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RESUMO
Essa dissertação apresenta uma análise descritiva de duas saias estampadas datadas do
século XIX e pertencentes ao Museu do Traje e do Têxtil da Fundação Instituto Feminino
da Bahia em Salvador. Tal análise é baseada em proposições da cultura material e em
passos de interpretação de objetos propostos por Jules Prown (1982), que considera a
análise da materialidade e as visualidades do artefato como a primeira etapa na
investigação. Portanto, esse estudo busca analisar essas saias, suas características
visuais, materiais e as tecnologias aplicadas a elas, de modo que o conhecimento sobre
tais artefatos possibilite conhecer melhor a história das saias e tecidos estampados no
contexto da Bahia oitocentista. A pesquisa também aborda o estudo das saias através da
análise de um conjunto de representações visuais que as apresentam em composição ao
traje de crioula.
Palavras-chave: saias estampadas; cultura material; visualidades; traje de crioula.

ABSTRACT
This dissertation presents a descriptive analysis of two printed skirts dating from the
nineteenth century which belong to the Museum of Costume and Textile of the
Foundation of Women's Institute of Bahia in Salvador. This analysis is based on
propositions of material culture and in steps of object’s interpretation proposed by
Jules Prown (1982), who considers the analysis of artifact’s materiality and visualities
the

first

step in

the

investigation. Therefore,

this

study seeks

to

analyze

these skirts, their visual and material characteristics, and the technologies applied to
them, so that the knowledge of such dada allows a better understand of the skirts and
printed textiles in the context of nineteenth-century Bahia. In addition, this research
also covers the analysis of a set of visual representations that show these skirts been
used in a composition known as Traje de Crioula.
Keywords: printed skirts; material culture; visualities; traje de crioula.
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INTRODUÇÃO
Pensar a roupa ou até mesmo a moda do século XIX no Brasil, muitas vezes, é
pensar nos vestidos elegantes e suntuosos que a corte vinda da Europa em 1808, ajudou
a disseminar na então recente sede do trono português. Seguido pelo Império, onde
bailes passaram a fazer parte das agendas festivas de capitais como o Rio de Janeiro e
Salvador, o que mais haveria de interessar ao pesquisador da roupa, além das sedas,
cetins e espartilhos? Que tecidos usavam aquela parte da população que não pertencia a
elite? E, mais importante, seria possível estudar esses tecidos hoje? De que forma?
O meu despertar para o estudo da roupa se iniciou quando, ainda na graduação
de Design de Moda, deparei-me com as pouquíssimas fontes de uma história da moda
brasileira que começasse não com a trajetória dos estilistas, mas uma história que
tratasse de um contexto particularmente nosso no que diz respeito à história têxtil.
Alguns anos depois, a paixão por tecidos estampados e pelo século XIX me impulsionou a
uma busca em acervos e coleções de museus brasileiros, por exemplares de
indumentária que pudesse estudar com vistas a um maior entendimento de nossa
história cultural.
Essa trajetória me levou ao tema de estudo desta dissertação, ou seja, às saias
estampadas pertencentes ao acervo do Museu do Traje e do Têxtil da Fundação Instituto
Feminino da Bahia situada em Salvador. O estudo dessas saias não apenas uniu
interesses de pesquisa, como também tornou possível conhecer um raro e importante
exemplo de preservação de roupas atribuídas a ex-escravas e cujos tecidos de algodão
estampado não faziam parte do vestuário da elite da época.
O primeiro contato com as saias foi através do catálogo do museu (PEIXOTO,
2003) que apresenta três exemplares de um conjunto de 14 saias estampadas. Essas que
aparecem no catálogo estão em exposição no museu como parte de um traje
denominado, não apenas pelo museu, mas também pela historiografia, como de crioula.
Assim, tal composição, formada principalmente por torço, blusa, pano da Costa, saia
rodada e adereços, teria sido usada por mulheres negras, escravas ou não, na sociedade
do século XIX.
Ao longo da investigação duas saias em especial foram escolhidas para uma
análise mais detalhada, porém outras puderam ser vistas tanto na reserva técnica do
museu como em exposição. Todas as saias dessa coleção são muito parecidas entre si,
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nas formas, modelagens e nos tecidos, todos estampados. Contudo, em razão do pouco
tempo disponível para um estudo minucioso de toda coleção, detalhes da modelagem,
costura e tecidos foram analisados apenas nas duas saias que formam a base dessa
dissertação.
As influências e incentivos iniciais, além do meu particular, partiram de trabalhos
como a tese Tecidos no Brasil: um hiato (2004) da conservadora têxtil Teresa Cristina
Toledo de Paula que, além de mostrar um panorama dos estudos nessa área e suas
deficiências, deixa algumas questões abertas como um incentivo para futuras pesquisas
sobre o tema, e a tese Boué Soeurs RG 7091: a biografia de um vestido (2008) da
professora e orientadora dessa pesquisa Rita Morais de Andrade, que foi de fundamental
importância para que nos momentos de dúvidas e desafios, pudesse acreditar que sim,
era possível estudar a indumentária no Brasil.
Inicialmente, a questão dos tecidos estampados no Brasil oitocentista foi
problematizada, deixando de lado as saias, já que o maior interesse desde o início da
pesquisa era estudar e conhecer um pouco mais da presença desse tipo de tecido no
contexto histórico local. Contudo, no decorrer da investigação dois importantes fatores
foram percebidos e não poderiam ser ignorados.
O primeiro foi o entendimento de que embora existisse um interesse inicial com
relação à matéria-prima, a forma como essa foi usada era igualmente relevante. A essas
saias, e não apenas aos tecidos estampados, foram agregados importantes valores
simbólicos tanto no museu como na historiografia. Ser classificada como saia de crioula,
impulsionou a busca por entender as razões e significados de se considerar tais
vestimentas como parte integrante de um traje pré-estabelecido. O estudo desse traje e
de suas representações conduziu a pesquisa ao segundo fator não considerado de início.
Embora essas saias tenham sido classificadas como parte do traje de crioula, ficou claro
que ao pesquisador do objeto/roupa cabe considerar que esse se caracteriza como um
artefato que circula e se desloca socialmente.
Portanto, o problema antes direcionado apenas aos tecidos e posteriormente ao
traje de crioula tomou uma nova direção, concentrando-se então, em buscar entender
principalmente as saias estampadas e não apenas a saia no contexto do traje de crioula.
Ora, se a moda da época foi representada majoritariamente por vestidos de tecidos lisos,
qual era o lugar de saias estampadas na sociedade baiana do Oitocentos? Esse tipo de
tecido circulava no país? Quem os usava?
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Diante de tais questionamentos, o objetivo principal dessa pesquisa passou a ser
a descrição e identificação de processos, técnicas e estilos usados na confecção das duas
saias, assim como na fabricação de seus tecidos, de modo que o conhecimento sobre tais
artefatos possibilitasse conhecer melhor a história das saias e tecidos estampados nesse
contexto.
A pesquisa como um todo foi construída a partir de passos de interpretação de
objetos de Jules Prown (1982), que propôs um olhar para a sociedade a partir do
artefato. Como essa dissertação é uma pesquisa que se utilizou de proposições da
cultura material, como veremos nos capítulos que seguem, as saias foram o ponto de
partida e também uma importante fonte, fazendo dessa dissertação uma pesquisa
baseada no estudo do artefato ou object-based research.
Essa pesquisa foi desenvolvida sob o Programa de Pós-Graduação em Arte e
Cultura Visual, na linha História, Teoria, e Crítica da Arte e da Imagem, caracterizando-se
por uma perspectiva histórica, mas ao mesmo tempo com uma abordagem
multidisciplinar, já que estudos da museologia, história social e antropologia
contribuíram para as discussões que seguirão. Além dos estudos da história, seja ela da
moda, dos tecidos, do Brasil e Bahia do século XIX, ou mesmo das revoluções industriais,
foram utilizadas ainda fontes visuais, como pinturas, desenhos, gravuras e fotografias,
relatos de viagem e também dados obtidos em uma pesquisa feita no Arquivo Público da
Bahia (APB).
Como tanto os estudos da história da indumentária do Brasil quanto os estudos
de análise de tecidos históricos foram pouco discutidos pela literatura nacional, muitas
das referências usadas na construção dessa pesquisa são de língua inglesa. Assim, para
facilitar a leitura, os trechos citados foram traduzidos, porém por ser um número muito
grande de citações nessas condições, o original em inglês não foi disposto como nota,
sendo dispostas apenas as páginas e referências.
A dissertação foi organizada em quatro capítulos, considerações finais,
referências bibliográficas e anexos. O primeiro capítulo, A roupa no contexto da Cultura
Material, apresenta as referências bibliográficas que contribuíram para a formação das
bases teórico-metodológicas da dissertação. Estão expostos os três passos propostos por
Prown (1982) para a análise descritiva e interpretativa do artefato, e também
contribuições como as de Taylor (2002), que apresenta as diferentes fontes e
abordagens para o estudo do objeto/roupa. Tais proposições são seguidas pelas
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considerações advindas dos estudos de Meneses (2003), que sugere o uso de diferentes
fontes para o estudo da cultura material e Gonçalves (2007), que foi de fundamental
importância para a compreensão do artefato e sua participação nas relações com o
social, ao considerar sua circulação em diferentes contextos.
O segundo capítulo, Saias estampadas: descrição e identificação, apresenta as duas
saias estampadas e suas características materiais coletadas nas visitas ao acervo do
Museu do Traje e do Têxtil, quando elas foram estudadas de perto. As informações estão
dividas em três tabelas: medidas e modelagem; costuras e bordado; e tecidos e
estampas. Nessa etapa, são expostos os resultados das análises descritivas e dedutivas
propostas por Prown (1982), apresentando de forma mais detalhada o processo de
identificação dos tecidos das duas saias quanto às fibras, tecelagem, tingimento e
estamparia.
O terceiro capítulo, Traje de crioula: representações e estudos de uma construção
vestimentar múltipla, expõe uma seleção de fontes visuais do Oitocentos brasileiro que
trazem representações do traje de crioula, tanto no contexto do Rio de Janeiro, onde a
grande maioria dessas imagens foram feitas, quanto no da Bahia, contexto onde as saias
em análise foram provavelmente usadas. A análise das gravuras, fotografias, relatos de
viajantes e literatura, cujos autores retrataram e escreveram sobre o traje de crioula,
ajudaram na reflexão sobre as diferentes maneiras com que as saias de crioula foram
representadas durante o século XIX. Além disto, a análise das imagens possibilitou a
identificação de um modelo de representação que não apenas percorreu todo o século
XIX como também ajudou a consolidar tal construção como um traje brasileiro com forte
teor simbólico. Essas informações foram importantes para se pensar o uso desse tipo de
saias em diferentes contextos nesse mesmo período.
Enfim, o quarto capítulo, Saias estampadas, discute como as informações
advindas da análise descritiva das saias e dos tecidos estampados, aliadas à
interpretação de narrativas visuais identificadas a partir da análise das representações e
contexto dessas roupas, contribuíram para considerar os diferentes contextos em que
esse tipo de saia poderia estar inserido, assim como os aspectos econômicos, sociais e
simbólicos que envolviam primeiramente a forma vestimentar/saia, e posteriormente os
tecidos de algodão estampados, principalmente nos anos finais do século XIX.
As descrições, informações e identificações alcançadas nesse estudo são
discutidas na parte final dessa dissertação, bem como a ausência de fontes bibliográficas
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que poderiam contribuir para a realização de uma história da roupa. Tais considerações
finais são seguidas das referências bibliográficas usadas nessa pesquisa, que por sua vez,
antecedem às transcrições feitas a partir dos documentos consultados no APB e que
foram dispostas no anexo.
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CAPÍTULO 1
A ROUPA NO CONTEXTO DA CULTURA MATERIAL

Estudar uma roupa, como acontece com outros tipos de artefatos, implica em
escolhas metodológicas de investigação e análise que dependem dos tipos de fontes
usadas e também dos objetivos de pesquisa de cada pesquisador. Estudos como os de
Almeida (1995), Cumming (2004) e Andrade (2008)2, que apresentam diferentes
trabalhos sobre a roupa e a moda, demonstram que as abordagens desse tipo de
pesquisa são muito variadas.
A possibilidade de análise das saias na reserva técnica do museu em que
pertencem foi um importante fator no processo de definição do aporte metodológico
dessa pesquisa. Entendida como uma ferramenta de análise e interpretação do artefato,
a cultura material foi considerada a maneira mais adequada na investigação por abordar
o artefato e suas características materiais e visuais como um meio de pesquisa que
contribui de forma ímpar para esse estudo.
A análise das duas saias estampadas partiu do entendimento proposto por Prown
(1995) de que artefatos refletem, direta ou indiretamente, as convicções dos indivíduos
e da sociedade que os usaram, fabricaram ou os compraram. Dentre os autores
consultados, Prown (1982; 1995), Miller (1998; 2005), Meneses (1998; 2003), Taylor
(2002), Gonçalves (2007) e Andrade (2008) foram essenciais para formar as bases
teórico-metodológicas dessa pesquisa, sendo que as propostas discutidas por eles
individualmente colaboram cada uma a seu modo na contextualização deste tipo de
pesquisa baseada em objetos materiais.3
Entre os diferentes autores estudados que pesquisam e escrevem sobre cultura
material é notável algumas diferenças na formulação de uma definição conclusiva com
Almeida (1995) fez um levantamento das publicações de moda em português, analisando os assuntos
mais e menos tratados. No final do artigo, Almeida (1995) comenta cada publicação. Cumming (2004) traz
um panorama histórico dos estudos da roupa, ressaltando que o porquê de fazer uma história do
vestuário e o como fazer foram mudando ao longo dos anos. Andrade (2008) traz no Posfácio de sua tese
de doutorado uma revisão bibliográfica de publicações de moda do período de 2003 a 2008.
3 Nessa pesquisa se destacam trabalhos desenvolvidos sob uma visão anglo-americana da cultura material
devido ao suporte científico de pesquisas e publicações com relação ao estudo baseado no objeto e suas
ligações com o estudo da roupa. Porém, é preciso destacar a grande variedade de autores advindos de
outras perspectivas, como por exemplo, os da escola francesa, que tem Daniel Roche como um dos nomes
proeminentes nos estudos da roupa e cultura material. Martinez (2006) traz em sua tese a análise de
diversos autores franceses que discutem a cultura material e suas formas de abordagem. Ver
principalmente o capítulo 1.
2
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relação aos seus conceitos, métodos e teorias. Pesquisas que se utilizam do artefato nos
estudos da sociedade não são novidade, contudo, a maneira como esse objeto é
entendido e estudado vem mudando ao longo dos últimos anos.4
Com relação a sua concepção, existem pelo menos duas variáveis nas
conceituações de cultura material, ora como artefato, ora como uma forma de análise.
Rede (1996, p.266), em artigo publicado nos Anais do Museu Paulista, diz que “a
expressão cultura material é polissêmica e pode dar margem a ambigüidades. A
polissemia deriva do fato de indicar tanto o objeto de estudo como uma forma de
conhecimento”.
Foi possível perceber as duas concepções de cultura material em trabalhos de
diferentes autores, tais como Miller (1998; 2005) e Prown (1982). Miller (1998; 2005)
não faz uma defesa de sua escolha, porém a indica ao se referir ao tema sempre como
“estudos em cultura material”. Diferentemente, Prown (1982) reconhece as dificuldades
que o termo pode apresentar e enfatiza que prefere chamar de cultura material o estudo
de artefatos e chamar o objeto de análise apenas de material ou artefato, e diz que a
cultura material é mais uma disciplina, pois constitui-se em um método de pesquisa, do
que um campo5, devido a impossibilidade de definir apenas um assunto, sendo ela
formada por diversos pequenos campos de estudo.
Portanto, ao optar pela interpretação e identificação das duas saias através de
alguns passos de análise proposto por Prown (1982) essa pesquisa se empresta do
entendimento trazido pelo autor com uma definição bem sucinta dessa proposta de
análise artefact-based, que propõe que cultura material é “o estudo de crenças, valores,
idéias, atitudes e pressupostos de uma comunidade em particular ou sociedade de uma
certa época, através do artefato.” (PROWN, 1982, p.1; 1995, p.1, tradução minha).
1.1 As três etapas de interpretação do artefato
Prown (1982) organizou essa análise em três passos a fim de facilitar a
investigação e evitar possíveis equívocos, contudo, sua metodologia não é a única nos
Marcelo Rede (2003) cita estudos em cultura material na França sendo feitos desde a década de 1970,
porém diz que tais obras até a década de 1990 tiveram “uma trajetória inconstante e aleatória”. Sobre os
primeiros estudos da cultura material, Daniel Miller (1994) diz ser essa uma historia originalmente
inglesa, e narra seus desdobramentos até a década de 1980.
5 Prown (1982, p.1) define disciplina como um modo de investigação e campo como assunto de
investigação. O autor exemplifica como a História da Arte que é tanto disciplina quanto campo, ou seja,
tanto estuda a história através da arte como a história da própria arte.
4
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estudos em cultura material. Muitos autores adotam passos próprios ou como Miller
(2005), ao invés de proporem um método, preferem dar exemplos de análises já
realizadas. No entanto, nesse estudo foi escolhido usar os passos sugeridos por Prown
(1982) por serem eles uma forma sistematizada de análise, que abre as possibilidades
de entendimento do artefato com relação a sua materialidade e posteriormente com os
cruzamentos que essa materialidade pode indicar com relação à sociedade.
A ordem dos passos, segundo ele, deve ser respeitada a fim de evitar a construção
de falácias, e o primeiro deles é a descrição, seguido da dedução e especulação. Esse
método é detalhadamente explicitado pelo autor, sendo que a exposição a seguir é
apenas um resumo das informações encontradas em seu artigo Mind in Matter: an
introduction to material culture theory and method (1982).
A descrição vem de um primeiro olhar pelo objeto e é o passo em que o
pesquisador irá analisá-lo pelo que ele se apresenta. Suas características físicas, suas
medidas, suas cores, etc. Prown (1982) orienta que esse olhar seja sempre de uma esfera
geral para o específico, levando a um estudo substancial e formal. As informações
levantadas nessa etapa não têm apenas um valor isolado de análise meramente formal,
mas constituem informações que levarão o pesquisador à próxima etapa da pesquisa.
Um olhar demorado e minucioso pode apontar alguns caminhos de investigação não
óbvios, porém de grande valia para se chegar a informações muitas vezes não esperadas.
Na dedução, que é o segundo passo, as descrições da materialidade do objeto
passam a ganhar sentido para o pesquisador, pois é nesse momento que ele faz relações
e co-relações das informações descritivas levantadas com seu conhecimento prévio.
Nesse estágio a interação física, se possível, deve ser feita, tais como a manipulação do
artefato, as percepções de texturas, cheiros e as possíveis formas de uso podem ser
experienciadas, e características como marcas de uso ou do tempo devem ser levadas
em conta, deixando assim a análise mais sensorial, emotiva e intelectual.
Sobre as experiências sensoriais no decorrer da análise, Rede (1996, p.275)
concorda que elas existam, porém critica entre outras considerações, o posicionamento
de Prown (1995) por esse n~o se referir { interferência intelectual. “O contato sensorial
não elimina a intermediaç~o dos nossos pressupostos mentais” defende Rede (1996,
p.275), que faz uma análise dos artigos que compõem o livro History from Things: Essays
on material Culture (1995), editado por Steven Lubar e W. David Kingery. Contudo, no
artigo em que Prown (1982) propõe os passos para a análise do objeto, ele ressalta a
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importância da percepção intelectual durante o processo de dedução e diz que em
alguns casos ela deveria “preceder ou acompanhar o engajamento sensorial”.
(PROWN,1982, p.9, tradução minha).
A grande diferença entre a descrição e dedução é o sentido empregado aos dados
na segunda etapa. As descrições formam um conjunto de informações sejam elas,
medidas, identificação de materiais, gráficos, entre outras, que devem ser levantadas, na
medida do possível, sem julgamentos prévios.6 Com relação a essa questão, ao afirmar
que os objetos não mentem, Meneses (1998, p.92) diz que “a integridade física do
artefato corresponde sua verdade objetiva” e “os discursos sobre o artefato é que podem
ser falsos”. Portanto, a etapa da dedução é a etapa da análise onde os sentidos ou
discursos são construídos pelo pesquisador de acordo com seu conhecimento e com as
diretrizes que o objeto propõe, pois de acordo com Andrade (2008, p.22):
[...] não há, entretanto, como extrair sentido do objeto, isto é, as características
intrínsecas ao objeto – suas qualidades físico-químicas – não permitem fazer
sentido do mundo se não for através de mediações sociais das quais participa e
das interpretações que se faz delas.

Passando dessa fase, chega-se à especulação onde o pesquisador deixa o objeto
para formar suas hipóteses de acordo com o que foi encontrado nas duas etapas
anteriores. Nesse momento, o pesquisador prossegue a investigação em fontes externas
ao objeto de acordo com os problemas e objetivos da pesquisa. Muitos caminhos de
pesquisa podem ser traçados através dos levantamentos descritivos e dedutivos do
objeto, mas qual seguir e para onde ir dependerá dos interesses do pesquisador,
contudo, independentemente dos caminhos escolhidos, os estudos ganham nesse
momento um caráter multidisciplinar devido aos prováveis cruzamentos com as
diversas áreas de conhecimento, necessários para o êxito da investigação.
Os passos propostos por Prown (1982) não definem onde deve-se chegar com
tais análises, mas apenas organizam esse primeiro contato com o artefato de forma a
auxiliar o pesquisador a evitar a reafirmação passiva de possíveis conceitos e valores
agregados pela sociedade ou historiografia ao artefato em estudo.

Embora Prown (1982) proponha que nessa etapa o pesquisador procure não fazer julgamentos prévios,
é necessário ressaltar que toda escolha possivelmente virá acompanhada por conhecimentos prévios. As
características que serão descritas e levantadas mudam de acordo com os interesses do pesquisador.
Contudo, o autor propõe que as deduções e informações previamente adquiridas interfiram o mínimo
possível na coleta dos dados descritivos, evitando, dessa maneira, possíveis equívocos.

6
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1.2 Do artefato para a sociedade
Ter o objeto como dado primário, ou seja, fazer uma pesquisa que tem o objeto
como fonte primeira de informações, possibilita ao pesquisador identificar aspectos que
de outra maneira ele dificilmente faria. No contato com as próprias roupas, questões
como modelagem, técnicas de costura, tecelagem e estamparia, fibras e fios, podem ser
melhor estudadas, assim como as especificidades que cada objeto pode apresentar
(ANDRADE, 2008).
Contudo, embora essa seja uma pesquisa que parte da análise descritiva do
artefato, ou seja, das duas saias estampadas, o levantamento e conhecimento dessas
características não são o único objetivo desse estudo. O artefato na cultura material não
é seu fim, mas um meio para se chegar ao entendimento de aspectos da sociedade e
cultura em que ele esteve ou está inserido (Prown, 1982). Meneses (2003) a partir da
mesma idéia defende que as fontes sejam elas orais, materiais ou visuais, não são
estudadas e interpretadas para que haja uma maior compreensão delas mesmas, mas
sim estudadas e interpretadas para que através delas se chegue a um maior
entendimento da sociedade.
A pesquisadora e professora da Universidade de Brighton, Lou Taylor, tem em
The study of dress history (2002) um estudo e levantamento das práticas atuais de
análise da roupa dentro e fora dos museus. Taylor foi uma importante referência para
essa pesquisa, pois trata das diferentes formas de abordagem do objeto-roupa e das
diversas fontes usadas para os estudos artefact-based, dedicando um capítulo às
abordagens baseadas na histórica social e econômica, material e estudos culturais.
Taylor (2002) propõe estudar o objeto, descobrir detalhes míninos e informações
que só podem ser nele observadas, contudo, o estudo para ela não para por aí. A autora,
que frequentemente fornece exemplos de pesquisas já realizadas, suas e de outros
profissionais da área, demonstra que a análise descritiva da roupa também conduz o
pesquisador ao contexto social e cultural da peça em questão.
Entende-se então, que os estudos da cultura material nessa perspectiva, embora
tenham recebido críticas de serem reducionistas e fetichistas7, podem contribuir para se
chegar a informações e conhecimentos que, por advir do artefato, foram negligenciados
por estudos mais macro e gerais. Ao longo dessa pesquisa será possível observar, por
Fetichista no sentido de atribuir valores, símbolos e poderes intrínsecos aos objetos. Ver Taylor (2002) e
Miller (1998).
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exemplo, que os tecidos estampados são praticamente ausentes em trabalhos de
historiadores que pesquisaram e estudaram a industrialização brasileira no século XIX.
Assim, a análise das saias, seus tecidos e a identificação de processos empregados na sua
fabricação abrem as possibilidades de se conhecer tipos de tecidos que poderiam ter
circulado no país, fossem eles fabricados aqui ou importados.
Compreender o lugar de artefatos em certa sociedade é uma tarefa complexa e
desafiadora, já que objetos, tais como as roupas, circulam socialmente e podem adquirir
diferentes significações em diferentes contextos. O entendimento dessas possibilidades
veio principalmente através de trabalhos do antropólogo Gonçalves (2007)8, que discute
contextos, deslocamentos, usos, simbolismos e patrimonialização dos objetos, sendo
cada uma dessas características essenciais na construção dessa pesquisa.
Portanto, se na interpretação do artefato o pesquisador pode privilegiar o estudo
de algumas características desse objeto com relação a outras, dependendo do seu
interesse de estudo, tais informações podem também serem discutidas em diferentes
contextos em que esse artefato trafegou. Gonçalves (2007) cita, por exemplo, o contexto
das trocas mercantis, das trocas cerimoniais, ou dos espaços institucionais, tais como os
museus. Dessa forma, “na medida em que os objetos materiais circulam
permanentemente na vida social, importa acompanhar descritiva e analiticamente seus
deslocamentos e suas transformações [ou reclassificações] através dos diversos
contextos sociais e simbólicos [...]” (GONÇALVES, 2007, p.15).
Veremos adiante que a classificação das duas saias estampadas analisadas nessa
dissertação como saias de crioula tinha uma razão. No entanto, através do estudo das
próprias saias, das representações visuais desse tipo de roupa e de estudos sobre o
assunto, foi possível compreender que o chamado traje de crioula representava na
sociedade baiana do século XIX apenas um entre outros contextos onde o uso de tais
saias e tecidos era possível.
1.3 A utilização de outras fontes
O estudo que parte de artefatos para se chegar a considerações acerca da
sociedade e cultura de um contexto específico não é feito unicamente através da análise
Agradeço a Profa. Dra. Maria Luíza Rodrigues Souza (FCS/UFG) que na qualificação dessa dissertação
indicou a leitura do artigo Antropologia dos objetos (2007) do Prof. Dr. José Reginaldo Santos Gonçalves,
que foi de grande importância para a construção do meu próprio conhecimento sobre questões
relacionadas a contextos, deslocamentos e as diferentes abordagens do objeto dentro da Antropologia.
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descritiva de tal artefato. Meneses (2003) explica que a cultura material pode ser
entendida como “plataformas de observaç~o”, porém, mesmo que privilegie o uso de
fontes materiais, “é indispens|vel usar-se todo e qualquer tipo de fonte [...]” (MENESES,
2003, p.26).
Portanto, embora tenha sido ressaltada a importância da análise do próprio
artefato, é preciso destacar a utilização de outras fontes de pesquisa ao longo desse
estudo. No capítulo 2 a exposição das informações advindas da análise e identificação de
processos, técnicas e estilos das duas saias estampadas é privilegiada. Essas
identificações partiram da análise visual dos artefatos, mas também da comparação com
informações advindas de uma literatura especializada e de comparações com imagens
de artefatos têxteis semelhantes encontrados tanto nas publicações como em acervos de
museus disponíveis online.
Já o capítulo 3 expõe um levantamento e uma análise de representações visuais
que apresentam esse tipo de roupa vestido por mulheres principalmente durante o
século XIX. Reconhecendo as fragilidades e perigos de se estudar a roupa de um período
através de suas representações visuais, esse estudo foi feito considerando tais imagens
como criadas em um contexto, período e por razões específicas que influenciaram nas
escolhas feitas com relação às formas, estilos e cores utilizadas.
O uso das imagens aconteceu majoritariamente de forma a contribuir com as
discussões levantadas e não apenas para ilustrar um conhecimento já formulado. 9
Assim, através desse levantamento foi possível identificar um modelo de representação
que se perpetuou e ajudou na reafirmação de uma construção vestimentar como
representante de um grupo específico de mulheres. Através dessas compreensões
aliadas aos estudos do artefato, foi possível então, trazer à luz questões importantes
para uma história do vestuário.
Além das fontes citadas, essa pesquisa também teve o suporte da historiografia
da moda, dos tecidos, da industrialização têxtil e das relações sociais no Oitocentos da
Bahia e Rio de Janeiro. Foram utilizados ainda, dados levantados em uma pesquisa no

Meneses (2003, p. 21) ressalta o peso negativo do uso de imagens quando o “papel que ela desempenha é
o de mera confirmaç~o muda de conhecimento produzido a partir de outras fontes [...]”. Embora tenha-se
buscado usar as imagens de forma a compreender as razões de se representar tal traje com a mesma
composição por durante todo o século XIX, e assim agregar conhecimento na discussão pretendida,
destaco que no trabalho como um todo, algumas imagens foram usadas também com o objetivo de
comparação ou exposição de algumas formas descritas no texto.
9
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Arquivo Público da Bahia, feita em documentos onde estão registradas as entradas de
tecidos estampados em Salvador em diferentes datas do século XIX.
Portanto, embora a cultura material não seja a única forma de estudo da moda,
estudar a roupa permite leituras diversas e muitas delas só possíveis através de seus
métodos e propostas. O artefato traz em si as marcas de sua trajetória, a inteligência
aplicada a ele, os materiais, as técnicas e o estilo adotado, e são essas questões que
muitas vezes abrem caminhos para se fazer uma história da indumentária que considera
a roupa como uma importante evidência para se estudar suas relações socioculturais.
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CAPÍTULO 2
AS SAIAS ESTAMPADAS: DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

O levantamento das características físicas das roupas, ou seja, as atividades de
observação e descrição de um artefato, como foi ressaltado no primeiro capítulo, não
objetiva simplesmente o estudo de sua materialidade. Como explica Prown (1982), o
artefato nos estudos da cultura material deve ser o meio, o caminho, e não seu fim.
Tendo em vista os conceitos da cultura material discutidos anteriormente e os passos
sugeridos por Prown (1982), este capítulo expõe tanto os dados levantados durante a
análise descritiva das saias, quanto algumas deduções suscitadas a partir deles com
relação aos processos, técnicas e estilos envolvidos principalmente na fabricação dos
tecidos estampados.
O processo de identificação das saias e dos tecidos tem dois objetivos principais.
O primeiro, exposto nesse capítulo, é a contextualização dos tecidos historicamente
através da identificação das características físicas e processos técnicos usados em sua
fabricação. O outro, discutido nos capítulos seguintes, é considerar essas informações
visando identificar os códigos, usos e diferentes contextos dessas saias estampadas na
Bahia do século XIX.
Os dados descritivos foram organizados em tabelas, como forma de facilitar o
acesso a tais informações, reservando ao texto a exposição das deduções. Na primeira
parte do capítulo estão as informações relativas à confecção das saias, subdivididas em
modelagem e costura. O estudo dos têxteis estampados e os dados levantados a partir da
análise descritiva dos tecidos e estampas das saias serão discutidos mais profundamente
na segunda parte deste capítulo.

2.1 Descrições e tabelas
Ao chegar à reserva técnica do Museu do Traje e do Têxtil, escolhi para a análise
descritiva as duas saias que mais me chamaram atenção com relação às cores, estilo das
estampas e conservação. Ambos os tecidos são diferentes dos listrados encontrados na
grande maioria das representações de saias estampadas feitas pelos artistas viajantes no
século XIX. A saia A (Fig. 1) de fundo azul escuro me interessou a princípio pela sua cor e
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também devido a alguns reparos feitos em seu tecido e a saia B (Fig. 2) de fundo claro e
desenhos estampados maiores pela suas formas estilizadas.

Figura 1- Saia de Crioula - Saia A. Acervo Museu do Traje e do Têxtil/Fundação Instituto Feminino da
Bahia. Fonte: Fotografia - Aline O. T. Monteiro com permissão do museu.

Figura 2 - Saia de Crioula - Saia B. Acervo Museu do Traje e do Têxtil/Fundação Instituto Feminino da
Bahia. Fonte: Fotografia - Aline O. T. Monteiro com permissão do museu.

Com as duas saias abertas sobre a mesa da reserva técnica, procurei me deter por
um bom tempo observando-as por inteiro, sem precipitar a criação de deduções e
hipóteses. As estampas, os bordados e as diferentes espessuras dos fios dos tecidos
foram observadas, porém o avesso das duas saias surpreendeu.
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Enquanto na saia A havia uma diferença de cor do lado direito com um azul mais
opaco e do seu avesso que apresentava um azul muito mais brilhante e intenso, na saia B
havia um cuidado mais primoroso em relação aos acabamentos que escondiam muitas
costuras, sendo que as que apareciam estavam todas muito bem cuidadas e limpas.10
Após essas primeiras impressões, a análise foi dividida em três grupos, sendo eles
o da modelagem, o da costura e o dos tecidos, organizando assim, tanto o processo de
análise quanto o entendimento do modo de produção das saias. Dessa forma, com a
montagem das tabelas foi possível identificar e comparar de forma mais clara as
diferenças e semelhanças entre elas, como por exemplo, os acabamentos de costura,
possibilitando assim apontar adulterações ocorridas em diferentes épocas. Com o
estudo dos dados dispostos nas tabelas, algumas deduções foram suscitadas dentro de
cada grupo e dispostas a seguir.
2.1.1 Medidas e modelagem
A primeira etapa da análise descritiva das saias foi medir a altura e largura totais
que, no caso das saias são respectivamente as medidas da base do babado até o cós e as
suas circunferências (Fig.3).

Figura 3 - Localização da altura e circunferência. Desenho: Aline O. T. Monteiro.

As saias também foram medidas nas partes unidas por costura, como cós, pala,
corpo, babado e outros recortes. É preciso ressaltar que, como algumas partes foram

As costureiras chamam de limpeza aqueles tecidos ou fitas que são adicionados ao avesso das peças
para esconder os pontos e linhas das costuras e deixar o visual com um melhor acabamento.
10
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costuradas umas às outras, franzidas ou pregueadas, as medidas aqui expostas se
referem ao tamanho da peça pronta e não do tecido usado.
Ao mensurar as duas saias e ao tentar recriar sua modelagem (Tab. 1 e Tab.2), foi
possível perceber que elas são muito semelhantes com relação ao corte, montagem e
medidas. As duas saias possuem três partes principais, sendo a pala, o corpo e o babado
(Fig.1 e Fig.2). A saia A ainda possui um cós por onde passa uma fita e na saia B a própria
fita é costurada no lugar do cós, dando acabamento à peça e também servindo como
fechamento. Os recortes verticais são muitos, porém, como os tecidos são estampados,
apenas na observação mais próxima pode-se observá-los.
A altura total das saias apresenta uma diferença de 10 cm entre si, sendo que as
medidas da circunferência da cintura também divergem. Se não existisse, através do
registro do museu, a informação que essas saias pertenceram a pessoas diferentes,
poder-se-ia supor, através informações como essas, tal possibilidade. Outra opção seria
a das saias terem pertencido a mesma pessoa, mas em idades diferentes.
Percebe-se então, através desse exemplo, que a análise comparativa das saias
pode ser uma ferramenta importante no estudo da roupa, ajudando o pesquisador a
entender não apenas a construção desse artefato, mas um possível padrão existente em
determinado contexto. Como demonstrou Prown (1982), a interpretação de artefatos é
complexa e está associada tanto a questões materiais como também intelectuais e
subjetivas.
Outra característica observada nas saias é que elas possuem duas alças internas,
provavelmente costuradas no próprio museu, pois são fitas novas se comparadas ao
restante do material têxtil. Essas alças facilitam a armazenagem das saias em cabides e
da maneira como foram pregadas, ao guardá-las, a abertura fica posicionada na lateral.
No momento da medição, a presença de um bolso em cada uma das saias (Fig. 4 e 5) foi
notada, indicando que o fechamento (Fig. 6 e 7), antes pensado como sendo lateral, seria
na verdade traseiro. Ao colocá-lo na lateral o bolso fica no meio da parte frontal do
corpo, dificultando o encaixe das mãos, o que se resolve ao colocar o fechamento na
parte central traseira, deslocando o bolso para ser usado pela mão direita. Em ambas as
saias, o bolso e o fechamento se situam na mesma direção, embora na saia A o bolso
esteja no corpo e na saia B na pala.
O erro de localização do fechamento na lateral, notado primeiramente na reserva
técnica do museu, poderia ser repetido na exposição de outras saias da mesma coleção.
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Embora parecesse ser um erro pequeno, a exposição das saias de maneira errada
poderia ajudar a criar interpretações equivocadas com relação ao traje e ao modo como
ele fora concebido para ser vestido.

Figura 4 - Bolso – Saia A. Acervo Museu do Traje e do Têxtil/Fundação Instituto Feminino da Bahia. Fonte:
Fotografia - Aline O. T. Monteiro com permissão do museu.
O bolso na saia A se localiza no corpo da saia, ou seja, logo abaixo da pala bordada, que nesta figura está
retratada à esquerda.

Figura 5- Bolso – Saia B. Acervo Museu do Traje e do Têxtil/Fundação Instituto Feminino da Bahia. Fonte:
Fotografia - Aline O. T. Monteiro com permissão do museu.
Nesta figura, diferentemente da anterior, o bolso esta localizado na pala da saia. O viés vermelho e o tecido
franzido, como aponta a seta vermelha, são partes do corpo da saia.
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Figura 6 - Fechamento – Saia A. Acervo Museu do Traje e do Têxtil/Fundação Instituto Feminino da Bahia.
Fonte: Fotografia - Aline O. T. Monteiro com permissão do museu.
Nesta figura estão localizados a pala do lado esquerdo da imagem e a abertura traseira que vai da pala até
o corpo da saia.

Figura 7- Fechamento – Saia B. Acervo Museu do Traje e do Têxtil/Fundação Instituto Feminino da Bahia.
Fonte: Fotografia - Aline O. T. Monteiro com permissão do museu.
Assim como na figura anterior, nesta figura a pala se encontra à esquerda e a abertura que proporciona o
fechamento traseiro vai da pala até o corpo da saia. O tecido branco que observamos ao fundo da abertura
é a parte interior do bolso.
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Tabela 1 - Medidas e Modelagem Saia A. Tabela da autora.
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Tabela 2 – Medidas e Modelagem Saia B. Tabela da autora.
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2.1.2 Costuras e bordados
A costura, junção de dois ou mais materiais por meio de pontos feitos por agulha
e linha, é feita através de uma sequência de pontos que podem ter diversos tipos de
tamanhos, formas e entrelaçamentos. As costuras podem ser feitas manualmente ou por
diferentes tipos de máquinas. Em ambas as saias estão presentes tanto costuras feitas à
mão quanto à máquina.
O ponto de costura mais comum e usado na confecção de roupas é o chamado
ponto reto, e possui, tanto à máquina quanto à mão, aparência similar. Porém
irregularidades nos tamanhos, direção e pressão dos pontos são mais frequentes
naqueles feitos manualmente. Outra diferença é que na costura reta manual geralmente
é usada apenas uma linha que através da agulha vai do lado superior ao inferior e viceversa e assim sucessivamente em linha reta. A costura de ponto reto simples feita à
máquina, também chamado na indústria atual de ponto 301, se utiliza de duas linhas,
uma da bobina e outra da agulha, que “se entrelaçam de tal maneira que o ponto de
cruzamento fica equidistante da superfície superior e inferior do material costurado”.
(ANHESINI; QUEIRÓZ, 1996, p. 81).
Outro ponto encontrado na saia é aquele nos termos atuais da costura chamado
de rolinho. Feito à mão, esse ponto une duas partes do tecido nas bordas, dando
acabamento à peça. A linha passa por um lado da superfície do tecido, dá a volta pela
borda e volta a “furar” o tecido sempre pelo mesmo lado que começou. (Fig.8)

Figura 8 - Pontos de costura. Desenho: Aline O. T. Monteiro.
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Na saia A (Tab.3), estão presente costuras feitas à mão e à máquina. A distinção
entre ambas as técnicas foi feita por análise visual de tipo de ponto, uniformidade de
tamanho e pressão, ressaltando novamente a importância das comparações, mas
também da visualidade na análise do artefato.
As costuras manuais de ponto reto representam a maior parte delas. Com uma
linha de cor branca e usando esse tipo de fechamento, foi costurada a maioria dos
recortes do corpo (Fig.9), da pala e do babado, bem como a construção do bolso, sua
junção ao corpo da saia e o fechamento de uma parte da abertura traseira. A junção da
pala ao corpo e do corpo ao babado também foi feita manualmente, porém, franzindo-se
o tecido (Fig.10) com pontos rolinho.
A costura que dá acabamento na junção da pala ao corpo (Fig.11) e do corpo ao
babado foi feita através de pontos retos bem pequenos, se tornando quase pontos do
tipo invisível, sendo na pala com uma linha de cor branca e na barra uma linha de cor
marrom. Outros lugares onde foi utilizada costura à mão são nos remendos feitos para
cobrir dois furos da saia, um com linha de cor azul e outro com linha de cor branca, e
também em algumas costuras distribuídas pelo cós feitas sem tamanhos ou sequência
uniformes, com linhas de cor branca e azul, sendo esse azul diferente daquele utilizado
na costura de um dos remendos.
As costuras mecânicas de ponto reto encontradas na saia A se localizam: uma na
junção do recorte do corpo da saia, babado e pala e outra na junção do cós com a pala.
No cós estão presentes várias costuras paralelas, porém a feita à máquina se localiza
bem próximo à borda inferior, ao contrário daquelas feitas à mão que se encontram mais
no meio de sua altura (Fig.12). Assim, na saia A encontramos duas técnicas de costura,
três tipos de ponto e também quatro cores de linhas diferentes, sendo uma cor branca,
dois tipos de azul e uma marrom. As costuras não se apresentam grosseiras, pois a
maioria delas está alinhada e bem próxima às bordas finais do tecido.
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Figura 9 - Costura reta manual na junção do recorte do corpo da saia - Saia A. Acervo Museu do Traje e do
Têxtil/Fundação Instituto Feminino da Bahia. Fonte: Fotografia - Aline O. T. Monteiro com permissão do
museu.
A irregularidade dos pontos de costura pode ser observada nesse exemplo onde pontos da direita e
esquerda, destacados por círculos vermelhos feitos pela autora, claramente diferem em tamanho,
caracterizando assim uma costura feita à mão.

Figura 10- Franzido da junção pala e corpo – Saia A. Acervo Museu do Traje e Têxtil/Fundação Instituto
Feminino da Bahia. Fonte: Fotografia - Aline O. T. Monteiro com permissão do museu.
Os pontos rolinhos, também feitos manualmente, podem ser observados nesse exemplo que retrata a
junção do corpo da saia com a pala. As irregularidades observadas nos pontos de costura da figura
anterior também estão presentes nesse tipo de costura, como destacado pelos círculos vermelhos.
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Figura 11 – Costura de acabamento com linha branca – Saia A. Acervo Museu do Traje e Têxtil/Fundação
Instituto Feminino da Bahia. Fonte: Fotografia - Aline O. T. Monteiro com permissão do museu.
A seta vermelha ressalta os pontos descritos no texto como sendo muito pequenos, que quase se tornam
costura do tipo invisível. O tamanho pode ser comparado com a costura rolinho localizado logo abaixo
desta.

Figura 12 – Costura reta à máquina – Saia A. Acervo Museu do Traje e Têxtil/Fundação Instituto Feminino
da Bahia. Fonte: Fotografia - Aline O. T. Monteiro com permissão do museu.
Nesta figura podemos observar tanto a costura mecânica, ressaltada pela seta vermelha quanto a costura
de pontos maiores e irregulares feita à mão, encontrada logo acima da primeira.
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Na saia B (Tab.4), assim como na saia A, há uma diversidade de técnicas e pontos
utilizados. A costura que mais aparece é a costura feita à mão com o ponto reto. Essa
costura é utilizada nas junções dos recortes do corpo, pala e babado, na construção do
bolso e sua junção à pala da saia. Em algumas junções dos recortes do corpo aparece
uma costura de acabamento de ponto rolinho feita também manualmente (Fig.13).
Nas junções do babado ao corpo e do corpo à pala não é possível afirmar ao certo
o tipo de costura utilizada, pois há uma fita de cor branca costurada do lado avesso da
saia para esconder tais costuras. A fita nas duas junções foi costurada na parte superior
por uma máquina reta e na parte inferior à mão, sendo a parte inferior lugar onde se
localiza o franzido, tanto na junção do babado ao corpo quanto na junção do corpo à
pala. Como estão aparentes, ambas as partes que ficaram por cima tem um acabamento
feito por um viés vermelho. Além das fitas que escondem as costuras de junção da pala,
corpo e babado, as costuras feitas à máquina se localizam também em outra parte. A
primeira é na junção da fita de cor bege que está presa à pala como um viés (Fig.14),
assim, como a saia não tem cós, essa fita é usada como fechamento da mesma. A pala se
encontra pregueada com pregas por toda a extensão superior, diferentemente do corpo
e babado que estão franzidos.
As duas saias são bordadas no babado, porém a saia A também possui o mesmo
bordado na parte inferior do corpo e na pala. No bordado os desenhos são cheios e há
cortes de tecido entre os motivos, que nos dois casos são motivos florais. O bordado da
saia A apresenta dois tipos de flores, um botão, três tipos de folhas e dois raminhos,
sendo que um liga as duas flores e o outro menor apenas se liga a uma das flores por
uma extremidade. Nos três bordados há uma guirlanda abaixo das flores, sendo todos
bordados com uma linha bege aparentemente de lã. (Tab.3)
Na saia B o bordado também possui motivos florais, porém com apenas um tipo
de flor, duas folhas e guirlanda que no babado foi cortado na parte inferior dando
acabamento à saia (Tab.4). A linha de cor vermelha usada no bordado aparenta ser de
algodão, bem como todas as outras linhas usadas nas saias, contudo só uma análise
físico-química poderia atestar tais deduções.
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Figura 13 - Costura de acabamento rolinho – Saia B. Acervo Museu do Traje e Têxtil/Fundação Instituto
Feminino da Bahia. Fonte: Fotografia - Aline O. T. Monteiro com permissão do museu.
No destaque da imagem podemos observar com maior clareza o ponto rolinho que dá acabamento à
junção.

Figura 14 – Pala pregueada – Saia B. Acervo Museu do Traje e Têxtil/Fundação Instituto Feminino da
Bahia. Fonte: Fotografia - Aline O. T. Monteiro com permissão do museu.
Nessa figura observamos a fita que dá acabamento à pala e funciona como cós e como fita que dá
fechamento à saia.
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Tabela 3 – Costuras e Bordado Saia A. Tabela da autora.
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Tabela 4 – Costuras e Bordado Saia B. Tabela da autora.
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Algumas das características visuais observadas na costura das duas saias, como
as diferentes cores de linhas, remendos e fitas de acabamento costuradas à máquina,
indicam possíveis adulterações, de suas primeiras donas, como forma de estender o uso
de suas saias, ou do museu, como medida de restauração. Taylor (2002) cita alguns
autores que estudaram e consideraram as alterações feitas nas vestimentas antes delas
passarem a pertencer a uma coleção de museu. Mais adiante Taylor (2002, p.19,
tradução minha) expõe, já com relação {s pr|ticas de restauraç~o, a pergunta: “Danos
deveriam ser completamente reparados, assim roupas e tecidos pareceriam completos
novamente, ou as áreas danificadas deveriam ser deixadas expostas e claramente
identificadas?”
Para cada opção, diferentes objetivos seriam alcançados, dependendo assim das
políticas e possibilidades de investimento de cada instituição. Paula (1998, p.127)
explica, por exemplo, que “o critério estético, no Museu Paulista, n~o ser| nunca
preponderante sobre todos os outros”11. Tal afirmação pode ser comparada às
intervenções encontradas nas duas saias, onde fitas que cobrem as costuras, remendos e
acabamentos aparentemente

recentes,

indicam uma

preocupação relacionada

principalmente a sua aparência. Tal paralelo evidencia que as práticas relacionadas à
restauração e conservação dos têxteis, podem variar entre diferentes instituições
museais.
Portanto, muitas são as possibilidades de estudos e investigação advindas das
características materiais e visuais das saias. As descrições e as breves deduções com
relação às informações levantadas a partir da análise visual das modelagens e costuras
auxiliaram a entender melhor a construção dessas saias, porém cada aspecto exposto
aqui poderia indicar diferentes caminhos de pesquisa de acordo com a natureza dessa e
também interesses particulares de cada pesquisador.
A opção de fazer uma análise mais detalhada dos tecidos das saias se deve a
escassez de informações e estudos sobre tecidos estampados desse período no Brasil e
também a escassez desse tipo de artefato presente hoje em acervos têxteis. Veremos
Paula (1998, p.126) faz tal afirmação ao explicar o porquê que as roupas da coleção do Museu Paulista
que integraram a exposição Labirinto da Moda: uma aventura infantil em 1997 no SESC-Pompéia, ficaram
conhecidas como feias e sujas. Paula explica que além do pouco tempo para a conservação, o Museu
Paulista não adota tratamentos que não se justifiquem. Nesse caso ela aponta que os processos de
lavagem, branqueamento e troca de materiais originais por outros mais novos causam danos à peça no
futuro, não correspondendo assim à idéia de preservação. Vale ressaltar que entre os museus que
participaram da exposição e tiveram suas peças restauradas através dos processos descritos acima estava
uma coleção do Instituto Feminino da Bahia.
11
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adiante que estas saias foram classificadas como um tipo de roupa usada em um traje
específico, porém, as análises levantadas nessa descrição com relação às saias e seus
tecidos serão discutidas a partir de outras fontes de pesquisa.
Portanto, antes de entrar nessas outras questões relacionadas às saias e tecidos, a
segunda parte do capítulo propõe a identificação dos padrões têxteis, dos processos de
estamparia usados, possíveis formas de tingimento e por fim um estudo do design das
estampas com relação ao estilo, tendo como base comparativa os dados levantados
nessa descrição (Tab.5 e Tab.6) e os estudos realizados com tecidos ingleses
encontrados tanto na bibliografia especializada sobre história e design como também
aqueles pertencentes a acervos têxteis que possuem coleções de tecidos estampados do
século XIX e estão disponibilizados em acervos virtuais, como por exemplo o do Victoria
and Albert Museum (VAM).
2.2 Identificações: tecidos e estampas
Os resultados alcançados no processo de identificação dos tecidos e estampas
foram dados obtidos através de comparações entre artefatos, observações detalhadas
dos tecidos das duas saias estudadas (Tab. 5 e Tab. 6) e também de informações
localizadas na bibliografia selecionada, a maioria de língua inglesa, já que há poucas
publicações específicas no Brasil, fato já ressaltado por Paula (2004).
Nesse capítulo, a análise das estampas nas saias segue algumas categorias
propostas por Meller e Elffers (2002), como o tipo de tecido, processos de estamparia,
família dos padrões, motivo, layout e cores. Dentro de cada categoria serão consideradas
as descrições apresentadas nas Tabelas 5 e 6, em comparação com as informações
consultadas sobre os tecidos ingleses do período. Além da numerosa literatura sobre o
assunto, os têxteis ingleses se apresentam como opções relevantes de comparação por
terem sido produtos presentes no mercado brasileiro durante o século XIX, por
disseminarem padrões, gostos e usos de estampas, e também por serem esses referência
de pioneirismo na mecanização da estamparia. (GRAHAM, 1973; STEIN, 1979).
Antes de iniciar a análise das estampas é importante apontar algumas
características dos tecidos nos quais elas foram impressas. Além de influenciar na
aparência das estampas, as várias maneiras de entrelaçar os fios podem proporcionar
diferentes texturas, aparência, resistência, e qualidade que indicam valoração de
mercado.
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Tabela 5 – Tecido e estampa Saia A. Tabela da autora.
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Tabela 6 – Tecido e estampa Saia B. Tabela da autora.
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2.2.1 – Tecidos e Fibras
A estrutura básica de um tecido é feita através do entrelaçamento dos fios de
urdume e da trama, ou seja, de fios em sentidos perpendiculares. Os fios de urdume são
dispostos paralelos uns aos outros enquanto os fios da trama são passados por cima e
por baixo dos de urdume, formando assim o tecido. Os tipos de entrelaçamento são
criados pela trama de acordo com o padrão de quantidade de fios que vão ser passados
por baixo e por cima. Assim, a forma mais simples de tecer é a um por um, conhecida
como tela ou tafetá (Fig.15), onde “cada fio da trama passa alternadamente por cima e
por baixo de cada fio do urdume”. (PEZZOLO, 2008, p. 153).
Os fios que formam a trama e a urdidura do tecido eram, até as décadas finais do
século XIX, compostos por fibras naturais, sendo o algodão, linho, lã e seda os mais
usados na indústria inglesa (SHOESER; RUFEY, 1989). Cada tipo de fibra, juntamente
com o tipo de ligamento usado na construção do tecido, constitui um dos fatores que
proporcionavam não apenas as qualidades físicas, mas também as diferenças no preço
do produto final.

Figura 15 - Ligamento Tafetá. Fonte: PEZZOLO, 2007, p. 153.

A identificação dos tecidos foi feita através de uma lente conta-fio, instrumento
pelo qual é feita a contagem de fios do tecido por cm2. Além da contagem de fios, com
essa lente é possível perceber o tipo de ligamento usado em sua construção. Assim, os
dois tecidos analisados possuem ligamento tela, sendo que tecido A é formado por 40
fios por cm2 e o tecido B é formado por 29 fios por cm2.
A quantidade de fios por cm2 nos informa, juntamente com o tipo de ligamento e
a fibra, a qualidade do tecido. Philip Sykas (2007), pesquisador cujos estudos foram base
fundamental para essa pesquisa, explica que um padrão de qualidade de tecidos
estampados comum no mercado inglês do século XIX era baseado não apenas pela
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qualidade do fio, mas também pela quantidade de fios por cm2. A relação proposta por
ele é que de 10 a 20 fios por cm2 pode ser um indicativo de tecido barato, de 20 a 30 um
material de categoria média e de 30 a 40 um material de alto valor. Assim sendo,
considerando tais padrões, os tecidos analisados poderiam ser classificados como de
alto (tecido A) e médio valor (tecido B). Essas informações, no entanto, serão discutidas
adiante, quando for feita uma análise comparativa entre produtos têxteis da indústria
brasileira e britânica.
A identificação da natureza da fibra, assim como a dos corantes e pigmentos
usados no tingimento e a presença de outras substâncias, só é possível de forma
definitiva quando realizada em laboratório especializado. No Brasil, esse tipo de análise
pode ser feita, por exemplo, no Senai/CETIQT12 ou no Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT). Embora nesse estudo tal procedimento não tenha sido realizado
devido a recursos e natureza da investigação, a análise visual dos tecidos e fibras feita na
reserva técnica e posteriormente o estudo de suas imagens possibilitaram chegar-se a
algumas considerações.
As fibras em geral são classificadas por algumas características13 que as
diferenciam, estando entre elas a propriedade do toque e aparência, sendo essas as que
foram possíveis de verificar durante a análise. Ao destacar a possibilidade de tais tecidos
serem de algodão, foram considerados: o toque suave, a aparência mais opaca e a
comparação com outros tecidos da mesma fibra. Portanto, é preciso ressaltar que tais
características são apenas possibilidades, pois fibras e tecidos podem receber diversos
tipos de tratamentos, como os beneficiamentos, diferentes formas de torção14 e
combinação de dois ou mais materiais, mascarando ou mudando as características
naturais. Contudo, apesar de algumas limitações que a descrição do material sem o
auxílio das análises laboratoriais possui, veremos que com um olhar atento às
características visuais do artefato, muitas informações foram levantadas e investigadas.

O SENAI/CETIQT traz em seu endereço eletrônico os tipos de análises que eles realizam. Entre elas
estão
a
análise
de
fibras,
fios
e
tipo
de
ligamento
têxtil.
Disponível
em:
<http://www.cetiqt.senai.br/dcb/novox/port/consultoriasservicos/servicos2.asp?cod=3> Acesso em: 25
de março de 2011.
13 Pezzolo (2007, p.121) classifica as propriedades das fibras têxteis em: finura, elasticidade, resistência,
toque, hidrofilidade, hidrofobilidade, comportamento diante de produtos químicos e desgaste.
14 O beneficiamento têxtil “tem por finalidade melhorar as características físico-químicas de fibras, fios e
tecidos” (PEZZOLO, 2007, p.161).
As formas de torção citadas aqui se referem as torções Z e S, sendo Z a torção no sentido direito e S a
torção no sentido esquerdo. A torção beneficia o fio, deixando-o mais macio. (PEZZOLO, 2007, p.140).
12
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2.2.2 Tingimento e cores
A partir das informações encontradas na bibliografia especializada, foi possível
identificar por análise visual pelo menos três processos básicos15 pelos quais o tecido no
século XIX poderia ser colorido, sendo eles a estamparia, o uso de fios tintos, e o
tingimento do tecido pronto. A estamparia pode além de imprimir motivos, cobrir os
fundos ou espaços entre eles, proporcionando uma idéia que o tecido foi previamente
tingido daquela cor. Como nessa técnica o avesso do tecido permanece da cor original,
sua identificação é mais simples do que os outros dois processos.
No segundo processo citado, os fios são previamente tingidos, sendo assim, o
tecido já se forma com a cor do fio. Embora haja a possibilidade de uso de fios tintos, a
não menção dessa técnica nos livros consultados que discutem a produção durante o
século XIX me leva priorizar a classificação dos tecidos analisados aqui, como tingidos,
especialmente o tecido A, já que o tecido B apresenta um bege bem próximo do algodão
cru, o que significaria a possibilidade do uso do tecido sem o processo de
branqueamento ou tingimento.
Paula (2004, p.55) descreve tingimento como o “processo de coloraç~o de
materiais têxteis através de sua imersão em solução aquosa, [...] composta da solução
corante, d’|gua e de uma subst}ncia auxiliar.” Dentre essas subst}ncias auxiliares, estava
o mordente, que era um sal metálico em estado solúvel no qual devia ser passado nas
fibras, assim quando em contato com o corante este reagia quimicamente com o
mordente, dando uma cor insolúvel ao tecido (IRWIN; BRETT, 1970, p.1). Este tipo de
tingimento com mordente era muito utilizado com o corante natural madder16, e
segundo Schoeser e Rufey (1989, p.42, tradução minha), esse processo de tingimento
acabou ficando conhecido como madder style, assim, “todos os corantes naturais podiam
ser usados no madder-style, com exceção do índigo, que não precisava de mordentes,
mas ao contr|rio, desenvolvia sua cor em contato com oxigênio”.
Madder style, ou o tingimento com mordentes, era usado não apenas no
tingimento de tecidos inteiros, mas também no processo de criação de estampas ou de
adição de cores a elas. Schoeser e Rufey (1989) relatam esse processo, explicando que
diferentes tipos de mordentes também poderiam ser adicionados nas estampas e ao
O pencilling (pincelamento) também pode ser entendido como uma forma da colorir o tecido, porém
veremos adiante que essa técnica era também usada em combinação com a estamparia.
16 Meller e Elffers (2002) explicam que o corante madder é retirado da raiz da planta Rubia tinctorum, e
tem sido usado desde o Egito antigo.
15
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imergir o tecido à solução de tingimento o corante reagiria com o mordente, criando
diferentes cores. Assim, combinando diferentes mordentes “rosa,
vermelho, roxo, marrom e preto poderiam, portanto, serem obtidos em um único banho
na tintura madder”. (SCHOESER; RUFEY, 1989, p.42, traduç~o minha). Na obtenç~o de
outras cores na estampa, como o amarelo e o verde, era utilizada a técnica do
pincelamento, onde a cor é aplicada à estampa do tecido diretamente através do pincel.
O verde, até os anos iniciais do século XIX, era obtido através da sobreposição do
amarelo e azul, seja pelo mordente ou através do pincelamento. (PAULA, 2004;
SCHOESER; RUFEY, 1989).
Além do tingimento com mordentes, outra técnica que misturava impressão e
tingimento era conhecida como resist dyeing. Harris (2006) explica que o processo do
resist dyeing é mais ou menos o contrário do uso do mordente. Enquanto o madder style,
ou seja, o tingimento com madder mais um mordente atraía a cor à fibra, no processo de
tingimento com o resist dye, acontecia o contrário. Primeiramente a estampa desejada
era impressa com cera ou pasta, assim, ao tingir o tecido, as áreas impressas
continuariam brancas ou “sem cor”, pois a cera impedia o corante de agir com o tecido.
Esse tipo de tingimento e a criação de estampas eram muito comuns de serem usados
com o corante índigo, já que esse não precisava de um mordente para se aderir às fibras.
Meller e Elffers (2002) explicam que o resist dye era muito popular na Europa e
América, porém caiu em desuso quando o processo de discharge foi ficando mais barato.
Embora de aparência similar ao resist dye, o discharge é obtido em um processo onde o
tecido “é primeiro tingido, e depois a estampa é removida [discharged], através da
impress~o de um agente branqueador”17 (HARRIS, 2006, p.42). Esse processo era
também mais comum nos tecidos tingidos por índigos e/ou por cores escuras como o
preto. Schoeser (1996), em análise do design desenvolvido pela indústria de algodão em
Lancanshire, cita o uso dessa técnica e suas demais variações, como a combinação de
cores depois do processo nas estampas criadas. Essas estampas criadas pelo processo de
discharge são também apontadas por Schoeser (1996) e Hefford (1999) como
compostas principalmente por desenhos pontilhados (Fig. 16), impressos através de
blocos de madeira ou pincéis. Através da análise visual das saias, foi possível identificar

Segundo Schoeser (1996) o cloro, embora descoberto pelo francês Claude Louis Berthollet em 1975,
passou a ser mais usado na indústria têxtil a partir de 1810, reduzindo o tempo de branqueamento dos
tecidos de meses para dias.
17
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que tanto o tecido A (Fig.17) quanto o B (Fig.18) possuem características próximas a
esses processos citados aqui.

Figura 16– Printed cotton furnishing, c. 1805. Estampa pontilhada por discharge no índigo e tingida de
amarelo. Acervo do Victoria and Albert Museum, Londres. Fonte: <http://collections.vam.ac.uk/>. Acesso
em 21 de novembro de 2010.

O tecido A traz fundo azul e estampas pontilhadas brancas e de outras cores, e o
tecido B aparenta ter um fundo natural com estampas vermelhas e tons aproximados. É
interessante apontar que as duas cores das saias eram amplamente usadas na
estamparia e tingimento de tecidos até mesmo antes do século XIX, já que como vimos, o
vermelho era, no início do século, comumente obtido pelo corante madder e o azul pelo
corante índigo. Contudo, para a identificação precisa dos reais tipos de corantes usados
no tingimento da saia A e na estampa da saia B seria necessária uma análise físicoquímica.
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Figura 17 – Estampa Saia A. Acervo Museu do Traje e Têxtil/Fundação Instituto Feminino da Bahia. Fonte:
Fotografia - Aline O. T. Monteiro com permissão do museu.
A estampa do tecido A possui pontilhados por toda sua extensão, formando desenhos e preenchendo os
espaços vazios.

Figura 18 – Detalhe da estampa Saia B. Acervo Museu do Traje e Têxtil/Fundação Instituto Feminino da
Bahia. Fonte: Fotografia - Aline O. T. Monteiro com permissão do museu.
Na estampa do tecido B, os pontilhados são encontrados principalmente na formação de alguns desenhos.

Com relação ao tecido A, seria compreensível acreditar na possibilidade do uso
do processo de discharge ao considerar a presença do azul, do desenho pontilhado e da
cor branca, porém, um fator nos aponta para outro caminho. No processo de discharge a
tinta é removida do tecido pelo cloro, dessa maneira, o lado avesso do mesmo também
fica marcado. Ao explicar tal processo, Harris (2006) traz uma foto de um tecido de
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Willian Morris (Fig. 19) que passou pelo discharge. Além da estampa, a foto também traz
o avesso do tecido, evidenciando o fundo marcado com o desenho da estampa superior.
Ao comparar tal figura com o avesso do tecido A (Fig. 20), fica evidente que nesse tecido
não há os desenhos da tinta removida, apenas algumas manchas advindas da tinta
utilizada nas flores azuis, indicando que a estampa desse tecido foi feita por outro tipo
de técnica, muito provavelmente pelo bloco de madeira ou pelo cilindro.

Figura 19 - Kenet. Willian Morris, 1883.
Fonte: HARRIS, 2006, p. 43.

Figura 20 - Avesso - Tecido A. Acervo Museu do
Traje e Têxtil/Fundação Instituto Feminino da
Bahia. Fonte: Fotografia - Aline O. T. Monteiro com
permissão do museu.

2.2.3 Processos de estamparia
A estrutura de ligamento do tecido, que pode ser vista, quando não a olho nu,
através de uma lente específica, e a identificação de corantes por procedimentos
químicos, juntamente com a ajuda de padrões já publicados e somados a um olhar
atento, tornam possível sua identificação de forma mais precisa. Quando se trata da
identificação da técnica usada para estampar esse tecido, o estudo se torna mais
um processo de observação visual, não dos processos, pois eles não estão ali explícitos,
mas de vestígios presentes no tecido que podem indicar o processo que os criaram.
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Além dos três processos descritos anteriormente que misturavam tingimento e
criação de estampas, durante o século XIX duas técnicas de estamparia eram mais
comuns, sendo elas os blocos e os cilindros. Nos blocos de madeira 18, o desenho era
esculpido manualmente, que segundo Clark (1997), mediam no máximo 46 cm, e sua
profundidade não passava de 6 cm, pois blocos possuindo maiores medidas do que
essas, seriam muito pesados para o manuseio. A forma em relevo em contato com a tinta
imprimia o desenho no tecido, sendo que para cada cor era necessário um bloco, e uma
segunda cor só poderia ser estampada quando a primeira estivesse seca. (HARRIS,
2006).
Embora trabalhoso, a estamparia por bloco permitia uma variedade enorme de
cores e designs mais elaborados. Contudo, outra característica interessa a essa pesquisa
em particular. Picotage, stipple effects ou pinning são citados respectivamente por Meller
e Elffers (2002), Harris (2006) e Sykas (2007) como uma característica das estampas
feitas por blocos de madeira. Os três termos se referem à prática de adicionar ao bloco
de madeira pinos que podiam ser de cobre ou bronze a fim de complementar o design da
estampa. Assim, o efeito pontilhado poderia ser uma característica tanto da estampa
obtida pelo processo de discharge quanto através dos pinos colocados nos blocos de
madeira, para compor principalmente o fundo e espaço entre os desenhos principais do
padrão ou para dar o efeito de sombra.
Sykas (2007) cita um trecho de um jornalista19 que em 1850 explicava esse
processo de pontilhar os blocos por mulheres no final do século XVIII, ressaltando que
pinos e fios de bronze eram colocados nos blocos em diferentes níveis de tamanho de
acordo com os desenhos pretendidos. Segundo o jornalista, em um bloco grande era
possível ter cerca de 63 mil pontos, sendo que os mais finos eram chamados de poeira.
Apesar dessa técnica ser mais citada como uma característica dos blocos de madeira,
Sykas (2007, p.11), em an|lise de um tecido, afirma ter ele sido feito por “pinned rollers”
e não por blocos, sugerindo que tal efeito também foi usado nas estampas feitas por
cilindros, muito provavelmente para dar um ar de estampa feita por blocos, quando esse
processo manual se tornou escasso.

Usou-se o termo bloco de madeira, pois as referências consultadas advêm da literatura inglesa onde se
usa a expressão wooden blocks. Destaco, contudo, que essa técnica ficou conhecida na indústria têxtil
nacional como cunhagem, ou processo de estamparia com o uso de cunhos.
19 (“The Peel Family” in: Supplement to the Manchester Examiner and Times, 19 October 1850. apud
SYKAS, 2007, p.14).
18
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Harris (2006) afirma que por serem lentos e cansativos os blocos não poderiam
se adequar às novas demandas do crescente mercado por tecidos estampados do
começo do século XIX, que se adequou melhor aos cilindros. Patenteado por Thomas Bell
em 1786, essa técnica advinda das placas de cobre20, ao adquirirem o formato cilindro
permitiram a estamparia contínua, agilizando e barateando o processo.
Nos cilindros que mediam entre 81 a 203 cm de largura, os desenhos eram
inicialmente gravados à mão, passando depois ao uso de máquinas para realizar tal
processo (CLARK, 1997). Simplificadamente, nessa técnica de estamparia, o tecido
passava entre a pressão do cilindro central e os outros gravados com o desenho em
cobre, sendo uma cor por cilindro. Inicialmente, em uma mesma máquina podiam ser
combinados de três a quatro cilindros, chegando a possibilidade de 12 ou 14 no final do
século (CLARK, 1997; HARRIS, 2006). No entanto, é importante frisar que apesar dos
benefícios que esse novo processo proporcionou às indústrias e ao comércio, as
estamparias por blocos de madeira não cessaram por completo, se tornando, devido a
sua raridade, uma técnica cara.
Willian Morris, que se tornou reconhecido no final do século XIX ligado não só
por seu trabalho com design têxtil, mas também a todo o movimento Art and Crafts, se
utilizava da estamparia em blocos em suas criações altamente elaboradas. Além dos
blocos, Morris também retomou o uso do processo de discharge no índigo como forma
valorização das práticas artesanais e desenvolvimento criativo. (HARRIS, 2006).
Como foi desconsiderado, devido à aparência de seu avesso, o uso do discharge no
tecido A, a estamparia em bloco seria a técnica mais provável, porém como o pontilhado
também foi feito através dos cilindros essa afirmação baseada apenas nessas
características seria insuficiente. Para um maior entendimento da identificação dos
processos utilizados, serão consideradas nessa análise as informações dispostas por
Sykas (2007), que disponibilizou em um artigo produzido em razão de um workshop
algumas “dicas” de identificaç~o de processos de estamparia e design que ajudam o
pesquisador na datação do tecido desse período.
Sykas (2007) expõe algumas características entre os resultados deixados pelas
diferentes técnicas de estamparia, como por exemplo, manchas ou os erros de encaixe
As placas de cobre foram introduzidas na Europa nas décadas finais do século XVIII, gravadas à mão,
eram outra opção além do bloco de madeira. Essa técnica possibilitou estampar áreas maiores de uma só
vez, se adequando melhor às estampas com imagens localizadas, únicas, a aquelas de repetição. (CLARK,
1997, p.7).
20
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de cores e posicionamentos que ocorriam nas estampas feitas através dos blocos. Como
essa era um técnica manual, ao encaixar as diferentes cores, diferenças aconteciam,
muitas delas mínimas, só percebidas com um olhar atento. Outro sinal, nesse caso,
podem ser os pontos usados como marcação de encaixe do bloco, presentes ou do lado
direito ou do avesso do tecido. (SYKAS, 2007; HARRIS, 2006).
No processo de análise do tecido A, buscou-se encontrar sinais que indicassem a
estamparia em blocos, porém de toda a extensão do tecido apenas uma diferença como
relação ao posicionamento do desenho foi identificada. Os miolos das flores azuis e
amarelas estão bem centralizados em quase todas as sequências de flores (Fig. 21),
porém em duas colunas, esses estão deslocados para os lados (Fig. 22). Embora esse
aspecto se pareça com as falhas de encaixe encontradas nas estampas feitas por blocos,
nesse caso, tal erro não aparenta ser esse tipo de indicativo. O erro não aparece de forma
singular, mas na sequência da urdidura do tecido, ou seja, no sentido de seu
comprimento.
Como a saia foi construída com seis emendas de tecidos, foi possível compará-los
e considerar que muito provavelmente essa tenha sido uma pequena diferença na
construção de uma sequência do cilindro, pois na referida fileira o erro é contínuo. Além
disso, as disposições dos motivos florais da composição mantêm uma distância igual
entre elas, assim como os motivos ornamentais que compõem os espaços. As cores das
flores, botões, folhas, miolos e caules também têm o mesmo padrão em toda a extensão
do tecido, apresentando características que se aproximam mais de um tecido estampado
através de cilindros, ao invés de blocos.
No tecido B, algumas cores escapam dos limites do desenho (Fig. 23), porém esse
aspecto se apresenta como uma característica da estampa e não como um erro de
encaixe, já que ele se repete em todos os motivos analisados. Com relação às distancias
entre os motivos e encaixe dos mesmos, a estampa também apresenta o mesmo padrão,
nos indicando que esse tecido também deve ter sido estampado através dos cilindros.
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Figura 21 - Detalhe - Tecido A. Acervo Museu do Traje e Têxtil/Fundação Instituto Feminino da Bahia.

Fonte: Fotografia - Aline O. T. Monteiro com permissão do museu.
A diferença de posicionamento dos miolos encontrados na figura 21 e 22 foi evidenciada por círculos
vermelhos feitos pela autora. Na figura 21 eles estão dispostos mais centralizados, enquanto na figura 22 o
miolo da flor azul esta disposto mais para baixo, enquanto os das flores amarelas estão mais acima.

Figura 22 - Erro de encaixe - Tecido A. Acervo Museu do Traje e Têxtil/Fundação Instituto Feminino da
Bahia. Fonte: Fotografia - Aline O. T. Monteiro com permissão do museu.
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Figura 23 – Hexágonos - Tecido B. Acervo Museu do Traje e Têxtil/Fundação Instituto Feminino da Bahia.
Fonte: Fotografia - Aline O. T. Monteiro com permissão do museu.

2.2.4 Estampas: motivos, layouts e estilo
Após classificar os dois tecidos como tecidos de algodão, ligamento tela,
estampados através do cilindro, e ainda considerar a possibilidade do uso dos corantes
índigo e madder, alguns pontos relacionados ao estilo e composição das estampas
também serão discutidos. Na classificação das estampas através das famílias, além de
técnicas de estamparia e cores, Meller e Elffers (2002) dividem-nas em motivo e layout.
Segundo os autores, o motivo é o desenho básico que define a família que a estampa
pertence como, por exemplo, floral, geométricos ou étnicos, e o layout é a classificação
de como esses motivos estão dispostos na composição.
O tecido A traz uma estampa de motivo floral composta de dois tipos de raminhos
diferentes, mas que apresentam um desenho de flor muito parecido. O raminho de flor
rosa (Fig.24) possui apenas uma flor aberta de cinco pétalas, duas bolinhas que
representam botões e um coração também representando um botão. O caule e folhas
que compõem esse raminho são brancos. O outro pequeno conjunto (Fig.25) apresenta
duas flores amarelas de quatro pétalas e dois botões também amarelos. Esse conjunto
não traz caules, apenas miolo nas flores abertas e folhas nos botões. A estampa também
traz flores azuis de miolo amarelo e vários botões azuis e amarelos espalhados pela
composição (Fig.26). Ao redor das ramos de flores, assim como em todos os espaços
entre eles, há ornamentos pontilhados nas quatro cores presentes na estampa, sendo
que esses pontilhados ou formam desenhos como o de folhas ou apenas preenchem os
espaços vazios.
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Figura 24 – Raminho 1 – Tecido A. Acervo Museu do Traje e Têxtil/Fundação Instituto Feminino da Bahia.
Fonte: Fotografia - Aline O. T. Monteiro com permissão do museu.

Figura 25 – Raminho 2 - Tecido A. Acervo Museu do Traje e Têxtil/Fundação Instituto Feminino da Bahia.
Fonte: Fotografia - Aline O. T. Monteiro com permissão do museu.

Figura 26 – Flor azul – Tecido A. Acervo Museu do Traje e Têxtil/Fundação Instituto Feminino da Bahia.
Fonte: Fotografia - Aline O. T. Monteiro com permissão do museu.
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Motivos ornamentais usando raminhos de flores não foi uma invenção do design
de estampados, pois já eram usados nos padrões de bordado de períodos anteriores ao
uso desse tipo de composição na estamparia. Seu uso como estampa manteve uma
relação muito próxima com os mesmos padrões de bordados. A imagem abaixo (Fig. 27)
apresenta raminhos bordados compostos de flores, caules e folhas, datando do século
XVIII. As formas encontradas no tecido A mantêm o mesmo padrão pequeno de
composição, porém com um desenho de formas mais simples do que as formas mais
naturalistas encontradas nesse exemplo. Hefford (1999) cita essa prática exemplificando
com os padrões de chintz, que em meados do século XVIII imitavam os brocados de seda.

Figura 27 - Textile swatch book, 1763-64. Sedas bordadas. Acervo do Victoria and Albert Museum, Londres.
Fonte: <http://collections.vam.ac.uk/>. Acesso em 21 de novembro de 2010.

A estampa do tecido B traz uma composição que apresenta motivos florais
estilizados, geométricos e uma alusão ao abacaxi. O maior motivo da composição pode
ser considerado uma flor, devido à semelhança com o cravo ou também com o
crisântemo (Fig. 28), ambas as flores de formas redondas, com pétalas aproximadas e
formas sinuosas. A outra representação floral (Fig. 29) pode ser classificada como uma
gérbera ou outra flor de sua família como a margarida, devido suas pétalas longilíneas e
finas. Flores como essas podem ser encontradas em diversas composições da estamparia
têxtil, como por exemplo, em tecido do século XVII (Fig. 30)
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Figura 28 - Flor 1 - Tecido B. Acervo Museu do Traje e Têxtil/Fundação Instituto Feminino da Bahia.
Fonte: Fotografia - Aline O. T. Monteiro com permissão do museu.

Figura 29 - Flor 2 - Tecido B. Acervo Museu do Traje e Têxtil/Fundação Instituto Feminino da Bahia.
Fonte: Fotografia - Aline O. T. Monteiro com permissão do museu.

Figura 30 - Bedgown, 1760-80. Acervo do Manchester City Galleries,
<http://www.manchestergalleries.org>. Acesso em 20 de fevereiro de 2012.

Manchester.

Fonte:
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O terceiro motivo que chama muito atenção na estampa é a forma circular que
remete ao abacaxi devido às folhas colocadas acima e também às escamas (Fig. 31).
Apesar de o abacaxi ser um elemento antigo nas ornamentações em geral,
principalmente a partir do século XVII quando este chega a Europa, sua representação
em forma circular muito semelhante ao tecido B foi encontrada em um exemplo do início
do século XX (Fig. 32). Esse exemplo também traz outra semelhança que são os losangos,
conhecidos na estamparia como diamantes. Na Figura 32 os diamantes preenchem a
forma do abacaxi, porém no tecido B eles preenchem círculos dispostos ao longo da
composição (Fig. 33). Tanto as escamas quanto os diamantes são citados por Meller e
Elffers (2002), porém os autores trazem exemplos desses motivos, discutem suas
terminologias, mas não apontam nenhum tipo de origem ou influência.

Figura 31 - Abacaxi - Tecido
B. Acervo Museu do Traje e
Têxtil/Fundação Instituto
Feminino da Bahia. Fonte:
Fotografia - Aline O. T.
Monteiro com permissão do
museu.

Figura 32 – Tecido
estampado, 1914-22. Wiener
Werkstätte. Fonte: CooperHewitt, National Design
Museum, Smithsonian
Institution/Art Resource, NY.

Figura 33 - Diamantes Tecido B. Acervo Museu do
Traje e Têxtil/Fundação
Instituto Feminino da Bahia.
Fonte: Fotografia - Aline O. T.
Monteiro com permissão do
museu.

O último grande motivo da estampa do tecido B é um conjunto de três hexágonos
(Fig. 23), também muito usado em tecidos e ornamentações desde a antiguidade. As
mesmas formas de flores, círculos, folhas e escamas são repetidas pela composição da
estampa pontilhada ou com cores suavizadas, preenchendo de maneira bem sutil o
fundo da composição. Assim, o tecido B se caracteriza pela presença de três famílias de
motivos, sendo elas o floral, geométrico e o figurativo na figura alusiva ao abacaxi.
Ao pensar sobre o layout dos dois tecidos, eles também se diferem em alguns
pontos. Com relação ao sentido dos motivos, o tecido A apresenta uma composição de
direção única, ou seja, o motivo está disposto de uma única forma, sendo o topo e a base
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possíveis de serem distinguidos. Mellers e Elffers (2002) apenas classificam as direções
com relação à altura, porém, apesar do tecido trazer uma única direção nesse sentido,
ele apresenta dupla direção com relação à largura. As colunas são alternadas, sendo as
flores viradas para a esquerda em uma, direita na outra, e assim sucessivamente. O
tecido B está dentro do que os autores classificam como sem-direção, pois os motivos
não têm o sentido esquerdo ou direito e topo ou base bem definidos.
A estampa do tecido A, embora feita para ser usada em uma única direção, tem
motivos virados para a esquerda e direita favorecendo, dessa maneira, o corte do tecido
para uso em vestimentas, tornando-as mais equilibradas. Um exemplo é o colete de
meados do século XIX (Fig. 34), que traz raminhos de flores em direção às duas laterais.
Motivos sem-direção como os encontrados no tecido B são, segundo Mellers e
Elffers (2002), os favoritos do mercado já que podem ser cortados e costurados em
qualquer direção. Tal afirmação pode ser exemplificada pela própria construção da saia
B, que traz o tecido em ambas as direções (Fig. 35).

Figura 34 - Waistcoat, 1850. Acervo do Victoria and Albert
<http://collections.vam.ac.uk/>. Acesso em 21 de novembro de 2010.

Museum,

Londres.

Fonte:
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Figura 35 - Tecido B costurado em ambas as direções. Acervo Museu do Traje e Têxtil/Fundação Instituto
Feminino da Bahia. Fonte: Fotografia - Aline O. T. Monteiro com permissão do museu.
A linha que observamos ao centro da imagem é uma das costuras de junção encontradas no corpo da saia
B. Nessa imagem podemos perceber que do lado esquerdo o tecido foi posicionado em uma direção e do
lado direito de outra. Porém, isso se torna quase imperceptível ao observar a saia como um todo.

Além da disposição, o layout das estampas também pode ser analisado conforme
espaçamento e tamanho dos motivos. Quando a estampa tem mais figura do que fundo é
considerada uma estampa total ou de espaçamento mínimo, sendo que em algumas
composições é possível que o fundo completamente desapareça e a estampa esteja toda
interligada ou sobreposta. Ao contrário das estampas totais também há aquelas onde a
área do fundo é maior do que os motivos geralmente formados por flores miúdas.
Mellers e Elffers (2002) denominam tais composições de allover quando são totais e
neats, ou seja, limpas, quando são formadas por grandes espaços entre os motivos.
Apesar dos autores apenas citarem os dois extremos, ao olhar os próprios tecidos
que eles apresentam em seu trabalho, nota-se que esses espaçamentos nem sempre são
tão bem definidos assim. Os autores exemplificam a composiç~o “limpa” através de um
tecido que traz um motivo floral bem espaçado, porém com um fundo pontilhado (Fig.
36). Apesar do tecido A também trazer motivos de raminhos de flores bem espaçados
entre si e fundo preenchido por desenhos pontilhados, não apresenta a percepção visual
de uma composição espaçada. Embora ambos os tecidos, tanto o usado por Mellers e
Elffers (2002) (Fig. 36) quanto o tecido A (Fig. 17), serem formados pelos mesmos tipos
de motivos e fundo, os desenhos formados pelos pontilhados na segunda composição e a
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dinâmica com que foram dispostos se apresentam mais como parte dos motivos
principais do que como fundo, passando assim uma impressão de composição total.

Figura 36 - Algodão Neat, 1899. Fonte: MELLER; ELFFERS, 2002. p. 95.

Por outro lado, embora os motivos do tecido B formem uma área maior do que o
fundo, criando também uma composição total, essa idéia é amenizada pelo fato de que
grande parte dos motivos é vazada, ou seja, desenhos sem preenchimentos formados
apenas pelas linhas exteriores e pela cor do fundo ou pelo uso de cores em tonalidades
parecidas. Dessa forma, apesar do tecido B apresentar uma composição onde os motivos
são maiores do que o fundo, a impressão que se tem é de uma composição mais limpa do
que aquela encontrada no tecido A.
Assim, toda classificação e separação em grupos podem apresentar algumas
dificuldades, como também na última divisão que Meller e Elffers (2002) fazem, sendo
essa a que diz respeito ao tamanho dos motivos. O fato interessante percebido não
apenas no trabalho dos autores como em toda a bibliografia consultada é que ao
tratarem do tamanho dos padrões e dividi-los em padrões pequenos e grandes, os
autores não especificam uma medida que possa servir de base ou média para tal
classificação, a exemplo do que fez Sykas (2007) com relação à contagem dos fios. Assim,
fica claro que as divisões, definições e classificações aqui expostas são apenas
informações guias e não afirmações conclusivas.
Um exemplo da dificuldade de identificar de forma exata as informações
encontradas nas saias é a imprecisão com relação ao tamanho dos motivos. Tendo em
vista os tecidos analisados, a estampa A poderia ser classificada como de padrão
pequeno e a estampa B como de padrão grande, mas quando comparados com a chita
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encontrada no mercado brasileiro nos dias atuais, as estampas A e B poderiam ser
classificadas como pequenas e os motivos florais da chita como um exemplo de padrão
grande. Como os raminhos de flores são sempre considerados como padrão pequeno,
tomarei a estampa encontrada no tecido A como tal. Portanto, se os raminhos da
estampa A variam de 0,7 a 1,5 cm, os do tecido B, embora um pouco maiores medindo de
1,5 a 3,5 cm, ainda podem, dentro dessa comparação, ser considerados como um padrão
pequeno de estampa.
Se os raminhos de flores foram usados principalmente para vestimentas,
geralmente em vestidos de verão, os motivos com frutas eram uma característica dos
tecidos para decoração (MELLER; ELFFERS, 2002). Contudo, assim como em toda
classificação, é preciso lembrar que tanto no passado quanto hoje as pessoas usam
tecidos feitos para vestimenta como decoração e vice e versa, o que na opinião de
Schoeser e Rufey compõem um “fato frustrante para o historiador e restaurador” (1989,
p.19, tradução minha).
Harris (2006) afirma que depois de 1800 os designs dos algodões estampados
mudavam constantemente de estação a estação com relação aos tecidos de vestimentas
e a cada dois ou três anos com relação aos tecidos para decoração. Embora as mudanças
fossem rápidas, o uso dos raminhos de flores em padrões pequenos continuou durante
todo o século, compondo um dos tipos de estampa que Schoeser e Rufey (1989)
classificam como básicos e presentes durante todo o século. Assim, principalmente nos
tecidos de decoraç~o durante as décadas de 1850 e 1860, “a busca por efeitos mais
naturais resultou em um realismo tridimensional,” que também colaborou com a
preferência por estampas florais maiores. (PARRY, 1993, p.10, tradução minha).
Contudo, essa preferência foi logo criticada pelos especialistas da área. Sobre esse
mesmo período, Sykas (2005, p. 14, tradução minha) cita a rejeição dos pattern books
que traziam tecidos com esse tipo de “sombreamentos tridimensionais e flores
naturalistas”, por reformadores que lideravam as escolas de design da época e n~o
queriam ter esse tipo de estampa como referência para seus alunos. Tal atitude foi, nesta
mesma época, afirmada por Owen Jones em seu livro Grammar of Ornament21 que
buscava propor, entre outras coisas, que “flores ou outros objetos n~o deveriam ser
21 The Grammar of Ornament foi publicada em 1856. Jones propunha um olhar para o futuro e não para o
passado, e apesar de seu livro trazer diversos modelos das ornamentações divididas por civilizações
antigas, o objetivo não era a cópia, mas o conhecimento para que a partir daqueles exemplos fossem
criadas novas formas.
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usados como ornamentos, mas por representações convencionais fundadas a partir
deles” (PARRY, p.12, tradução minha).
A preferência por estampas grandes em meados do século XIX é citada por Parry
(1993) e Schoeser (1996), contudo, ao fazer uma pesquisa no acervo virtual 22 do
Victoria and Albert Museum (VAM), pude identificar através dos exemplos ali
disponibilizados que datam de meados do século XIX, que essas mudanças aconteciam
principalmente nos tecidos destinados à decoração (Fig. 37). Nos tecidos para
vestimentas desse mesmo período encontrados no acervo virtual do VAM, embora haja
exceções, ainda mantinham um padrão de design menor semelhante ao tecido da saia A,
não apenas no tamanho, mas também no continuo uso dos raminhos de flores (Fig. 38).
Estas considerações se aproximam das observações de Mellers e Elffers (2002,
p.95) sobre layouts espaçados e com motivos miúdos ainda serem estáveis na indústria
têxtil na segunda metade do século XIX, e que por serem “baratos e b|sicos, tais tecidos
vestiam a família inteira”.

Figura 37 - Furnishing fabric, (Lancanshire). Algodão estampado. Acervo do Victoria and Albert Museum,
Londres. Fonte: <http://collections.vam.ac.uk/>. Acesso em 21 de novembro de 2010.

A pesquisa foi feita em tecidos entre os anos 1850 e 1860, primeiro com a palavra chave “dress printed
fabric” e depois com “furnishing printed fabric”, ambos marcados para aparecer apenas referências com
imagens. Para “dress fabric” apareceram 20 referências das quais 13 com motivos florais. Tais florais
aparentam ser menores do que aqueles encontrados nos “furnishing fabrics”, que juntamente com flores,
algumas composições trazem pássaros, fitas e outros objetos. Acervo disponível em:
<http://collections.vam.ac.uk/>. Acesso em 28 de março de 2011.
22
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Figura 38 - Dress fabric, 1855-60. Gaze de lã estampada. Acervo do Victoria and Albert Museum, Londres.
Fonte: <http://collections.vam.ac.uk/>. Acesso em 21 de novembro de 2010.

Flores miúdas também caracterizavam no final do século XIX e início do XX os
tecidos que ficaram conhecidos como estilo Liberty. A loja Liberty estava situada em
Londres e obteve grande sucesso principalmente com seus tecidos estampados de
pequenas flores. Porém ao comparar esses tecidos (Fig. 39) com o tecido A, é possível
perceber que apesar de flores e escalas pequenas os dois não possuem o mesmo estilo.
Nos tecidos Liberty as flores aparecem mais naturais e em uma composição total, onde o
fundo quase desaparece. Já no tecido A os motivos florais são simplificados, espaçados e
com poucas cores, se assemelhando mais aos raminhos encontrados em tecidos do início
do século XIX (Fig. 40).
No tecido B, como mostram as figuras 28, 29 e 31, as flores são mais estilizadas,
geométricas e planas, assim como o motivo que alude ao abacaxi e também os outros
elementos geométricos que compõem a estampa. Essa mistura de influências e estilos,
embora dificulte a identificação é apontada por Schoeser e Rufey (1989) como uma das
características das estampas do século XIX que misturavam elementos antigos como os
de influência gótica, neo-clássica ou rococó, e tendências da época, como por exemplo, o
japonismo e suas formas circulares, citados tanto por Schoeser e Rufey (1989) quanto
por Mendes (1992).
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Figura 39 - Algodão Liberty, 1920-30 – USA. Fonte: MELLER; ELFFERS, 2002. p. 86.

Figura 40 - Dress fabric, começo do século XIX. Algodão estampado. Acervo do Victoria and Albert Museum,
Londres. Fonte: <http://collections.vam.ac.uk/>. Acesso em 21 de novembro de 2010.

Ao destacar a importância dos detalhes no processo de identificação, Taylor
(2002) admite que apesar de prazeroso, esse é um processo contínuo de aprendizado e
desenvolvimento de habilidades. A autora explica que o desafio é constante e que
cometer erros ao datar roupas é muito fácil de acontecer.
Na tentativa de identificar esses tecidos estampados, pude perceber que além do
suporte da literatura especializada, o envolvimento do pesquisador com a peça é de
muita importância. Os detalhes, ou mínimos detalhes como ressalta Taylor (2002),
podem ser o ponto essencial para se chegar a uma compreensão muito maior. Assim,
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embora com recursos e tempo limitados, os resultados levantados aqui pretendem ser
apenas uma porta, não somente para essa como para futuras pesquisas.
Diante das considerações relacionadas aos processos, cores e estilos apontados
aqui, pode-se concluir que ambas as saias poderiam sim ter sido fabricadas e usadas
durante o século XIX, período em que as duas mulheres cujas saias foram atribuídas
viveram.
A saia A, possivelmente de algodão, com ligamento tela, tingida em azul e
estampada por processo de cilindros, poderia ter sido fabricada desde o início do século
XIX até os anos 1930, data de falecimento de D. Felicidade, mulher a quem, segundo
interpretação23 dos documentos do museu, a saia A pertenceu.
Da mesma maneira, a saia B, possivelmente de algodão, com ligamento tela,
motivos em tons de vermelho e estampada por cilindros, também tem uma possibilidade
de fabricação muito ampla, se limitando nos anos 1940, data em que essa saia foi
comprada para compor o acervo do museu.
A análise físico-química das fibras e corantes ajudaria na contextualização dos
tecidos de forma mais precisa, porém, a maior importância dessa identificação de
processos, técnicas, cores e estilos não é a datação, mas a abertura que tais informações
oferecem à investigação das relações que essas saias estampadas poderiam ter naquele
contexto específico.
Portanto, veremos adiante como as informações da análise descritiva das saias
podem ser o que Meneses (2003, p. 26) chamou de “plataformas de observaç~o”, onde
esses artefatos, juntamente com o conhecimento histórico de suas representações,
significações e o reconhecimento da existência de outras possibilidades com relação ao
seu uso, podem contribuir a novas observações e abordagens.

As saias analisadas não possuem número de identificação, assim através das descrições de cada saia
encontrada nos cadernos de entrada do museu pude identificar qual era a descrição da saia A e da saia B.
23
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CAPÍTULO 3
TRAJE DE CRIOULA: REPRESENTAÇÕES E ESTUDOS DE UMA
CONSTRUÇÃO VESTIMENTAR MÚLTIPLA

O Museu do Traje e do Têxtil da Fundação Instituto Feminino da Bahia possui
hoje um dos principais acervos têxteis do Brasil, constituído por roupas e acessórios que
fizeram parte da história do vestir feminino no país e principalmente na Bahia, durante
os séculos XIX e XX. Segundo catálogo da Instituição, dentre essas coleções encontra-se
uma saia usada pela princesa Isabel, roupas usadas por senhoras da sociedade baiana
durante o mesmo período e também os trajes de crioula. (PEIXOTO, 2003).
Segundo dados levantados em visita aos arquivos do museu, foram doadas ao
Instituto 14 saias de crioula, sendo 12 delas doadas diretamente pela fundadora do
Instituto Feminino, D. Henriqueta Martins Catharino, uma doada por Gisélia Gomes Leite
e a última doada por Joãozinho da Goméa. Nas fichas de entrada dos objetos constam
que todas as saias doadas por D.Henriqueta pertenceram a Florinda Anna do
Nascimento, apelidada de Folô. Uma saia não possui registro a quem pertenceu e a
última saia foi de D. Felicidade Gracinda da Silva, madrinha do ofertante.
As 12 primeiras saias foram adquiridas por D. Henriqueta no ano de 1946 em um
leilão que aconteceu na cidade de Salvador. D. Henriqueta Catharino foi uma mulher
visionária da sociedade soteropolitana durante os primeiros anos de século XX e fundou
em 1923 o Instituto Feminino da Bahia, inicialmente chamado de Casa São Vicente.
Segundo Peixoto (2003), D. Henriqueta, em 1933, visando formar uma coleção que
representasse o passado das mulheres da Bahia, enviou uma carta à sociedade pedindo
doações de peças que fizessem parte dessa história. A partir de então o acervo têxtil do
Instituto começou a se formar, sendo que em 2002 o Instituto passou a abrigar o Museu
do Traje e do Têxtil de Salvador.
As saias estampadas analisadas no primeiro capítulo fazem parte desse conjunto
de saias que são denominadas pelo museu como sendo saias de crioula. A princípio as
saias que me despertaram o interesse de pesquisa foram aquelas vistas no catálogo (Fig.
41), que são as mesmas em exposição hoje, porém por estarem em exposição o museu
apenas permitiu a análise das saias acondicionadas na reserva técnica.
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Figura 41 - Trajes de Crioula – Acervo do Museu do Traje e do Têxtil de Salvador/Fundação Instituto
Feminino da Bahia. In: PEIXOTO, 2003, p. 40-41.
Essas três saias que aparecem no catálogo, são as três saias em exposição permanente no Museu do Traje
e do Têxtil.

As saias analisadas não possuem um número de registro, assim, sua identificação
nos cadernos que registram a entrada dessas peças no museu foi feita por interpretação
das descrições encontradas ali em comparação com as características das saias.
Portanto, de acordo com os documentos do museu, a saia A pertenceu a D. Felicidade e
foi doada ao museu em 1959, pelo seu sobrinho Joãozinho da Goméa. A saia B foi de
Florinda Anna do Nascimento, conhecida como Folô e doada em 1946 por D. Henriqueta
Catharino, fundadora do Instituto. Embora doadas ao Instituto no século XX, ambas as
saias analisadas nessa pesquisa se contextualizam na segunda metade do século XIX, na
Bahia. Foi durante as transições de uma região com uma forte tradição colonial a uma
sociedade moldada aos costumes europeus que Folô e D. Felicidade, mulheres a quem as
saias foram atribuídas, provavelmente viveram.
Segundo informa o catálogo do museu (PEIXOTO, 2003), não se sabe ao certo a
data de nascimento de Folô, apenas que ela era crioula, ou seja, negra nascida no Brasil,
e carregou Dr. Ribeiro dos Santos no ano de 1851, como criada da casa da fazenda do
Coronel Joaquim Inácio Ribeiro dos Santos e D. Ana Maria do Nascimento, em Cruz das
Almas, no recôncavo baiano. Nessa mesma data, D. Felicidade estaria completando 3
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anos de idade24, próximo ao recôncavo em um lugar chamado Estrada da Liberdade, hoje
conhecido apenas como Liberdade, famoso bairro de Salvador.
Através da fotografia apresentada no catálogo (Fig.41) e das saias analisadas
aqui, é possível observar que as saias dessa coleção são muito parecidas entre si com
relação à forma, construção e materiais, sendo saias longas, estampadas, compostas de
pala, corpo, babado, e também ornamentadas com bordados na barra. Porém, como as
três peças desse conjunto de saias estampadas que aparecem no catálogo (Fig. 41) e
estão em exposição no museu25, estão dispostas como parte integrante de um traje préestabelecido conhecido como traje de crioula e as saias nos registros do museu estão
registradas como saias de crioula, esse capítulo expõe o levantamento de representações
visuais que apresentam esse traje, a fim de discutir as origens, os modelos e a
importância simbólica que esse adquiriu durante o século XIX e os anos iniciais do séc.
XX. Portanto, esse capítulo objetiva compreender as razões de se classificar essas saias
no contexto histórico específico do traje de crioula.
Tais análises e compreensão das relações visuais e simbólicas que essas saias
adquiriram no contexto do traje de crioula serão importantes para a construção de um
estudo que tem no artefato/saia a possibilidade de percorrer diferentes caminhos de
pesquisa que não os institucionalizados e consagrados pela iconografia do século XIX no
Brasil, historiografia nacional e políticas do museu, que como veremos, buscaram
respectivamente representar, analisar e expor essas saias apenas dentro de um traje
pré-estabelecido.
O termo traje de crioula, usado nessa dissertação, se refere a esse conjunto de
elementos que aparecem nas fontes citadas e que serão analisadas adiante. É preciso
destacar, no entanto, que a denominação de tal traje varia de acordo com os autores.
Traje de crioula, roupa de crioula, vestimenta de crioula, indumentária de crioula, roupa
de baiana e traje de baiana, foram termos usados para se referir a esse conjunto formado
essencialmente de turbante, blusa, saia, pano da Costa, adereços e chinelos, quando
esses podiam ser usados por mulheres livres.
Optou-se por usar o termo traje, pois esse se refere a um conjunto de peças que
são usadas juntas para compor uma aparência. Atualmente, essa é uma construção
O ano de nascimento de D. Felicidade, assim como as outras informações, foram encontrados no livro de
registro de doações do Museu do Traje e do Têxtil de Salvador.
25 Uma imagem de tal exposição pode ser vista no site da Fundação Instituto Feminino da Bahia.
Disponível em: <http://www.institutofeminino.org.br/galeria/gallery_museu.php?id=2>. Acesso em 20 de
novembro de 2011.
24
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vestimentar conhecida como “da baiana”, porém através das representações analisadas
nessa dissertação que foram feitas durante o século XIX, foi possível identificar a
presença do traje também em mulheres do Rio de Janeiro e Pernambuco.26 Assim,
chamá-lo de traje de baiana no contexto oitocentista seria limitar esse traje que
possivelmente ultrapassava os limites da Bahia.
É certo, no entanto, que esse traje poderia sim ser reconhecido nessa época como
uma construção afro-brasileira, já que em alguns estudos como o de Foster (1997), que
analisa o vestir afro-americano nos Estados Unidos do século XIX, as vestimentas das
mulheres escravas, com exceção do turbante, são descritas de forma semelhante as
vestimentas das mulheres da elite local.
Portanto, o termo crioula aparenta ser mais adequado do que o baiana, porém ele
ainda reserva alguns problemas. Segundo Mattoso (1988, p.104), que estudou a
estrutura familiar na Bahia do século XIX, o papel das etnias de origem dos negros
africanos era muito importante, pois eram a “estrutura, a ossatura da vida social,
religiosa e até mesmo política” dessa populaç~o. A autora explica ainda que segundo
dados do censo de 1855 os africanos no Brasil geralmente se uniam a parceiros de
mesma origem étnica, sendo que esses raramente se uniam a crioulos, ou seja, aos
negros nascidos no Brasil. Assim, é possível entender que havia certas diferenças sociais
entre os negros africanos e os crioulos e mulatos no Brasil oitocentista. Monteiro et al.
(2005) ressalta uma dessas diferenças ao explicar que o negro crioulo, por ter nascido
no país e estar mais naturalizado com a cultura local do que o negro africano, gozava de
uma relação diferente com seus senhores.
Portanto, o problema com a denominação do traje como traje de crioula é que de
acordo com as fontes consultadas seria arriscado afirmar que de fato esse era apenas
usado por crioulas. Se em meados do século essas estavam mais concentradas nos
serviços domésticos, então como entender a grande quantidade de representações e
relatos de escravas ganhadeiras vestidas nesse traje? Por outro lado, como veremos
adiante, essa foi uma construção formada no Brasil através de diferentes influências, não
sendo, portanto, um traje tipicamente africano. Contudo, por não encontrar termo que o
substituísse, a denominação traje de crioula foi mantida, apesar das ressalvas citadas
acima.
A mesma composição de traje pode ser observada em representações feitas por Rugendas sobre o
Recife – Pernambuco.
26
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3.1 Uma breve descrição dos elementos que compõem o traje de crioula
Torres (2004) fez um estudo dedicado à indumentária crioula no Brasil e apesar
de ter se concentrado na análise do pano da Costa27, a autora também disponibilizou
informações sobre todos os outros elementos do traje. Seu trabalho se destaca dentre
todos os outros consultados, pois a autora faz um estudo que se utiliza do artefato como
forma de analisar as semelhanças e diferenças entre a produção de panos da Costa em
Salvador e em diferentes locais da África. Para compor sua pesquisa, Torres (2004)
estudou, nas décadas de 1940 e 1950, 18 panos da Costa encontrados nos acervos
têxteis do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, Museu do Estado da Bahia e
Instituto Feminino da Bahia. Além do estudo dos objetos, Torres compôs sua pesquisa
com entrevistas de mulheres inseridas nesse contexto do uso do traje de crioula. Tal
abordagem proporcionou a autora discutir, por exemplo, a questão da tecelagem
africana do pano da Costa e sua fabricação em território nacional.
Além de Torres (2004), e de estudos mais recentes como o do antropólogo e
museólogo Raul Lody (1988; 2003), foram consultados um livro de Rodrigues (2010), a
tese de Martini (2007), dissertações de mestrado como a de Bittencourt (2005) e Silva
(2005), um artigo de Monteiro et al. (2005), um capítulo de Lara (2000), um artigo de
Scarano (1992), e capítulos de livros como os de Vianna (1973), Valladares (1952) e de
Peixoto (1945), que escreveram sobre o traje de crioula, mas que partiram de diferentes
lugares e objetivos.
Antes da análise das imagens, uma breve descrição com relação às origens,
formas e materiais, encontrada na literatura citada acima sobre cada elemento do traje
será exposta a fim de esclarecer que elementos eram esses e como foram estudados.
Rodrigues (2010, p.127) define torço28 como “tri}ngulo de pano cuja base cinge a
circunferência da cabeça, indo prender-se as três extremidades na parte posterior ou
nuca”. Apesar desta ser provavelmente a forma mais comum do torço, Valladares
(1952) explica que muitas são suas formas e tamanhos e também ressalta a
possibilidade de amarrá-los na cabeça de diferentes maneiras. E é devido a essas
diferentes amarrações que Torres (2004, p.442) considera esse como o elemento mais
“individualizador” do traje, pois as negras podiam dar, por meio deles, “largas { sua
Pano da Costa era o nome de uma peça de tecido em formato retangular advindo primeiramente da
costa da África e usado em conjunto com o traje de crioula.
28 A palavra torço é escrita por alguns autores como “torso”, como por exemplo, na obra de Rodrigues
(2010) e Torres (2004). Nesse trabalho foi adotada a palavra “torço” por essa vir do verbo torcer, fazendo
assim, uma alusão a forma de amarrar o turbante.
27
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imaginaç~o e espírito criador”. Além de individualizador a autora ressalta que o torço
muitas vezes facilitava na acomodação dos objetos em cima da cabeça, servindo para
amortecer os pesos.
Monteiro et al. ( 2005) destaca a influência dos turbantes que chegaram com os
africanos islamizados e que se tornaram parte da indumentária crioula. As autoras
destacam a presença do turbante, não apenas na África, mas também em Portugal, cuja
influência vinha de um passado de dominação islâmica da Península Ibérica e do
comércio com o Oriente durante os anos coloniais.
Valladares (1952), que também comenta as duas possibilidades de origem do uso
dos torços pelas escravas, acredita porém, que tal prática foi aprendida no Brasil, idéia
pouco provável quando escravos de outros países como nos Estados Unidos29 também
usavam o torço. Além das influências culturais advindas da África islâmica e de costumes
portugueses passados, Valladares (1952) destaca outras duas razões que ajudaram a
consolidar o torço como um elemento do traje de crioula. A primeira razão seria de
caráter higiênico devido ao calor e às chuvas tropicais, e a segunda de caráter religioso,
já que as iniciadas no candomblé tinham seus cabelos raspados.
Embora os motivos pelo qual essas negras usavam o torço seja bastante diverso
ao considerar as opiniões e estudos consultados nessa dissertação, na iconografia que
apresenta esse traje, é notável sua presença marcante com as mais variadas formas
possíveis de usá-lo.
Já de origem africana, o pano da Costa tradicional é, segundo descrição de Lody
(2003, p.20), uma peça formada por “quatro tiras de cerca de 15 centímetros de
largura”, formando então 60 centímetros de largura total. Nas menções feitas por Torres
(2004, p.419) os números variavam entre 94 e 120 cm. A autora classifica suas fibras
como “algod~o, l~, seda ou r|fia, {s vezes em dupla de associaç~o desses elementos”,
desmistificando a idéia de que o pano da Costa devia ser necessariamente de algodão,
como afirmam alguns autores.
O nome “da Costa” remete aos artigos vindos da costa d’África nos navios de vela
onde “quase sempre vinham Nagôs30 negociantes, falando iorubano e inglês, e trazendo

Foster (1997) analisa de forma minuciosa as possíveis influencias e o uso dos turbantes pelas mulheres
negras nos Estados Unidos do século XIX. Foster (1997) discute assim, o uso desse elemento na África,
Europa e Oriente.
30 Segundo Rodrigues (2010, p.46) estes s~o “os negros Iorubanos, a que nós Brasileiros damos, como os
Franceses, o nome genérico de Nagôs”.
29
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noz de cola, cawris, objetos do culto gege-iorubano, sab~o, pano da Costa, etc.”
(RODRIGUES, 2010, p.113).
Torres (2004) discute uma questão importante com relação às cores do pano da
Costa. Em suas análises a autora teve acesso a panos feitos no Brasil e na África, e pode
então identificar, com o suporte de outras fontes, algumas diferenças entre eles. Ao
estudar os teares, fibras e tingimentos feitos em diferentes nações africanas, Torres
(2004, p.429) observou que as fibras nativas africanas obtinham cores mais sóbrias e
escuras, sendo elas o azul escuro e o branco cru, ou seja, um branco que não passou pelo
processo químico de clareamento. No entanto, com a introduç~o “fios de comércio”, no
Congo e Angola, as cores vivas e claras começam a aparecer, dificultando a distinção
entre os panos nacionais e importados, analisados pela autora.
Embora, segundo Torres (2004), a moda vigente fosse usar os tons mais escuros,
alguns outros fatores contribuíram para a fabricação de panos da Costa em tons mais
vibrantes. Torres (2004, p. 431) cita que o tecelão baiano Alexandre Geraldes da
Conceição diz ter sido seu pai, tecelão também nascido em Salvador e filho de africano,
Ezequiel Geraldes da Conceiç~o, que inovara tecendo panos “com cores berrantes”.
Contudo, outras duas razões são expostas pela autora, sendo uma delas o fato das
cerimônias religiosas afro-brasileiras se inspirarem “no colorido dos paramentos
eclesi|sticos” e a outra devido { “introduç~o de anilinas na África” (TORRES, 2004, p.
431), que passaram a ser usadas na tinturaria de têxteis em geral nas décadas finais do
século XIX.
Além das características materiais, os aspectos simbólicos do pano da Costa
também foram citados por Torres (2004), que usa ilustrações para exemplificar as
maneiras com que o pano da Costa poderia ser usado (Fig. 42), dependendo das
intenções e situações do momento. Entre essas intenções a autora cita, por exemplo, que
o pano da Costa poderia ser amarrado de uma forma quando a crioula o usava para
trabalhar, de outra quando saía para fazer visitas ou em um passeio de “ostentaç~o”.
Além disso, ela também ressalta que o pano da Costa não era apenas um ornamento, mas
uma peça simbólica e afetiva, prendendo “as suas portadoras { terra de origem.”
(TORRES, 2004, p.435).
Veremos adiante, nos exemplos de gravuras e fotografias usadas nesse capítulo,
que os artistas e fotógrafos também representaram as diversas maneiras de se usar o
pano da Costa.
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Figura 42 – Modos de usar o pano da Costa. Fonte: TORRES, 2004. p.453.

Com relação ao camisu31, ou seja, a camisa usada no traje de crioula, as fontes
consultadas apresentam duas descrições. Torres (2004) é a única autora dentre a
presente bibliografia que diferencia camisa de camisu, sendo o último, o nome dado à
peça que compõem o traje do dia-a-dia, e camisa o nome dado àquela pertencente a
indumentária de beca32. Em outras fontes, no entanto, o termo é usado sem especificar
se trata de camisas usadas no traje de beca ou no traje diário.
Nas freqüentes referências a essa peça do traje, as descrições falam de uma
camisa ou camisu em tecidos brancos. Peixoto (1945), Oliveira Neto (1968) e Rodrigues
(2010) dizem que as camisas eram de linho ou cambraia de linho, porém o tipo de tecido
não é citado nos trabalhos de Valladares (1952), Lody (2003) e Torres (2004). Monteiro
et al. (2005) citam, no entanto, que tais camisas usadas ainda hoje, e que provavelmente
correspondem ao modelo anterior, são feitas de algodão branco.
Torres (2004), que faz a diferenciação dos termos camisa e camisu, ressalta que a
presença de bordados era mais comum nas camisas que compunham o traje de beca,
Assim como torço, a palavra camisu é encontrada em alguns trabalhos como camizu.
O traje de beca é um traje religioso e de luxo, usado na Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, que
é “composta unicamente por mulheres negras, a partir dos 45 anos de idade, geralmente adeptas do
Candomblé” (MONTEIRO et al., 2005, p.393). O traje de beca mantém a mesma estrutura do traje de
crioula, porém as saias são plissadas e pretas, e o pano da Costa é preto com avesso vermelho. Esse traje
só é dado às mulheres depois de três anos de iniciação e devolvido caso haja um desligamento.
(MONTEIRO et al., 2005)

31
32
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dessa maneira provavelmente os camisus usados no dia-a-dia possuíam uma confecção
mais simples. Como os outros autores não fazem essa diferenciação, os bordados são
citados por todos eles, como parte dessa peça em geral. Portanto, como camisa e camisu
são termos que podem definir tipos de roupa diferentes dentro do traje de crioula,
optou-se, nessa dissertação, em utilizar o termo blusa33 nas referências à parte de cima
desse traje de forma geral.
Compondo o traje da crioula, está uma série de acessórios, entre eles encontramse os balangandãs e jóias de ouro e prata. Na literatura consultada, encontramos a
referência aos balangandãs e também às pencas, muitas vezes sem fazer distinção entre
ambas, porém segundo Oliveira Neto (1968, p.16), os balangandãs são diferentes das
pencas. O “barangandan34 [...] é uma peça de prata, em forma de argola que pende de
uma corrente, posta em torno do pescoço e que fica no meio das costas; da peça aludida
est~o suspensos variadíssimos amuletos [...]”. J| com relaç~o {s pencas, o autor diz estar
“suspensa { cintura, por uma alça passada por uma corrente de prata e presa com uma
grande chave do mesmo metal”, onde também est~o agrupados diversos amuletos.
As jóias e os balangandãs, tais como as pencas, brincos e pulseiras, eram usados,
segundo as fontes visuais e estudos sobre o assunto, tanto por mulheres negras livres ou
alforriadas que conseguiam ganhar a vida ou por aquelas escravas que eram adornadas
pelos senhores. A prática de adornar escravas fazia parte de uma cultura de opulência
que ia dos senhores aos escravos, como será discutido adiante.
Com relação às negras forras, Bittencourt (2005) afirma que nos inventários de
mulheres negras libertas pré-abolição, as jóias aparecem constituindo importante
elemento de distinção e recurso material. Contudo, segundo Silva (2005, p.64), as jóias
de crioulas diferiam das jóias das senhoras brancas, “quanto a dimens~o, peso,
qualidade do material, formato e decoraç~o”. Dentre as jóias mais usadas entre as negras
estavam o colar de contas, os grilhões, as pulseiras copo e pulseiras placas, e as argolas.
Silva (2005), que analisa as decorações dessas jóias, classifica-as como “figuras
greco-romanas e européias, ornamentos fitomorfos, efígie de D. João VI, D. Pedro I e D.
Pedro II.” (SILVA, 2005, p.65). Nesse mesmo estudo sobre os balangandãs, Silva (2005)
relaciona todos os pendentes encontrados na coleção do Museu Carlos Costa Pinto em
No dicionário organizado por Picken (1999), a blusa é entendida como um termo mais geral para a
roupa da parte superior do corpo. A autora define blouse, como uma roupa “de cintura larga ou corpete de
diferentes tipos que vão da linha do pescoço à linha da cintura ou abaixo. (PICKEN, 1999, p.23).
34 Oliveira Neto (1968) adverte que o termo correto é barangadan e não balangandan, porém a grande
maioria das publicações consultadas usa a palavra balangandã.
33
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Salvador, e dentre os elementos encontrados estão: a figa, coco-de-água, chave, moedas,
corrente, cilindro, romã, cacho-de-uvas, peixe, dente, ex-votos, entre outros menos
presentes. A autora classifica os elementos encontrados como signos mágicos,
ressaltando os ruídos que eles emitem ao se chocarem e também a prata, principal
material com que as pencas eram fabricadas, sobressaiam em contrastes com as saias
brancas, coloridas ou pretas.
Os amuletos, citados tanto por Oliveira Neto (1968) quanto por Silva (2005), são
classificados por Lody (1988, p.11) como elementos de diferentes perspectivas, sendo
que alguns deles tinham “um forte referencial de caráter religioso e outros nitidamente
alegóricos a temas e situações próprias dos ganhos e outras atividades comerciais”.
Finalmente, com relação às saias, foram encontradas na bibliografia consultada
citações como a de Peixoto (1945, p. 329) que as descreve como de “pano fino, seda, ou
tecido estampado, com desenhos ou listras de cores, trespasses de lã, terminadas com
babados largos e superpostos.” Da mesma forma, Torres (2004, p.440) também cita as
saias de chitas35 estampadas, os babados e o “perfeito capricho” com que eram
confeccionadas.
Diante das descrições feitas por Torres (2004), é possível que a autora ao estudar
os panos da Costa no acervo têxtil da Fundação Instituto Feminino da Bahia, que hoje
pertence ao Museu do Traje e do Têxtil, também tenha analisado a coleção de saias desse
instituto, sendo essa a mesma coleção onde estão as saias analisadas nessa pesquisa. A
forma como a autora descreve as costuras e acabamentos remetem a alguns dados
também levantados e descritos no capítulo anterior.
Com relação às origens, as saias são, assim como o torço, classificadas ora por
influência africana, ora por influência portuguesa. Em relação ao traje como um todo,
Rodrigues (2010) o considera de origem africana, citando em seguida as saias rodadas e
de cores vivas. Partindo da mesma idéia, Ramos (apud Lody, 1988, p.21) diz que “na
indumentária, os panos vistosos, as saias rodadas, os xales da costa, os braceletes,
argolões etc., usados pelos negros da Bahia, têm procedência nigeriana”.
Outros autores acreditam, contudo, que as saias começaram a ser usadas por
escravas que tinham como exemplo suas sinhás. Para Lody (1988, p.23), elas eram
“projeções das roupas de vendedeiras portuguesas dos séculos XVIII e XIX [...]”, ou
também, como afirmaria alguns anos mais tarde, “saias { francesa” (LODY, 2003, p.28).
35

A chita e outros tipos de tecidos estampados serão discutidos no quarto capítulo dessa dissertação.
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Ainda sobre a mesma idéia, Peixoto (1945, p.333) cita um relato feito por Stefan Zweig
no começo do século XX, que diz n~o poder ele deixar de “suspeitar que as avós ou
bisavós dessas crioulas na época da saia-balão tivessem visto, em suas senhoras
portuguesas, as crinolinas e houvessem conservado essa moda em seus vestidos de
chita, como símbolo de distinç~o.”
A assimilação do vestuário da elite pelas classes sociais consideradas inferiores
não deve ser vista como um fato inusitado, pois esta foi, segundo Lipovetsky (2007),
desde o século XVI, um dos fatores36 norteadores do sistema da moda37 que permearam
as relações sociais do ocidente. Seria então, diante das idéias e estudos aqui expostos,
plausível considerar que o traje de crioula não pode ser classificado como uma
indumentária africana, assim como também não pode ser dito que veio exclusivamente
das influências de Portugal.
O que chama a atenção, no entanto, é a construção de um traje formado através
de várias influências, que irá se consolidar durante todo o século XIX como característica
de uma identidade peculiarmente brasileira e por isso mista, ou como Lody (2003, p.15)
afirma, ser o traje de crioula uma “verdadeira montagem afro- islâmica-europeia, de
brasileiríssima criaç~o”.
3.2 O traje de crioula nas fontes visuais oitocentistas
O traje de crioula é um exemplo raro entre roupas femininas usadas durante o
século XIX, que ainda mantém um uso contínuo até os dias atuais. O conjunto de
elementos que compõe o traje foi ao longo dos anos ganhando força, significados e
valores. É possível dizer que no século XVIII esse traje em formação tinha uma ligação
entre dois grandes núcleos. Se por um lado as saias, camisas e jóias usadas por escravas
na Bahia espelhavam as vestes da senhora, por outro, o uso de elementos africanos as
remetia às suas origens38.
Lipovetsky, em O Império do Efêmero (2007), destaca alguns fatores que contribuíram para o
aparecimento da moda. Entre as questões da diferenciação de trajes masculino e feminino, e também da
busca da individualidade, estão os fatores que envolviam a hierarquia social e consequentemente o que o
autor chama de mimetismo da moda.
37 Embora o traje de crioula, com relação a suas peças, formas e composição, não estava inserido no
sistema da moda europeia do século XIX, também não é possível dizer que ele estivesse completamente
fora dele. Fibras, tecidos, tipos de costura e acessórios possivelmente faziam parte do que se encontrava
no mercado da época, sendo produtos que circulavam, por exemplo, entre Brasil, Portugal, Inglaterra e
África.
38 Entende-se aqui como elementos africanos o pano da Costa e os turbantes advindos das nações
africanas islamizadas.
36
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Os conhecimentos que se tem hoje sobre esse traje advêm principalmente de
fontes visuais, relatos de viajantes e da literatura publicada sobre o assunto. Dessa
maneira, de acordo com as fontes levantadas nessa pesquisa, é perceptível que no século
XIX esse aparece como uma composição de traje já estabelecido e amplamente usado,
principalmente nas ruas do Rio de Janeiro e Salvador.
As fontes visuais consultadas e analisadas nessa pesquisa, cujo traje de crioula
aparece, são na sua maioria representações do traje feitas por viajantes e estrangeiros
que estiveram no Brasil durante o século XIX e que retrataram o que lhes parecia
exótico, tanto na gravura, na pintura como na fotografia. Entre as principais fontes
visuais consultadas para construção dessa pesquisa estão as obras de Jean-Baptiste
Debret, Lady Maria Callcott, Henri Chamberlain, entre outros, e as fotografias de
Christiano Junior, Albert Henschel e Marc Ferrez.
Assim como nas fontes visuais, os relatos oitocentistas que citam ou descrevem
esse traje também são compostos, em sua grande maioria, de escritos feitos por
viajantes estrangeiros no país. Entre cartas, diários e relatos, muitos viajantes
escreveram sobre o vestuário da corte, da nobreza, e também das senhoras e suas
escravas. Juntamente com o grande acervo de fontes visuais deixada pelos artistas, que é
acrescentada no fim do século, pelas fotografias feitas por fotógrafos vindos de diversas
partes da Europa, os relatos auxiliam no entendimento, contextualização e estudo da
indumentária oitocentista no Brasil.
É preciso ressaltar que embora as saias analisadas nessa dissertação se
contextualizem na Bahia, pois pertenceram a mulheres que lá viveram, grande parte das
representações analisadas foram feitas no Rio de Janeiro. Ao longo da pesquisa buscouse identificar gravuras, desenhos e fotografias que também apresentassem o traje de
crioula na Bahia, porém, como a maioria dos viajantes chegava e trabalhava na capital do
país, o uso dessas obras foi indispensável. Além disso, como veremos a seguir, o modelo
de representação do traje de crioula era muito semelhante em ambos os lugares.
Como a quantidade de imagens usadas nesse estudo é grande, o uso das fontes
visuais e relatos de viagem foi feito com cautela. Alguns aspectos dessas fontes podem
levar o pesquisador ao erro e considerações equivocadas, pois toda representação está
em maior ou menor grau envolta a estilos, gostos e padrões de uma época e contextos
específicos.
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Taylor (2002) analisa diferentes tipos de fontes pela qual a roupa pode ser
estudada. Entre as fontes citadas por ela estão as literárias, onde ela analisa entre outros
tipos, os escritos e diários de viagens, e as visuais onde estão inseridas as gravuras,
pinturas e as fotografias. Para cada tipo de fonte a autora expõe uma série de
características que podem ajudar ou confundir o historiador e demonstra, através de
exemplos de pesquisas feitas por outros historiadores, como é possível usar tais fontes e
agregar ao conhecimento da roupa.
Sobre diários, cartas pessoais e histórias de viagens, Taylor (2002) explica que
esses tipos de fontes, além do exagero e tendências políticas, podem facilmente dar lugar
as distorções e fantasias pessoais. Embora frágeis, a autora considera que essas fontes
podem sim apresentar aspectos raros, porém alerta que não deveriam ser usadas sem
evidências adicionais. Da mesma forma que esse tipo de fonte escrita, Taylor (2002,
p.115) ressalta que embora as roupas retratadas nas fontes visuais, tais como as
pinturas e gravuras, possam informar sobre “estilo, qualidade de tecidos e roupas, corte,
estilos de penteados, postura dos corpos, acessórios e como exatamente esses foram
usados”, essas n~o est~o:
[...] livre de preferências pessoais e preconceitos de seu criador, nem livre das
etiquetas, políticas e preconceitos de sua época. Pode ser positivamente
enganador aceitar fontes culturais pelo seu valor aparente, pois a relação entre
imagens e suas culturas são multifacetadas e complexas.

Taylor (2002) complementa sua argumentação apontando, por exemplo, que pela
análise de retratos ingleses de mulheres ricas da classe comerciante entre 1740 a 1775,
o pesquisador poderia entender que essas mulheres não poderiam comprar, ou não
gostavam de usar, sedas brocadas39 de padrões grandes e coloridos. Contudo, Taylor
(2002) cita a pesquisa de Natalie Rothstein40, que estudou detalhadamente a história e
produção das sedas inglesas Spitalfields, chegando a conclusão de que nesse período as
ricas inglesas favoreciam e consumiam os brocados coloridos e de padrões grandes.
Além disso, Taylor (2002) afirma que roupas e tecidos desse período que sobreviveram
Brocados são tecido com figuras, geralmente elementos vegetalistas estilizados, em que o fundo é um
desenho simples e as figuras resultam de grupos de alinhavos de teia ou de trama presos de modo
conveniente, mas sem uma ordem pré-estabelecida. Também, se podem usar fios de ouro ou prata
(brocados antigos), mas, por razões de ordem prática, torna-se necessário utilizar um tear tipo Jacquard.
Disponível em: http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4088.pdf. Acesso em 09 de julho de 2011.
40 Taylor (2002), na página 120, cita o trabalho de Natalie Rothstein, cujo livro é Silk designs of the
eighteenth century in the collection of the Victoria and Albert Museum (Thames and Hudson, London,
1990).
39
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até os dias atuais, tanto ingleses como americanos, também demonstram a falsa
interpretação dos retratos. Assim, a análise dos retratos só foi possível de ser feita em
comparação com estudos sobre o assunto e comparações com roupas do período,
levando a autora a acreditar que as representações das mulheres citadas acima estavam
mais relacionadas com as convenções artísticas do período do que com o gosto e uso de
tais tecidos por essas mulheres.
Sobre essas convenções do século XIX no Brasil, destacam-se o estudo de Belluzzo
(1995), que analisa os principais padrões estilísticos praticados por viajantes, e o
trabalho de Naves (1996, p.72), que analisa as diferenças estilísticas entre as pinturas a
óleo e as aquarelas de Debret, ressaltando ser essas últimas, composições que
retratavam o desejo do artista em fazer “uma arte que mantivesse um vínculo com a
realidade do país, sem perder de vista a dimens~o crítica da postura ética neocl|ssica”,
evidenciando assim que o tema e estilo estão direta ou indiretamente ligados entre
outros fatores, aos objetivos, características e contexto do artista.
Ainda sobre as obras oitocentistas, mais especificamente aquelas que retrataram
os negros no Brasil, como por exemplo, as obras de Debret, Rugendas, Chamberlain,
entre outros, Sela (2008) também aponta que esses registros se relacionavam com a
forma vigente da época de representação de costumes, independentemente do tipo de
mídia, ou seja, tanto em pinturas, desenhos, gravuras, etc, alertando assim que o
conhecimento desses estilos pode ser essencial na interpretação de suas obras.
Os viajantes e artistas em sua grande maioria chegavam ao Brasil pelos portos do
Rio de Janeiro, seguindo depois suas viagens em busca de retratar o novo mundo
pitoresco. Diante de tantas coisas possíveis de surpreender esses olhares estrangeiros, a
paisagem e os costumes foram os temas mais representados e relatados (SELA, 2008).
Muitas dessas obras, como as dos artistas citados, Debret e Rugendas, foram publicadas
na Europa alguns anos depois de suas estadas no Brasil, contribuindo além de outras
coisas, para a construção de um modelo de composição com relação às escravas que
serviriam de inspiração às futuras fotografias feitas anos depois no Brasil.
Entre as coleções fotográficas do Brasil oitocentista, duas se destacam nessa
pesquisa devido a grande quantidade de negros retratados nessas obras, sendo elas a
coleção de fotografias de Christiano Junior, hoje em posse do Museu Histórico Nacional
no Rio de Janeiro, e as fotografias de Marc Ferrez, pertencentes ao Instituto Moreira
Salles também no Rio de Janeiro e São Paulo.
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Com relação ao estudo da roupa através de fotografias, Taylor (2002, p.163)
aconselha que algumas questões sejam consideradas pelo pesquisador, como por
exemplo, “por que a imagem foi tirada, por quem, sob quais condições, para que
audiência e para que uso?”.
A importância de tais questões pode ser entendida quando fotografias no formato
carte-de-visite, como é o caso das fotografias de Christiano Junior e Militão, são
analisadas. As fotografias no formato carte-de-visite foram criadas por André Adolphe
Eugène Disderi, na França, em 1854. Fabris (1998, p.20) explica que o formato encarecia
as fotografias, Disderi teve, então, a idéia de “produzir imagens menores, 6x9 [cm] que
permitiam a tomada simult}nea de 8 clichês numa mesma chapa”. Dessa forma, segundo
a autora, a fotografia convencional que antes era comercializada por 50 ou 100 francos
d| lugar ao cart~o de visita que custava por volta de 20 francos, estendendo “o direito de
imagem não só à pequena burguesia, mas ao próprio proletariado” (FABRIS, 2004, p.29).
A atitude de Disderi não se resumiu apenas à diminuição do formato da
fotografia, mas também a preferência por fotografar o cliente de corpo inteiro e não
apenas o rosto como era mais comum com os daguerreótipos 41(FABRIS, 1998). Já que o
rosto não estava no centro das atenções, o fotógrafo poderia, então, explorar os
elementos cênicos para compor os retratos, criar a ambiência pretendida e também
enfatizar o que Fabris (2004) chama de “teatralizaç~o da pose”. Lemos (1983, p.57)
divide esses elementos dos carte-de-viste em “vestimentas, atributos simbólicos
portados pelos figurantes e os recursos cenogr|ficos.” Assim, em uma sociedade
escravista, como a do Brasil no século XIX, é possível compreender o valor que um
retrato moldado através de códigos e símbolos de elegância e prestígio social pudesse
adquirir.
A análise das representações do traje de crioula nas fontes visuais iniciou-se com
uma leitura formal da composição, privilegiando o estudo das formas vestimentares
presentes em cada composição. Como o interesse do levantamento dessas imagens foi
buscar entender a trajetória da representação desse traje, a produção, circulação e
estudo dos possíveis símbolos dessas imagens, foram discutidos, porém, não
aprofundados.

Considerou-se,

no

entanto,

que

essas

imagens

foram

feitas

Imagem produzida pelo processo positivo criado pelo francês Louis-Jacques Mandé Daguerre (17871851). No daguerreótipo, a imagem era formada sobre uma fina camada de prata polida, aplicada sobre
uma
placa
de
cobre
e
sensibilizada
em
vapor
de
iodo.
Disponível
em:
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm. Acesso em 24 de maio de 2011.
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majoritariamente por estrangeiros e no contexto específico do século XIX. Considerou-se
também algumas características importantes do tipo de mídia em análise, como por
exemplo, dos carte-de-visite, que possuem aspectos peculiares e importantes para o
entendimento das escolhas em representar tal traje nesse tipo de fotografia. Dessa
maneira, as questões apresentadas por Taylor (2002) com relação ao estudo da roupa
através de fontes visuais e as informações acerca do trabalho dos artistas-viajantes
foram incorporadas no estudo das imagens disposto nesse capítulo.
Através desse levantamento, da análise formal das mulheres e suas vestimentas, e
do entendimento de alguns aspectos daquela sociedade, foi possível fazer comparações
entre essas fontes visuais, a fim de apontar a presença de um modelo de representação
do traje de crioula que passou da gravura para a fotografia, fortalecendo assim, as forças
simbólicas que a construção desse traje foi adquirindo.

Porém, através do estudo

dessas fontes visuais, foi possível também identificar certa variação na forma de
representar a mulher negra. Veremos que os códigos da sociedade branca desse período
eram outros, e assim a mulher negra, principalmente aquela em situação de liberdade,
poderia ser representada em, pelo menos, dois42 padrões distintos de aparência.
Uma das primeiras fontes visuais encontradas, que retratam negras em traje de
crioula, são as gravuras do italiano Carlos Julião feitas nos anos finais do séc. XVIII. Essas
imagens apresentam mulheres negras ganhadeiras, ou seja, vendedoras do Rio de
Janeiro. Na figura 43 podemos perceber que ambas as negras usam saias rodadas,
camisas brancas, sendo a camisa da esquerda ornamentada, provavelmente estampada.
Ambas usam turbantes e pano da Costa, sendo que a negra da esquerda o amarra de
forma a carregar a criança branca, e a da direita o coloca nos ombros. Outra diferença
entre as duas é o sapato que aparece na negra da esquerda enquanto a da direita é
representada descalça. Embora o desenho de Julião (Fig. 43) provavelmente tenha sido
feito nos anos finais do século XVIII, veremos que a representação do traje de crioula
com todos os seus elementos percorreu todo o século XIX com pouquíssimas mudanças.
O século XIX tem uma importância muito grande na história do Brasil, pois com a
vinda da família real em 1808, mudanças marcantes na vida da colônia passaram a
acontecer. Ao longo do século houve mudanças econômicas, como a abertura dos

As formas de vestir encontradas são mais do que duas, porém apresentamos aqui apenas as que mais
aparecem nas representações. Entre as outras formas encontradas está a representação de mulheres
negras com tecidos soltos jogados ou amarrados ao corpo.
42
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portos43 que possibilitou a entrada dos mais diversos produtos, entre eles os tecidos
ingleses e franceses, mudanças políticas, como a proclamação da Independência,
abolição da escravatura e proclamação da República, e mudanças nos modos e costumes
de um povo que em um período consideravelmente rápido passou de Colônia a Império,
de Império a República.

Figura 43 - Vendedoras. Carlos Julião, (17--). Desenho. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional - Brasil.
Fonte: www.bndigital.bn.br, acesso em 05 de julho de 2011.

Sobre as mudanças nos primeiros anos do século oitocentista e principalmente
pela vinda, juntamente com a família real, da corte portuguesa com aproximadamente
20 mil pessoas44, Schwarcz (1998) diz que uma série de eventos e costumes europeus
passaram a fazer parte do cotidiano brasileiro, mas primeiramente do Rio de Janeiro.
Entre eles, a autora destaca uma agenda de festas, teatros, etiquetas reais, missas de
ação de graças, embaixadas, construção de monumentos, entre tantas outras. Tais
A abertura dos portos em 28 de janeiro de 1808 “permitiu a importaç~o de quaisquer gêneros, fazendas
e mercadorias transportadas em embarcações de nações amigas”, explica Couto (2008).
44 Schwarcz (1998, p. 50) relata que com D. João chegaram cerca de 20 mil pessoas, porém esse número é
questionado. Gomes (2007, p.359), em nota explicativa, cita diferentes opiniões com relação ao número de
pessoas que desembarcaram no Brasil, sendo as divergências entre 440 a 15 mil.
43

86

mudanças visavam um refinamento de uma sociedade cujos costumes em nada se
assemelhavam aos hábitos de um povo acostumado a conviver com a presença da Coroa
e sua corte.
Outras mudanças que afetaram a vida da província foram a instauração de
instituições culturais como a “Imprensa Régia, a Biblioteca, o Real Horto e o Museu Real,
[...] que transformavam a colônia não apenas na sede provisória da monarquia
portuguesa, como em um centro produtor e reprodutor de sua cultura e memória.”
(SCHWARCZ,1993, p.24). Nesta busca de refinamento da colônia, entre outros fatores45,
chegam ao Brasil em 1816 alguns artistas cuja expedição ficou conhecida como Missão
Artística Francesa. Entre os artistas mais expressivos do grupo estavam o líder Joachim
Lebreton, o arquiteto Grandjean de Montigny, o pintor e gravurista Jean Baptiste Debret
e o também pintor Nicolas-Antoine Taunay, que inauguraram nesse mesmo ano a Escola
Real de Ciências, Artes e Ofícios e que em 1926, sob o regime Império instaurado por D.
Pedro I, passou a se chamar Academia Imperial de Belas Artes. (SCHULTZ, 2008; GOMES,
2007; SCHWARCZ, 1998).
Outros viajantes passaram por terras brasileiras durante o século XIX, e suas
obras constituem hoje um grande acervo iconográfico e documental sobre suas
impressões diante de uma terra que inspirava aqueles que vinham em busca de
exotismo, fosse ele natural, físico, social ou cultural. “No começo do século [XIX] a
colônia brasileira era o último grande pedaço habitado do planeta ainda inexplorado
pelos europeus que n~o fossem portugueses”, ressalta Gomes (2007, p.260) sobre o
grande interesse que esse lugar passou a ter principalmente depois a da vinda de D. João
VI. O autor relata um estudo de Rubens Borba de Moraes que “catalogou um total de 226
viajantes que haviam escrito sobre o povo, a geografia e as riquezas brasileiras [...]
desses, a grande maioria visitou o país nas décadas seguintes { abertura dos portos”
(GOMES, 2007, p.259).
Muitos viajantes vinham ao Brasil em missões pré-definidas, como a missão
artística citada anteriormente, porém nem todas as missões tinham o propósito
“artístico” propriamente dito. Rugendas, por exemplo, fazia parte de uma miss~o
Embora esse seja o motivo oficial da vinda desses artistas franceses, Schwarcz (2008) discute a
existência de alguns fatores que nos leva a entender que a iniciativa de vir ao Brasil partiu de Lebreton e
não de D. Joao VI. Tal afirmação é encontrada em cartas escritas pelo artista onde ele relata a sua situação
e de outros artistas como perseguidos políticos e expõe alguns benefícios que o Brasil teria ao receber
estrangeiros franceses e ainda a possibilidade de criação de projetos que promovem a cultura no país.
45
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científica, portanto, as imagens que compõem essa grande coleção deixada pelos
artistas-viajantes eram imagens feitas por diferentes profissionais, de diferentes nações,
com objetivos diversos.
Entre as obras mais conhecidas e utilizadas como referência no estudo do século
XIX estão as gravuras de Debret, que compõem os volumes de Viagem Pitoresca e
Histórica ao Brasil, primeiramente publicada de 1934 a 1839 em Paris. Debret trabalhou
principalmente no Rio de Janeiro e região, mas nem todos os viajantes ficaram na
capital. Rugendas e Chamberlain são exemplos de estrangeiros que viajaram o Brasil em
busca de retratar esse lugar pitoresco ao olhar estrangeiro.
Grande parte dos viajantes publicava suas impressões, fossem elas escritas ou
imagéticas, como produto final de anos de expedição no país. Essas primeiras
publicações aparentemente estabeleceram um modelo de representação e de
composição do cotidiano e paisagens encontradas no país. Sela (2008) analisa vários
desses modelos em obras de diferentes artistas viajantes que representaram as cenas
com negros no Brasil. A autora compara, por exemplo, gravuras de Chamberlain, Debret
e Guillobel e destaca as semelhanças nas composições, cores, poses e atividades. O livro
Coleção Brasiliana/Fundação Estudar organizado por Belluzzo (2006), que apresenta
uma grande coleção de obras dos viajantes hoje pertencentes à Pinacoteca do Estado de
São Paulo, ressalta a importância de Guillobel e como a circulação de suas composições
influenciou grande parte da representação, principalmente dos costumes, pessoas e
atividades do Brasil oitocentista.
Belluzzo (1995) afirma que as publicações de ilustrações de viagens e os seus
modelos estabelecidos influenciaram grande parte dos viajantes do século XIX no Brasil.
Porém, a autora explica que embora os padrões de valor de artistas do século XIX não
estavam baseados na originalidade, não é possível considerar que essas imagens
pressupunham uma uniformidade. Dessa maneira, Belluzzo (1995) que afirma existir
um modelo de representação, também aponta para as diferentes ênfases encontradas
nos trabalhos dos artistas-viajantes.
Ao analisar o conjunto de carte-de-visite de Christiano Junior feito durante a
década de 1860, ou seja, por volta de 30 anos depois da primeira publicação de Debret e
Rugendas, que por sua vez, são posteriores à primeira publicação de Guillobel feita na
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Inglaterra em 1821, percebe-se que esses modelos de representação não apenas
percorreram as gravuras e pinturas como também passaram para a fotografia46.
Ao analisar o traje usado por mulheres negras na cidade do Rio de Janeiro e
Salvador, é notável uma continuidade na forma de representar não apenas o traje, como
também as atividades dessas negras. Na figura 43, a composição de Julião apresenta
duas negras no traje de crioula vendendo mantimentos em tabuleiro e cesta carregados
na cabeça. Assim como na figura de Julião, a mesma atividade é representada por
Guillobel (Fig.44), Chamberlain (Fig.45) e Debret (Fig.46).

Figura 44 - Vendedora de abacaxis. Cândido Joaquim Guillobel, 1814. Aquarela sobre papel. Coleção
Cândido Guinle de Paula Machado. Fonte: www.itaucultural.com.br, acesso em 05 de julho de 2011.

Leite (2002) cita em seu artigo a influência dos trabalhos de Debret e Rugendas nas fotografias de
Christiano Junior. Disponível em: http://www.studium.iar.unicamp.br/10/6.html. Acesso em 10 de
outubro de 2011.
46
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Figura 45 - Uma barraca de mercado. Henry Chamberlain, 1821. Gravado por Henry Thomas Alken. Águatinta e aquarela sobre papel. Coleção Brasiliana Fundação Estudar/Pinacoteca do Estado de São Paulo.
Fonte: BELLUZZO (Org.), 2006, p. 242.
Essa gravura apresenta um série de detalhes com relação ao traje de crioula, tais como duas formas de
usar o pano da Costa, as blusas soltas deixando os seios a mostra, as possíveis cores e padronagens dos
tecidos e as diferentes formas de representação do comércio de rua daquele período.

Figura 46 – Vendedor de pó de sapato e vendedor de tripas. Jean-Baptiste Debret, 1820-1830. Aquarela.
Fonte: CARDOSO et al., 2003, p.152.
Na gravura de Debret, a mulher escrava de pés descalços é representada com um posicionamento de
mãos, pernas e corpo que poderá ser posteriormente observado de forma muito semelhante nos carte-devisite.
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Todos os elementos que compõem o traje estão presentes nas três composições
citadas acima, com exceção das jóias e balangandãs que não foram representados por
Guillobel (Fig.44). Além do traje, a posição e forma de segurar o cesto na cabeça são
também semelhantes. Na figura 44, figura 45 e figura 47 as mulheres seguram o
tabuleiro/cesta com uma das mãos enquanto a outra abaixada ou segura um objeto ou é
apoiada na cintura, como é o caso da figura 46 de Debret. Chamberlain (Fig.45)
representa duas negras, a da esquerda com um cesto e a da direita com um tabuleiro,
porém as duas equilibram suas mercadorias na cabeça, sem o apoio das mãos.
Se o posicionamento e atividades de venda se repetem nesses exemplos, é
interessante observar que os panos da costa são representados de maneiras diversas. Na
figura 44, o pano da Costa é usado para carregar um bebê branco, provavelmente de sua
senhora, prática também observada na figura 43. Outra maneira de colocar o pano da
Costa era sobre os dois ombros, como traz as mulheres da figura 45 de Chamberlain.
Debret já apresenta o pano da Costa usado como avental e amarrado no pescoço
(Fig.46). Assim, embora o traje como todo se insira dentro de um modelo de
representação, partes desse todo podem identificar diferentes possibilidades de uso,
como é o exemplo do pano da Costa.
Esses modelos de representação dos usos e costumes de negras usados pelos
artistas viajantes do século XIX, como foi mencionado, podem também ser encontrados
nas fotografias de Christiano Junior feitas durante a década de 1860, ou seja, na segunda
metade do século. Christiano Junior compõe uma cena aparentemente muito semelhante
com as citadas acima. A mulher negra esta vestida com traje de crioula e carrega ambos
o tabuleiro e a cesta cheios de frutas numa pose já conhecida através das gravuras
anteriores. Embora na figura 47 a mulher fotografada segura seu tabuleiro com as duas
mãos, a forma com que posiciona os pés, um mais na frente do que o outro, também
lembra a mulher de Debret na figura 46.
Na figura 47, a foto não foi feita no ambiente natural dessas escravas de ganho,
mas em um estúdio, o que era próprio dos carte-de-visite. Embora esse exemplo do
tabuleiro tenha sido citado aqui, ele não é o único dentro desses modelos de
representações presentes nas fontes visuais desse período no Brasil. Outro exemplo de
Christiano Junior (Fig.48) aparentemente apresenta a mesma negra com os mesmos
elementos da composição, porém em posições diferentes. Negras sentadas com seus
produtos no chão também podem ser vistas na figura 45 de Chamberlain.
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Figura 47 - Tipo de escrava africana do Rio de Janeiro. Christiano Jr, 1864. Fotografia. Museu Histórico
Nacional do Rio de Janeiro/Arquivo Histórico – Acervo da Fundação Biblioteca Nacional - Brasil. Fonte:
www.bdnacional.bn.br, acesso em 03 de julho de 2011.
Podemos observar que o pano da Costa nessa fotografia também se diferencia das quatro imagens
analisadas anteriormente.

Figura 48 - Tipos de escravos africanos do Rio de Janeiro. Christiano Jr., 1864. Fotografia. Museu Histórico
Nacional do Rio de Janeiro/Arquivo Histórico – Acervo da Fundação Biblioteca Nacional - Brasil. Fonte:
www.bdnacional.bn.br, acesso em 03 de julho de 2011
Acredito ser essa mulher a mesma da Fig.49, porém, se não for, é possível perceber que a camisa tem
claramente as mesmas formas e detalhes, sendo assim, a mesma camisa usada nessa fotografia quanto na
outra. As duas possibilidades são interessantes, já que se for a mesma pessoa, podemos perceber uma
prática de usá-las como modelos para diversas fotografias, contudo se não for a mesma mulher, pode ser
esse um exemplo do empréstimo de roupas pelo estúdio aos fotografados, prática relatada por Lemos
(1983).

92

Outro fotógrafo que também trabalhou com carte-de-visite no Brasil foi Albert
Henschel, que produziu nas décadas de 1860, 1870 e 1880, fotografias da nobreza, de
paisagens e também de escravos e negros livres, trabalhando durante esse período em
Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo (KOSSOY, 2002). Na figura 49, vemos um
cenário bem mais elaborado do que aquele proposto por Christiano Junior, entretanto,
com a mesma idéia de criar uma alusão dentro do estúdio de uma atividade realizada
nas ruas da cidade, apresentando também a mulher sentada. Na cena proposta nessa
fotografia, além dos objetos relacionados às atividades das negras vendedoras, está o
painel de fundo, muito usado na composição de cenas de retrato dos carte-de-visite.

Figura 49 - Negra vendedora de frutas. Rio de Janeiro. Albert Henschel, (187--). Fotografia. Coleção
Thereza Christina Maria – Acervo da Fundação Biblioteca Nacional - Brasil. Fonte: www.bndigital.bn.br.
Acesso em 05 de julho de 2011.
Embora o registro da Biblioteca Nacional Digital não informe o formato dessa fotografia, considerei ser ela
um carte-de-visite devido à maneira como a foto foi construída, como também, a presença das inscrições
do estúdio e a presença do suporte de papel na cor clara, onde a fotografia desse formato era colada.

Embora tenha sido destacado um modelo de representar esse traje, que nos
exemplos expostos aqui estão relacionados à atividade de venda, é preciso ressaltar que
apesar de haver uma frequência na presença de todos os elementos do traje, a suas
formas poderiam variar. Além das diferentes maneiras com que os artistas
representaram o uso do pano da Costa, a blusa também se difere bastante das
informações encontradas na literatura sobre o assunto. Foi exposto anteriormente que
esses autores descreveram uma blusa branca, de panos finos e geralmente bordadas,
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sendo que Torres (2004) e Peixoto (1945) descrevem também as modelagens e
processos envolvidos no bordado. Todavia, ao considerar a forma como essas blusas
foram representadas, é perceptível uma grande diversidade que fugia a esses modelos e
cores propostos pelos autores citados.
Nas sete imagens anteriores estão representadas: uma blusa aparentemente
estampada (Fig. 43), outras com mangas bufantes (Fig. 43 e 46), blusas largas e
decotadas (Fig. 45) ou sem decotes (Fig.47). Com relação à cor, embora a qualidade e
características das fotografias em preto e branco de Christiano Junior não possibilitem
afirmar qual era de fato a cor da blusa, essa não aparenta ser branca. Além disso, essa
camisa difere bastante das descrições encontradas na bibliografia com relação à
modelagem, medidas e ornamentação.
As descrições feitas pelos historiadores não apresentam, no entanto, blusas de
modelagens largas, como algumas encontradas nas descrições e representações dos
viajantes. Um exemplo desses relatos que cita a maneira de como as camisas das negras
caiam nos ombros revelando um de seus seios, é o de Johann Pohl (apud. SELA, 2008,
p.262) que descreveu: “As mulheres andam em geral com saias azuis ou pretas e camisa
meio dependurada aos ombros, que deixam descoberto os graciosos seios”. Outro relato
que vale ser descrito aqui por seus detalhes com relação à camisa, é feito, em meados do
século, por Robert Avé-Lallemant (apud BITTERNCOURT, 2005, p. 31), em que diz ser
esta uma:
Frouxa camisa branca que, justamente por ser muito larga na parte superior,
põe o ombro e o seio quase nus. A orla em cima da camisa é, muitas vezes,
ornada de bico branco e toda em tecido tão diáfano e este, ainda por cima,
sobretudo aos domingos, enfeitado com tantos bordados vazados, que todo o
busto de basalto negro transparece, deixando adivinhar-lhes as formas.

Na iconografia os ombros e seios nus também foram representados, como
podemos ver na obra de Chamberlain (Fig. 45) e na figura 50 de Guillobel, onde
percebemos não só as mulheres negras com esse tipo de camisa, como também a mulher
branca sentada na cadeira.
Outros relatos apontam que também as mulheres consideradas “da sociedade”
usavam esse mesmo tipo de camisa ou roupa semelhante no ambiente privado. Mesmo
no Rio de Janeiro, onde a influência das modas e costumes europeus se dava de forma
mais direta devido à presença da corte, essas assimilações aconteceram de forma lenta.

94

Figura 50 - Fiel Retrato do Interior de uma casa brasileira. Joaquim Candido Guillobel, 1814. Aquarela
sobre papel. Coleção Cândido Guinle de Paula Machado. Fonte: www.itaucultural.org.br, acesso em 5 de
julho de 2011.

Sobre a indumentária da vida privada na primeira metade do século Maria
Graham (1990, p. 137-138) relatou:
[...] usam uma espécie de camisola que deixa demasiado expostos os seios [...]
dificilmente poder-se-ia acreditar que a metade delas eram senhoras da
sociedade.

Vilhena (1969, p.54), que havia morado na Bahia, relatou o mesmo hábito, mas
com uma atitude de defesa daquelas mulheres, dizendo:
São estas criticadas de pouco honestas, por andarem dentro de suas casas em
mangas-de-camisa, com golas tão largas, que muitas vezes caem, e se lhes vêem
os peitos, sem que esses maus críticos se lembrem, de que estão debaixo da
zona tórrida, onde o grande frio corresponde ao que aí sentimos em maio.

Assim, é possível considerar a possibilidade de que muitas das blusas usadas
pelas mulheres negras na rua vinham de um costume de se vestir mais à vontade, com
camisolas dentro de casa, costume esse tanto das mulheres brancas, quanto de suas
escravas. Porém, embora isso explicasse os relatos e também as representações de tais
vestimentas por viajantes, o fato de que esses registros foram feitos por homens e
mulheres europeus e, portanto, com uma visão estrangeira passível de fantasias e
exageros, como explicou Taylor (2002), não deve ser desconsiderado.
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Se o traje de crioula foi representado majoritariamente como vestimentas de
mulheres negras, destacamos para o fato de que nem toda mulher negra no século XIX
usava essa composição. Os vestidos advindos de uma influência da moda europeia do
período também podem ser observados.
É certo que o termo vestido pode ser muito variado. Hoje vestido é aquela roupa
onde uma única peça constitui partes superior e inferior, porém como já afirmara Silva
(1978), vestido no século XIX poderia se referir tanto aos trajes femininos como
masculinos. Outra possibilidade citada por Picken (1999) era o de ser chamado de
vestido as roupas formadas por uma ou mais peças. Esse conceito fica mais evidente
quando observamos um exemplo de vestido do século XIX onde embora partes
superiores e inferiores aparentem ser uma só, elas poderiam ser formadas por pelo
menos duas peças de roupa (Fig. 51).

Figura 51 - Bodice and Skirt, 1862. Acervo do Victoria and Albert Museum, London. Fonte:
<http://collections.vam.ac.uk/>. Acesso em 15 de outubro de 2011.
Nesse mesmo endereço acima as descrições desse vestido informam que ele é formado por corpete
(bodice) e saia. Uma descrição mais minuciosa dos vestidos do século XIX pode ser encontrada no site:
<http://www.marquise.de/en/1800/glossar.shtml> onde estão listados 12 itens que compunham a
vestimenta feminina desse período.

Dessa maneira, o traje de crioula não foi considerado nessa dissertação como
vestido, pois, apesar de sua estrutura principal ser formada de blusa e saia, essas
aparentam ser roupas que podem ou não ser parte do mesmo traje, enquanto nos
vestidos do século XIX, mesmo aqueles formados por duas partes, essas eram feitas para
serem usadas em conjunto.
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Essa moda era conhecida no Brasil através dos produtos que desembarcavam nos
portos, da circulação de estrangeiros no país e também pelas revistas importadas.
Através dos trabalhos de Köhler (2005) e Laver (2003), que narram a história da moda
europeia no século XIX, é possível traçar um panorama das grandes mudanças no
vestuário feminino, porém durante todo o século essa moda da elite em nada se
assemelha às formas do traje de crioula. Esses mesmos aspectos podem também ser
percebidos no estudo de Souza (2005), que além da análise das formas, cores, tecidos e
importância social que essas roupas carregavam, a autora complementa seu trabalho
com uma rica seleção de imagens de fotografias do século XIX de abastadas famílias
brasileiras. Embora a autora ressalte o uso de vestidos fora de moda em algumas
famílias do contexto rural do Brasil, esses ainda eram diferentes do traje analisado aqui.
No contexto urbano, a adequação a essas modas europeias foi se consolidando
cada vez mais, e segundo alguns relatos essa mudança pode ser percebida mais
precisamente a partir da metade do século XIX. Não apenas a missa, mas os bailes
passaram a fazer parte principalmente da agenda da sociedade do Rio de Janeiro. Sobre
essa mudança de comportamento em relação à vestimenta, Willian Hadfield (apud
LEITE, 1984, p. 144) em 1876 escreveu:
Naquele tempo havia muita rigidez na sociedade brasileira, [...] mas agora,
havia centenas de belas jovens, muito bem vestidas, que ornariam os bailes de
qualquer capital européia, demonstrando belas maneiras e uma segurança, que
só se adquire com o trato com o mundo, como tem tido a maioria das senhoras
brasileiras educadas. Trajes de Londres e Paris não superariam os delas, em
gosto ou esplendor, e neles apareciam os diamantes e as rendas de Bruxelas.

Tal elegância e adequação aos padrões europeus não foram relatadas apenas com
relaҫ~o aos bailes, mas também nos passeios. Leite (1984, p.157) também traz uma carta
de Léontine escrita em 1857 que dizia: “a roupa que as brasileiras usam, na cidade [...]
acompanha a moda francesa de verão, talvez com um ano de atrazo [sic]”.
Vimos que as mulheres negras poderiam ter no Oitocentos uma forma diferente
de lidar com as questões do vestuário, que não vinha diretamente das modas vigentes na
Europa da época, contudo não se pode generalizar. Embora exista na iconografia uma
forma dominante, o traje dessas mulheres podia variar dependendo de sua condição de
escrava ou não, de sua localidade de trabalho, de sua origem e também de gostos
pessoais, quando esses eram possíveis ser expressos através da roupas. Assim, é
possível perceber através de representações do período que nem todas as mulheres
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negras usavam o traje de crioula. Muitas delas foram representadas com vestidos e
penteados semelhantes aos usados pelas mulheres brancas.
Na figura 52, estão representadas ambas indumentárias. As duas mulheres
principais da composição aparentemente são escravas, devido aos pés descalços,
contudo, elas são representadas com indumentárias diferentes. A da direita está vestida
com todos os elementos do traje de crioula, ou seja, saia, camisa, pano da Costa, jóias e
torço e a da esquerda usa um vestido, jóias e penteado, composição que aparenta as
formas de vestidos europeus da época.

Figura 52 – Banhas de cabellos (sic) bem cheirosa. Jean-Baptiste Debret, 1827. Aquarela. Fonte: CARDOSO
et al., 2003, p. 219.

O segundo exemplo (Fig. 53), também de Debret, retrata duas mulheres negras
saindo de uma igreja atrás de uma senhora branca. Suas vestes, embora não sejam o
motivo principal da composição, destacam-se pelas semelhanças com as vestes da
senhora a sua frente. Embora não seja possível afirmar se essas roupas eram vestidos
devido a diferença de cores entre blusa e saia; o penteado, as jóias e o traje com rendas e
ornamentos formam uma composição bem diferente do traje de crioula. Esses dois
exemplos, feitos na primeira metade do século XIX no Rio de Janeiro, indicam que havia
a possibilidade de negras livres e escravas também se vestirem com outras formações de
vestimentas, que não o traje de crioula. Assim como nas gravuras, na fotografia também
podemos encontrar exemplos desse uso, evidenciando-o não apenas no Rio de Janeiro
como também em São Paulo, como veremos nas fotografias de Militão.
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Figura 53 - Vendedor de flores e de fatias de côco. Jean-Baptiste Debret, 1829. Aquarela. Fonte: CARDOSO
et al., 2003, p. 221.

Com relação aos carte-de-visite é preciso destacar que os exemplos aqui citados
de Christiano Junior e Albert Henschel representam apenas uma parte dessa prática. Os
carte-de-visite, na segunda metade do século XIX, possibilitaram o retrato na burguesia e
também nas camadas mais pobres da sociedade, já que seu custo era relativamente mais
baixo do que a pintura ou outras formas de fotografia como o daguerreótipo. Porém, um
dos principais usos desse tipo de fotografia estava mais relacionado aos códigos da
burguesia do que aos do exótico.
Koutsoukos (2008) analisa vários manuais do século XIX que eram escritos por
fotógrafos experientes e ensinavam aos iniciantes os truques da fotografia. A autora
relata que nesses manuais eram encontradas informações de como montar um cenário,
quais tipos de objetos usar, como melhorar a luz e também traziam informações dos
processos químicos envolvidos na revelação. Todos esses recursos compunham um dos
principais objetivos dos carte-de-visite, que era a tentativa de “conformar o arquétipo de
uma classe ou de um grupo, valorizados e legitimados pelos recursos simbólicos que se
inscrevem na superfície da imagem” (FABRIS, 2004, p.31). O arquétipo citado por Fabris
seria aquele que identificava as elites de cada sociedade, porém ao retratar negras em
uma sociedade escravista o “arquétipo” do ser escrava estava mais centrado nos
modelos de representação apresentados nas gravuras, do que nos objetos propostos
nesses manuais, como bolsas, sombrinhas, leques e livros.
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Destacado o fato de que se os objetos e a representação de atividades de venda
diferenciavam as representações dessas negras, escravas ou não, é preciso também
ressaltar que nem toda mulher negra era representada dentro desse modelo. Na figura
54, é possível observar o que Fabris (2004) chamou de simbologia social e
desindividualização em razão do arquétipo do grupo dominante, ou seja, as
particularidades de cada indivíduo retratado são suprimidas para dar lugar a uma
composição de cenário, objetos e vestimentas baseada em códigos pré-estabelecidos e
legitimados dentro da sociedade.

Figura 54 – Retrato de Mulher. Militão Augusto de Azevedo. Década de 1880. Museu Paulista da USP - São
Paulo. Fonte:

Koutsoukos (2002) aponta para o fato de que no Brasil oitocentista, o negro para
escapar dos estigmas da escravid~o n~o bastava ser livre, mas devia “parecer livre”. A
mulher negra da figura 54, provavelmente vai ao estúdio em busca de um retrato
construído dentro dos padrões e sistemas de códigos da sociedade que ela agora faz
parte ou procura se inserir, sendo então, fotografada de forma semelhante ao que uma
mulher branca desse período seria. Militão constrói a cena seguindo os preceitos e
usando os recursos próprios do carte-de-visite. Se nas figuras 47, 48, e 49, os objetos da
cena representam o trabalho, na figura 54 eles são objetos de distinção social, tais como
os móveis, tapetes e candelabro.
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Outro objeto de distinção é a bolsa que a mulher da figura 54 segura a sua frente.
A forma do traje também muda, já que nessa fotografia, a mulher usa um vestido em
conformidade com a moda da época, de mangas compridas e com a presença de
babados, plissados e drapeados. Os tecidos são claros, lisos e aparentemente mais finos
do que aqueles usados no traje de crioula. Embora essa fotografia tenha sido tirada em
São Paulo, vimos que o uso de vestidos à europeia por mulheres negras também foi
referenciado em algumas obras de Debret, como nas figuras 52 e 53.
As formas percebidas na figura 54 indicam que não apenas o ir ao estúdio
fotográfico, mas o ser retratado em adequação com a moda e costumes da sociedade era
igualmente importante. Se, como Koutsoukos (2002) afirma, não bastava ao negro ser
livre, mas era importante que ele se parecesse livre, então, o traje e a moda poderiam ser
um aliado nesse processo. Assim, Souza (2005, p.130) explica que:
“a moda é um dos instrumentos mais poderosos de integraç~o e desempenha
uma função niveladora importante, ao permitir que o indivíduo se confunda
com o grupo e desapareça num todo maior que lhe d| apoio e segurança.”

Portanto, se o carte-de-visite poderia ter uma função simbólica de afirmação de
distinção social, como vemos nas figuras 54, advinda de uma provável iniciativa da
própria retratada em ir ao estúdio, nas figuras 47, 48, e 49, a iniciativa aparenta ser mais
do fotógrafo do que das fotografadas.
Um anúncio do estúdio do fotógrafo Christiano Junior, citado por Koutsoukos
(2002, s/p), dizia que em seu estúdio era possível encontrar fotografia de “pretos”,
sendo essas, próprias para quem iria à Europa. Esse anúncio indica a existência de uma
prática de troca e envio de carte-de-visite, não apenas de retratos próprios, mas também
de retratos de outros, já que nesse caso de Christiano Junior estavam à venda em seu
estúdio cartões de visita dessas escravas. Lemos (1983, p. 56) reforça essa idéia da
fotografia popularizada dizendo “todos trocavam retratos. Todos passaram a oferecer
retratos como lembrança e prova de estima”.
O carte-de-visite, como ressalta Fabris (2004, p.28), possibilitava o “direito de
imagem” {queles que antes n~o tinham acesso aos retratos. A autora lembra que Disderi
morre na miséria, sendo esse um indicativo do sucesso de sua criação já que grande
parte dos fotógrafos “adere ao formato cart~o de visita ou transforma seu ateliê
fotogr|fico numa verdadeira indústria” (FABRIS, 2004, p.32).
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Se no carte-de-visite de Militão há uma construção que envolvia cenário, objetos,
vestimentas, pose e o próprio ato de ir fotografar-se como forma de inserção social e de
se assemelhar a um grupo através da construção da aparência, nas figuras de Christiano
Junior e Albert Henschel essa construção, que envolvia também vestuário, objetos e
pose, aludia à exposição do exótico, do diferente, destinada principalmente aos olhares
estrangeiros. Assim como acontecia nas gravuras e pinturas, as fotografias de negros,
fossem eles livres ou escravos, estavam cercadas de influências da sociedade, dos
padrões da época e dos olhares dos próprios fotógrafos. Ao estudar as vestimentas
desses grupos, como é o caso do traje de crioula, é preciso considerar essas
possibilidades a fim de evitar generalizações e afirmações equivocadas.
Os carte-de-visite podem ser usados como fontes visuais que apresentam
mulheres negras usando vestidos na segunda metade do século XIX. Vimos que Militão,
no exemplo anterior (Fig. 54), fotografa uma dessas mulheres que tanto poderiam ser
negras que nasceram livres, como também ex-escravas. Entretanto, alguns senhores
também fotografavam seus escravos portando vestido, como é o caso do famoso cartede-visite da ama Mônica (Fig. 55).

Figura 55 – Artur Gomes Leal com a ama de leite Mônica. Ferreira Villela, déc. 1860. Fotografia. Fonte:
Coleção Francisco Rodrigues/Acervo Fundação Joaquim Nabuco – PE.
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Na figura 55, Mônica usa um vestido aparentemente escuro e de tecidos nobres
com uma ornamentação que mais parece um jacquard pelo seu brilho e tonalidade, do
que um tecido estampado. Além do vestido, ela usa um colar e um xale que, segundo
Souza (2005), era um dos símbolos de elegância do século XIX.
Se escravas de casa e negras livres eram encontradas usando tais trajes, fosse o
de crioula ou os vestidos da moda europeia, é preciso também ressaltar que nem toda
escrava tinha tais privilégios. Assim, diferentemente desses dois trajes, tem-se aqueles
usados por escravas destinadas aos trabalhos considerados pesados e as escravas da
lavoura e mineração.
Torres (2004) cita que a diferença de vestimenta entre escravas de casa e da
lavoura era uma questão de posição, pois a mucama representava a casa do senhor e era
ela que saía em companhia dos integrantes da família. Torres (2004, p.436)
complementa dizendo que as escravas da lavoura geralmente se vestiam com “um
simples pano envoltório, uma camisa ou uma saia”. A autora ainda cita aquelas escravas
que, alugadas pelos seus senhores, trabalhavam como operárias, sendo serventes de
pedreiro e vestindo apenas uma camisa.
Sobre o contexto da agricultura e engenho na Bahia, Vilhena (1969, p. 186)
também relata a questão das vestimentas dos escravos da lavoura, explicando que o
senhor dava a eles um “par de camisas, e saias, ou calças de pano de algod~o grosseiro”,
evidenciando uma grande diferença daqueles trajes que o mesmo autor citara sobre as
escravas da cidade.
Nas Minas Gerais, durante o século XVIII, o trato com escravo, mesmo com o
doméstico, diferia daqueles aqui analisados feitos pelos senhores do Rio de Janeiro e
como veremos adiante também de Salvador. Scarano (1992, p.53) associa esse descaso
ao fato da maior população ativa das regiões mineiras estar envolvida com atividades de
agricultura e mineraç~o e “n~o havendo requinte em relação aos serviços domésticos,
faltava a competição ostentatória entre as diversas famílias, o que as levaria a oferecer
trajes mais luxuosos a seus serviçais”, contudo, tal característica n~o afetava o desejo
desses escravos para com a vestimenta. A autora cita as constantes lutas dos senhores
para que fosse proibido o uso de galas, “o que na linguagem do momento significava
mostrar os símbolos de conspícua posiç~o social”. (SCARANO, 1992, p.54).
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Portando, ao mesmo tempo em que alguns decretos proibiam o uso por escravos
de trajes considerados luxuosos, outros proibiam-lhes que andassem nus47, ou seja,
tanto a diferença cultural do vestir como a assimilação total eram práticas que
desagradavam a sociedade colonial, que buscava ter escravos que não ferissem suas leis
morais, mas ao mesmo tempo que não usassem de códigos do vestir que os
equiparassem à sociedade branca. É possível, no entanto, perceber que tais decretos não
eram seguidos à risca, pois como vimos, viajantes e pintores relataram e representaram
tanto as negras que deixavam a mostra seus seios como aquelas que se vestiam de
maneira luxuosa.
Não se tem hoje muita informação sobre a condição escrava de Folô e D.
Felicidade, porém documentos do museu afirmam que elas foram residentes na Bahia
durante a segunda metade do século XIX, o que me leva a considerar diante dos pontos
levantados com relação as suas vestimentas, a grande possibilidade dessas saias terem
sido usadas como parte do traje de crioula já que as duas saias existem hoje e são com
relação à forma parecidas com as representações visuais. Todavia, veremos adiante que
o uso de tais saias, ou seja, saias rodadas e com formas diferenciadas daquelas
pertencentes à moda vigente não eram unicamente usadas em composição ao traje de
crioula.
No entanto, a constância nas formas e elementos dos trajes pode ser percebida
não apenas entre negras nas condições de escravas ou livres, mas também durante toda
a trajetória do século XIX. Em comparação com duas imagens de distintos períodos,
nota-se uma semelhança nesta construção, como por exemplo, na relação ao desenho de
Julião do final do século XVIII (Fig.43) e em uma fotografia do final do século XIX (Fig.
56). Em ambas as figuras, estão presentes os elementos descritos como pertencentes ao
traje de crioula e seu uso no comércio.

Santos (1997) cita duas leis que tratavam das formas decentes de se vestirem, uma da Bahia de 1859,
que previa pena a homens livres e escravos empregados em serviços de carregamentos que não
estivessem vestidos, e outra do Maranhão de 1843, que previa pena a toda pessoa livre ou escrava que
fosse encontrada em lugares públicos vestidas de forma que ofendesse a decência e moral.
47

104

Figura 56 - Mulheres no mercado, Rio de Janeiro. Marc Ferrez, c. 1875. Fonte: Marc Ferrez/Acervo
Instituto Moreira Salles.
Assim como vimos no desenho de Julião, as mulheres retratadas por Ferrez estão vestidas com os
elementos, torço, blusa, saia e pano da Costa. Além disso, o desenho retrata a cesta e o tabuleiro com
mercadorias, o que também podemos observar nessa figura.

2.3 O traje de crioula no contexto baiano
Vimos até aqui a presença do traje de crioula em representações feitas no Rio de
Janeiro, tanto no desenho, gravura, como na fotografia. Porém, apesar da capital do
Brasil ter se tornado a região mais influente e de importância econômica, social e
cultural do país, Salvador, lugar onde provavelmente as saias dessa pesquisa foram
usadas, ainda mantinha seu importante papel nas relações comerciais e no agitado
vaievém do mercado urbano. (MATTOSO, 1992). A província da Bahia era também uma
região muito habitada e com um grande número de escravos. Se a vinda da família real
trouxe mudanças significativas na política, economia e costumes da colônia, apesar de
algumas medidas de leis48, muitos negros continuaram na condição de escravos até o fim
do século.
Em análise da população baiana no século XIX, Mattoso (1992; 1988) utiliza
principalmente os números encontrados nos recenseamentos de 1808 e 1872, e de
acordo com os dados dispostos pela autora, a província da Bahia em 1808 possuía
336.072 habitantes sendo que 51.112 viviam em Salvador e em 1872 os números
Entre essas medidas de lei, antes do fim da escravidão, estavam por exemplo, a lei Eusébio de Queiroz
em 1850 que proibia o tráfico de escravos e a Lei do Ventre Livre em 1871 que libertava os filhos de
escravas nascidos no Brasil.
48
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cresceram para 1.379.616 na província e 129.109 para a capital49. Dentro desses dados,
Mattoso (1988) também dispõe divisões feitas com relação à cor da pele, sendo a
população negra na Bahia em 1808 de 78,3 % e em 1872 de 72,4 %.50
A Bahia do século XIX era conhecida por sua opulência e ostentação, contudo
Mattoso (1997) explica que as desigualdades, juntamente com a opulência, eram uma
característica dessa região, não apenas entre brancos e escravos ou negros libertos, mas
entre brancos que fizeram fortuna e brancos pobres. Tais diferenças, no entanto, não
eram vistas facilmente na Bahia, mas “só podiam ser avaliadas pelo cotidiano vivido”
(MATTOSO, 1997, p.147). A opulência baiana, de acordo com a autora, era uma forma
visível de exibição de riqueza, e muitas vezes não tinha um paralelo real com a
verdadeira situação financeira das famílias. Assim sendo, segundo Calmon (2002, p.31),
o “luxo era exterior, para o público, nas festas que arruinavam a gente de meia fortuna
[...] o exagero contrastava com a indigência, a ostentaç~o com a miséria”.
A opulência que se diz aqui não estava relacionada apenas ao contexto citadino,
mas principalmente às fazendas dos senhores de engenho do recôncavo baiano. Freyre
(2003) descreve situações em que essa opulência fazia parte do cotidiano de luxo de
senhores de engenho dessa região, que bem antes do século XIX faziam uso de produtos
que os portugueses traziam do Oriente, tais como louças finas, pratas, sedas e pedras
preciosas que enfeitavam as senhoras. “Vida opulenta, até espaventosa, a daqueles
colonos portugueses que, dispondo de capitais para se estabelecerem com engenhos,
conseguiram prosperar no Brasil, logo nos primeiros tempos, com o açúcar e o negro”,
descreve Freyre (2003, p.342). Contudo, mesmo com a queda das importações do açúcar
no século XIX e com a diminuição de poder desses senhores de engenho baianos,
Mattoso (1997) afirma que muitos continuaram a viver na ostentação, porém agora
“acima de suas posses”, evidenciando uma sociedade que valorizava a expressão exterior
de riqueza e poder.
Até meados do século XIX, tal opulência baiana ainda não estava relacionada com
modos de comportamento requintado e gostos refinados que o Rio de Janeiro já nessa

Embora ela tenha se baseado nesses números, Mattoso (1992) esclarece que considera os dados
encontrados nos recenseamentos e também nas avaliações feitas pelos viajantes como arbitrários. Tal
afirmação poderia explicar o fato de um crescimento de 310,51 % na província e um muito menor de
apenas 152,6 % na capital.
50 Mattoso (1988, p.23) dispõe em sua tabela as porcentagens de brancos, índios e caboclos, negros e
mulatos, e negros e mulatos escravos, separadamente. No texto as porcentagens de negros livres e
escravos foram somadas como forma de compor um número único para a população negra.
49
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mesma época habituara-se. Reis (2000, p.51) cita que o uso das cadeirinhas de arruar
era em meados do século uma prática considerada atrasada por viajantes51 e pela elite
que visitavam Salvador, relatando uma situação onde o próprio Imperador, em
passagem pela cidade, havia negado usá-la. Sobre o mesmo costume, Querino (1922,
p.104) narra seu uso nas ruas de Salvador e relata que embora uma lei facilitasse quem
quisesse estabelecer serviços de gôndolas52, o novo uso era descriminado pelas
senhoras e só começou a ser aceito depois que a condessa de Barral, ao fazer uso de tal
conduç~o e ao fazer “propaganda entre as pessoas de sua amisade [sic] conseguiu
vencer a resistência.”
As novas etiquetas e agendas festivas vindas do processo de europeização, que se
tornou parte da vida social do Rio de Janeiro, levaram um tempo maior de adaptação em
Salvador. Souza (2003, p.33) diz que “o projeto civilizador para o Brasil estava
diretamente ligado às noções europeias, especialmente francesas, de civilidade”, sendo
que esse processo apenas se tornou parte do cotidiano baiano a partir de 1850,
principalmente através dos jornalistas, que passaram a publicar em periódicos53
exemplos de “bons modos” da sociedade modelo de civilidade do Brasil, o Rio de Janeiro.
Como vimos, as mulheres cujas saias pertenceram viveram na Bahia em meados
do século, ou seja, em meio a essa fase de transição de uma sociedade colonial a uma
sociedade moldada aos costumes europeus. Como o cat|logo traz o termo “criada”, n~o
é possível, através dessa única fonte, afirmar a condição escrava de Folô, contudo, como
crioula, esse tipo de atividade era comum. Segundo Soares (1994), muitas famílias
durante o século XIX preferiam ter como domésticas as “crias de casa”, em raz~o dos
laços de dependência e submissão criados desde à infância.
Tais escravas domésticas tinham alguns privilégios diante de outros cujo trabalho
era mais pesado, fosse ele na cidade ou no campo. Os escravos da casa podiam, por
exemplo, serem vestidos com roupas de melhor qualidade e adornados com jóias,
evidenciando que a ostentação de uma riqueza que a poucos pertenciam se estendia
também aos escravos. Para os senhores, essa era mais uma forma de mostrarem à
Verger (1999) ressalta a presença das cadeiras de arruar, que eram cadeiras carregadas por escravos,
em Salvador, e traz dez relatos de estrangeiros feitos entre 1696 e 1860, que descrevem suas impressões
com relação às cadeirinhas.
52 Apesar da resistência das mulheres ao usarem as gôndolas, Querino (1922, p.104) ressalta que em tais
veículos “só tinham ingresso as pessoas decentemente vestidas e de cartola.” Sendo assim, “soldado,
marinheiro, praças de polícia embarcavam nos vapores”.
53 Reis (2000) cita o periódico “A Verdadeira Marmota” e transcreve diversos de seus textos que tratavam
das diferenças entre os costumes do Rio de Janeiro e Salvador e dos atrasos da capital baiana em geral.
51
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sociedade sua condição social, fazendo com que o luxo que pertencia a sua vida pública
acabasse por fazer parte também do cotidiano dos escravos, sendo estes necessários
para afirmação de sua riqueza e posição na hierarquia social. Entre os escritos mais
citados de Vilhena (1969, p.54) está o trecho abaixo:
As peças com que [as senhoras baianas] se ornam são de excessivo valor, e
quando a função permite aparecem com suas mulatas, e pretas vestidas com
cambraia, ou cassa54, bordadas de forma tal que vale o lavor três ou quatro
vezes mais que a peça; e tanto é o ouro que cada uma leva em fivelas, cordões,
pulseiras, colares ou braceletes, e bentinhos, que sem hipérbole, basta para
comprar duas ou três negras, ou mulatas como a que o leva: e tal conheço eu
que nenhuma dúvida se lhe oferece em sair com quinze ou vinte, assim ornadas.

Sair com suas escravas ornadas era tão importante que Gomes (2007, p.158)
relata que algumas famílias, que não dispunham de muitos escravos, as alugavam para
tal serviço. Se vestir os escravos com certo luxo era uma forma dos senhores mostrarem
sua riqueza, para os escravos, essa também era uma oportunidade de distinção. Mattoso
(1997, p.158) ressalta que esse grupo de escravos ornamentados era quase sempre
“desdenhado pelo seu colega mal nutrido pertencente ao vizinho pobre”. Também sobre
tal situação, Ferdinand Denis (apud SELA, 2008, p. 237) descreve:
[...] mais longe vê-se uma negra crioula ricamente ornada com sua camisa
guarnecida de renda, e com longos cordões de ouro. Esta vai cumprir algum
mandato; e se a nudez de seus pés atesta a escravidão, a indolência de seu
caminhar prova quanto ela se julga superior às suas companheiras que a olham
com inveja.

Luxo, riqueza material e ostentação tinham nesse caso o objetivo de expor uma
riqueza, existisse ela ou não. Contudo, Lara (2000, p. 183), ao comentar as ambiguidades
de leis55 que tratavam das vestimentas de negras e escravas, alerta para o fato de que o
que era “luxo e poder, em um corpo branco, podia tornar-se luxúria e submissão se
usado por uma pele mais escura” e conclui dizendo que na “multid~o de negros, como
uma vez disse o marquês de Lavradio, as regras e os sinais visíveis que permitiam
identificar ou diferenciar pessoas e grupos sociais podiam ser lidos de vários modos,
com interpretações diversas”. A reflex~o de Lara (2000) evidencia, portanto, que em
Cambraia e cassa são ambos tecidos muito finos, de algodão ou linho.
Lara (2000, p.179) analisa principalmente as cartas régias de 1696, que proibiam as escravas de usar
“vestidos de seda, cambraias, holandas com ou sem rendas e brincos de ouro ou prata [...]”, as de 1709,
que além dos trajes, tratavam da questão de mulheres que andavam à noite e as Pragmáticas de 1677 e
1749, que também tratavam sobre o traje de escravos.
54
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uma sociedade moldada por preconceitos e escravidão, os códigos do vestir poderiam
mudar dependendo de seus portadores.
As representações do traje de crioula feitos na Bahia seguem um mesmo modelo
de representação daqueles feitos no Rio de Janeiro, porém as descrições de luxo e
ostentação se tornam mais complexas quando analisamos essas imagens. Nas imagens
que retratam o Rio de Janeiro, principalmente aquelas feitas por Debret, é comum a
presença de escravas e mulheres negras livres vestindo-se de roupas inspiradas na
moda europeia vigente, com vestidos e penteados semelhantes aos que as mulheres da
alta sociedade vestiam, sendo a composição do traje de crioula representada em sua
grande maioria como um traje de trabalho, do mercado. Porém, essa representação de
negras em vestidos de inspiração europeia feita sobre a Bahia do século XIX não foi
encontrada nas fontes consultadas nessa pesquisa.
Uma coleção muito instigante é a dos desenhos que foram atribuídos a Lady
Maria Callcott, nome de Maria Graham após seu segundo casamento. Callcott viajou ao
Brasil três vezes e publicou seus relatos e desenhos sobre o país em 1824. Foi citada
anteriormente, sob o nome de Graham, sua atitude preconceituosa ao julgar as
brasileiras por se vestirem muito à vontade no interior de suas casas, porém embora
seus desenhos também carreguem esse olhar estrangeiro sobre o vestir no Brasil, eles
trazem algumas informações interessantes com relação a essas vestimentas.
Nas figuras 57 e 58, é possível observar o destaque que Callcott dá às estampas
das saias. Com cores fortes e desenhos marcantes, essa foi juntamente com as figuras de
Julião uma das poucas referências que retratam os estampados, não apenas na saia como
também na blusa. Essa questão será analisada adiante, contudo, outras considerações
acerca dessas representações são também relevantes para esse estudo.
Segundo os títulos das imagens, na figura 57 está representada uma mulher
ganhadeira, descalça e vestida para a atividade de venda, porém na figura 58, está
representada uma mulher negra em seu vestido de feriado, sendo esse, portanto, uma
vestimenta de passeio e não de trabalho. É interessante perceber que se na primeira
imagem o título se refere à mulher, na segunda ele se refere ao traje que essa usa.
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Figura 57 - Market Woman - Bahia. Lady Maria Callcott (atribuída), s/d. Desenho. Acervo da Fundação
Biblioteca Nacional - Brasil. Fonte: www.bdnacional.bn.br, acesso em 03 de julho de 2011.

Figura 58 - Holiday Dress - Bahia. Lady Maria Callcott (atribuída), s/d. Desenho. Acervo da Fundação
Biblioteca Nacional - Brasil. Fonte: www.bdnacional.bn.br, acesso em 03 de julho de 2011.

Os tecidos da figura 57 são mais vistosos do que na figura 58, mas é na segunda
onde encontram algumas características que poderiam dar um valor de “roupa especial”
a esse traje. Na figura 58, o vestido traz o que aparenta ser uma renda na barra, assim
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como nas extremidades da blusa. Enquanto na figura 57, o pano da Costa aparece
amarrado na cintura, provavelmente como uma forma de proteger a saia durante o
trabalho, já na figura 58 esse aparenta ter uma função mais estética do que funcional.
Além disso, essa mulher veste sapatos e porta uma sombrinha que, assim como nos
carte-de-visite, era um objeto/código de distinção. Ambas usam jóias, mas na segunda
essa possui a cor amarela, uma provável alusão ao ouro, também refletido no objeto que
essa carrega na cabeça.
Embora se fale de uma opulência em Salvador que era também observada nos
escravos, ela se revela muito raramente nas referências visuais. Retratos como o de
Ferrez (Fig. 59) pode conduzir a uma conclusão precipitada. O luxo e quantidade de jóias
que aparecem aqui estão mais relacionados com o traje religioso que essa porta do que
com as que Vilhena relata ao falar dos passeios onde escravas acompanhavam suas
senhoras vestidas com valiosas jóias.56

Figura 59 - Negra da Bahia. Marc Ferrez, c. 1885. Fonte: Marc Ferrez/Acervo Instituto Moreira Salles.

De acordo com as descrições de alguns autores, esse aparenta ser o chamado
traje de beca, usado pelas mulheres adeptas à Irmandade de Nossa Senhora da Boa
Morte, que segundo Lody (2003), relaciona divindades do candomblé à fé católica. Tal
Martini (2007) também relata a suntuosidade das jóias usadas nas cerimônias religiosas e a presença de
modelos mais simples no dia-a-dia.
56

111

irmandade foi possivelmente criada nos anos iniciais do século XIX, e é composta apenas
por mulheres com mais de 45 anos de idade. (MONTEIRO et al, 2005). Atualmente a
Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte ainda atua na cidade de Cachoeira na Bahia,
e suas mulheres preservam também o uso do traje de beca, que apesar de constituir-se
pelos mesmos elementos formais do traje de crioula, possui algumas particularidades.
O traje de beca é descrito por Lody (2003) como sendo formado por uma saia
preta, volumosa e plissada, por uma camisa branca bordada, turbante e pano da Costa
preto forrado de vermelho. O autor ainda explica que o traje também é composto por
uma grande quantidade de jóias de ouro, onde se encontram correntes, braceletes,
pulseiras, argolas e pencas de amuletos.
A descrição de Lody (2003) se relaciona diretamente com as vestimentas da
mulher retratada por Ferrez (Fig. 59), que apresenta torços e camisas brancas, e saia e
pano da Costa aparentemente pretos, com um pesado conjunto de jóias entre correntes,
brincos, pulseiras e braceletes. Portanto, esse traje também ícone de um grupo de
mulheres do século XIX, não deve ser entendido como representativo de um luxo
cotidiano, usado por ganhadeiras e escravas mucamas.
Se nas obras de Debret, que retratam os costumes do Rio de Janeiro, o apuro nas
vestimentas de mulheres negras estava relacionado ao vestir-se a moda européia, sendo
o traje de crioula majoritariamente representado como vestimenta de mulheres
ganhadeiras, em Salvador, sociedade que ostentava uma riqueza, fosse ela aparente ou
real, essa atitude aparenta estar também relacionada à composição que compunha o
traje de crioula, mas com a diferença das jóias e qualidade de tecidos. No relato de
Vilhena (1969) citado anteriormente, a riqueza no vestir das escravas é relacionada a
tecidos como cambraia e cassa, a bordados, e às jóias, contudo ele não faz referência as
qualidades formais das vestimentas. Assim também, o relato citado de Denis57 (apud
SELA, 2008), descreve a presença da camisa, a rica ornamentação, as rendas e cordões
de ouro.
Juntamente com os relatos, as representações feitas das baianas apresentam um
luxo que se relaciona também aos materiais, ou seja, às rendas e tecidos bordados e às
jóias, fossem suntuosas como na fotografia de Ferrez (Fig. 59) ou mais cometidas como
no desenho de Callcott (Fig.58).

57

O relato de Denis foi citado nessa dissertação na p. 107

112

Portanto, a composição vestimentar formada por torço, blusa, saia, pano da Costa
e adereços poderia ser representativa de uma mulher escrava quando usada por
mucamas, de uma mulher livre e em busca de uma independência financeira, quando
usada no mercado e atividades de venda, de uma mulher ligada à vida religiosa, quando
usada para simbolizar suas filiações. Era um traje de labuta diante de um olhar europeu,
mas também poderia ser um traje de luxo diante de um olhar escravo, poderia ser um
traje de simbologias diante de um olhar religioso, ou um traje identitário diante de uma
sociedade escravista que excluía, segregava e procurava se diferenciar, além de tantas
outras formas, através dos códigos do vestir relacionados a influências europeias.
As representações do traje de crioula feitas na Bahia podem ser um indicativo de
que essa construção pudesse ter sido usada em diferentes situações. Foram levantados
alguns aspectos com relação ao termo traje de crioula, explicando ser esse mais
abrangente do que a classificação traje da baiana, no contexto do século XIX. Todavia, é
preciso ressaltar que embora o traje de crioula tenha sido representado em diferentes
localidades do Brasil, esse possivelmente nasceu na Bahia. Concordo, portanto, com
Martini (2007), que afirma ter sido Salvador “um centro irradiador de expressões
culturais afro-brasileiras”, expressões essas que se refletiam também no vestuário.
Embora o Rio de Janeiro se destaque como capital do Brasil durante todo o século XIX,
sendo o centro de maior importância cultural, econômica e política da época, Salvador
havia sido a sede da administração colonial portuguesa até 1763, quando essa passa a
ser sediada no Rio de Janeiro. Assim, o traje da crioula pode ter sido, a princípio, da
crioula baiana, sendo irradiado para outras localidades e hoje passando a ser apenas “da
baiana”. É certo que as relações e significações com esse traje hoje são outras, contudo,
como foi visto, elas também não eram únicas nos século XIX.
3.4 Saias de crioula e outras possibilidades
Falar do traje de crioula é falar de um traje múltiplo. Híbrido em suas origens,
influências, circulação e significações. Dessa forma, seria relevante então questionar se
um traje com tantas possibilidades se manteve inalterável nas suas formas por tanto
tempo. As representações nos apresentam por durante todo o século XIX um modelo que
se repete com poucas alterações. Porém, algumas informações levantadas durante esse
estudo, juntamente com a possibilidade de análise das próprias saias, indicam que esse
tipo de saia poderia ter diferentes usos.
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Vimos que nem toda mulher negra, fosse ela crioula, africana, mulata, escrava,
forra ou livre, se vestia com o traje de crioula. A presença de vestidos em algumas
gravuras e fotografias indica que havia sim outras possibilidades de vestimentas. Além
disso, como foi enfatizado, esse estudo aborda vestimentas presentes em um contexto
doméstico, urbano e essencialmente litorâneo, onde situavam esses grandes centros
como Salvador e Rio de Janeiro. Vestimentas de escravos da lavoura e do contexto da
mineração tinham outras formações muito mais simplificadas.
Ainda que a grande maioria das fontes visuais aponte para o uso da saia como
parte dessa construção que envolvia o torço, o pano da Costa, a blusa e adereços, um
esboço de Debret e uma fotografia tirada na primeira década do século XX indicam a
possibilidade de pensarmos o uso de tais saias fora dessa construção aparentemente
quase que obrigatória.
Bandeira (2006, p.19), que organizou e publicou o caderno de esboços de Debret
explica que nas figuras presentes nesse caderno encontramos “o vigor libertário que
Debret n~o ousou levar para suas composições”. Em um de seus esboços (Fig.60) Debret
retrata as saias sendo usadas de uma forma diferente daquelas encontradas na
composição do traje de crioula.

Figura 60 – Escravas. Jean Baptiste Debret - (caderno de rascunho). In: Bandeira (2006, s/p).
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É interessante perceber que embora essa saia não apresente pala e babado, o
fechamento através de cordão e a abertura que nessa imagem é disposta na lateral são
muito parecidos com as formas das saias analisadas no capítulo 2. Uma descrição entre
as duas imagem diz ser essa representação de escravos, assim, embora ele apresente em
uma das figuras também o torço, essa imagem se difere dos modelos de vestimentas
encontrados nas outras figuras citadas anteriormente.
Embora fontes visuais que apontem para o uso do traje de crioula fora do
contexto do Rio de Janeiro e Salvador não tenham sido levantadas, é interessante
observar na fotografia do italiano Vincenzo Pastore (Fig. 61), que retrata no início do
século XX em São Paulo, duas mulheres conversando, onde a da direita veste uma saia
estampada também muito parecida, na forma, tecido e presença de babado na barra,
com as saias analisadas nessa pesquisa.

Figura 61 - Mulheres conversando em área descampada, São Paulo. Vincenzo Pastore, c. 1910. Fonte:
Vincenzo Pastore/Acervo Instituto Moreira Salles.

A saia, no entanto, não está sendo usada com um tipo de blusa que se assemelhe
com aquelas retratadas no traje de crioula, também não aparece o torço, pano da Costa
ou alguma jóia. É possível, então, considerar que usar a saia já não estava mais tão
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relacionado a mulheres negras, mas sim a mulheres pobres, trabalhadoras, que
possivelmente não conseguiam acompanhar as variações e mudanças da moda58.
Essa possibilidade será discutida no capítulo que se segue, contudo, destaco aqui
que, embora os códigos da roupa pudessem mudar ao longo dos anos, não se pode
ignorar que a composição que formava o traje de crioula seguiu durante o século XX
como o típico traje da baiana, inspirando e sendo usado nas mais diversas manifestações
que buscavam uma identidade cultural. Garcia (2004) discute o uso do traje da baiana
estilizada, consagrado pela cantora Carmen Miranda, que o usou pela primeira vez em
1939. A autora explica que Carmen não apenas popularizou a figura da baiana no
exterior, mas também no Brasil, abrindo espaço a ela no carnaval. Nos anos que se
seguiram, a construção então estabelecida como traje da baiana passou também a fazer
parte da indumentária que representava o Brasil nos concursos de misses e capas de
revistas. Garcia (2004) cita os exemplos das misses Marta Rocha em 1954 e Adalgisa
Colombo em 1957, que usaram do traje da baiana para representar a indumentária
típica de seu país. Além dos concursos, o traje foi também reverenciado nos editoriais de
revistas, poemas, canções e na moda.
Portanto, ao observar os trajes em exposição (Fig. 41) e sua trajetória de
representações e significações, é possível entender a atitude de D. Henriqueta Catharino
ao comprar saias de crioulas em um bazar beneficente e doá-las a um acervo que
buscava simbolizar a história da mulher baiana. A iniciativa de D. Henriqueta ao enviar
uma carta à sociedade em 1933, pedindo doações de roupas que simbolizassem essa
história, é um reflexo de que as escolhas feitas com relação às vestimentas para
constituir o acervo do museu tinham um caráter histórico e de construção da identidade
feminina baiana.
A inclusão de tais saias a um acervo têxtil, que pretendia refletir uma sociedade,
reflete algumas considerações relacionadas às escolhas que os museus fazem com
relação a suas coleções. Cumming (2004) diz que as melhores roupas ou aquelas usadas
em eventos especiais são geralmente as que ficam, pois adquirem um alto valor
simbólico. Taylor (2002) diz que roupas ou coleções sobrevivem devidas suas
associações com momentos felizes, ou também porque essas peças podem ter um valor
Ao fazer referência ao uso de saias com códigos que refletiam mulheres pobres e fora do sistema da
moda vigente, me refiro às saias rodadas, estampadas ou lisas, e com babados na barra, porém, é preciso
ressaltar que nos anos iniciais do século XX, saias também eram usadas dentro da moda que vinha da
Europa, mas essas eram diferentes, com modelagens curvilíneas.
58
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com relação as suas qualidades materiais. Estudos como os de Taylor, que é curadora e
tem uma visão que parte de dentro do museu, mostram que embora haja exceções59, a
grande maioria das peças que compõem coleções de museus pertenceram a uma classe
econômica favorecida ou são peças em que foram atribuídas algum valor sentimental ou
simbólico.
Ao pensar nas coleções de indumentárias existentes em museus brasileiros, notase outra questão relacionada ao próprio desenvolvimento do patrimônio histórico
nacional. Durante a primeira metade do século XX, as tentativas de fortalecer os “heróis”
brasileiros têm também nos tombamentos de edificações ligadas a personagens
históricos, principalmente durante as décadas de 1930 e 1940, um exemplo dessa
construção. (CHUVA, 2009). Muitas das vestimentas encontradas em museus brasileiros
fazem parte desses acervos históricos, onde mobiliários, acessórios, objetos funcionais e
as roupas compõem um cenário em torno de um ou mais personagens. Um exemplo é o
Museu da Baronesa localizado em Pelotas, Rio Grande do Sul, que conserva móveis,
objetos, vestuário e pinturas que pertenceram à família Maciel, cujas gerações habitaram
no Solar que abriga hoje o museu.60
Por outro lado, Abreu (2002) em artigo sobre a exposição do vestido de Maria
Bonita, explica que a adoção pelo Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro de
propostas advindas da História moderna, que propunham a imparcialidade e
objetividade, fez com que esse buscasse relacionar a exposição de seus objetos não mais
na construção e transmissão de valores típicos dos personagens históricos e heróicos,
mas na exposição de fatos históricos focalizados nas macroestruturas. Abreu (2002, p.
190) explica então que, o traje de Maria Bonita com toda a sua “evocaç~o ao sonho e à
imaginação, [...] parece n~o caber nesse museu informativo, did|tico [...]”. Ao fazer tal
crítica e expor os dois extremos, a autora propõe então uma reflexão sobre ações que
considerem personagens singulares, porém em contextos singulares, compondo assim
um espaço que possibilita a imaginação, mas ao mesmo tempo situado em contextos e
períodos específicos.

Taylor (2002) também cita casos de roupas guardadas como lembranças de pessoas que morreram, e
também casos de roupas que são encontradas por acaso. O historiador Peter Stallybrass também escreveu
sobre roupa e morte em O casaco de Marx: roupas, memória, dor. (2008).
60 No site do museu estão relacionados, além da família Maciel a quem o prédio pertenceu, outros
doadores Adail Bento Costa, Sra. Antonia Sampaio e doações diversas da comunidade.
<http://www.museudabaronesa.com.br/> Acesso em 02 de março de 2011.
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Essas questões suscitadas por Abreu (2002) foram aqui expostas, pois elas
contribuíram para se pensar a formação da exposição dos trajes de crioula. Um dos
objetivos estabelecidos pela idealizadora do Instituto Feminino da Bahia, D. Henriqueta
Catharino, era formar uma coleção que contasse a história da mulher baiana através do
traje e dos artefatos têxteis. O comprar e doar roupas do traje de crioula para compor
esse acervo, e posteriormente a conservação dessas até os dias atuais, revelam que essas
roupas tinham desde meados da década de 1940, quando o primeiro conjunto de saias
foi doado ao Instituto, um importante valor histórico. Porém, diferentemente de algumas
das roupas em exposição, os três trajes de crioula estão referenciados como trajes
pertencentes a uma crioula na Bahia chamada Florinda Anna do Nascimento e conhecida
como Folô. Além dos trajes e breve biografia, a exposição também é formada por uma
fotografia da crioula.
Contudo, embora esse traje esteja no museu em composição da personagem, que
é parte importante na história das relações femininas da Bahia no século XIX, ele é
também abordado como forma símbolo das vestimentas de crioula do período. Outras
saias da coleção que pertenceram ou não à Folô foram classificadas como saias de
crioula, fazendo uma alusão direta ao pertencimento dessas ao traje citado.
Ao observar a forma com que o museu apresenta essas saias (Fig. 41), dentro do
traje de crioula e com todos os seus elementos, percebe-se que essa construção está
muito ligada aos modelos de representação levantados nesse capítulo. As duas saias
analisadas são com relação às formas e cores muito parecidas com aquelas expostas
aqui, seja nas gravuras, fotografias ou até relatos descritivos, contudo não se pode
afirmar que toda saia desse tipo era necessariamente usada em composição com o traje
de crioula como um todo.
Essa construção de traje tem sido representada, pelo menos, desde o século XVIII,
tendo sido constantemente reafirmado através de desenhos, gravuras, pinturas e
fotografias durante todo o século XIX. Assim, a existência de um modelo de
representação entre as gravuras, e também que passou das gravuras para a fotografia,
contribui para a formação de conhecimentos gerais acerca da roupa, mas considerar tais
estruturas como únicas é arriscado.
A escolha do museu em expor as saias dentro dessa construção reforça os
símbolos da identidade e história brasileira, apresentando um traje que representou no
século XIX mulheres escravas e negras libertas e que hoje se tornou símbolo de uma
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identidade nacional, seja na história das relações sociais de uma época ou na trajetória
de uma religião nacional que ainda mantém viva as formas, cores e simbolismos de um
traje ressignificado. Por outro lado, a constante reafirmação dos símbolos de uma época,
ideal, cultura ou sociedade, possibilita o risco de ignorarmos as possibilidades que
escapam tais construções. Será que Folô usou essas saias estampadas apenas em
composição com o traje de crioula? E as outras saias estampadas da coleção que
pertenceram a diferentes mulheres e foram doadas posteriormente? Eram essas
necessariamente saias de crioula? Teriam sido usadas no candomblé? Ou eram saias do
dia-a-dia, usadas em composições como observamos na figura 61?
Esse capítulo começou questionando se as saias analisadas, assim como aquelas
em exposição, deveriam ser expostas como parte integrante do traje de crioula. A
questão não pretendia apontar um erro, mas sim pensar a possibilidade de
engessamento que uma disposição pode criar.
A existência de um artefato que sobreviveu a todos esses processos possibilita ao
historiador da roupa sair desses padrões e buscar trilhar novos caminhos. As saias antes
de serem saias de crioula, pertencentes a um traje pré-estabelecido, são saias
estampadas com características físicas, materiais, visuais e químicas, que só elas podem
apresentar. Pensar outros usos das saias e de algodões estampados, como propõe essa
pesquisa, pode ser facilmente ignorado quando esses apenas são considerados parte de
um todo simbólico, sem características inerentes à peça de roupa.
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CAPÍTULO 4
SAIAS ESTAMPADAS

Havia quase sempre uma tragédia
atrás dessas mulheres que vestiam saias.
(VIANNA, 1973, p.146).
Ao discorrer sobre as possibilidades da cultura material no primeiro capítulo,
ressaltei que essa pesquisa se propôs partir da análise descritiva das duas saias
estampadas para então discutir tais aspectos materiais dentro da sociedade em que elas
foram criadas. Contudo, como tais saias foram inseridas no contexto do traje de crioula
pelo museu, foi necessário buscar entender um pouco mais dessa construção para então
propor uma abordagem que se relacionasse às descrições levantadas no segundo
capítulo.
As análises descritivas das duas saias e o estudo das representações visuais do
traje de crioula, embora possam parecer dissociados, foram essenciais para se chegar a
considerações importantes acerca do uso de saias estampadas durante o século XIX. Se a
primeira análise informou sobre materiais, estilo, cores, tecnologia usada e padrões de
modelagem e construção das saias, a segunda possibilitou compreender padrões e
pensamentos da época com relação às saias quando estudadas como parte de um traje
que teve uma longa trajetória fora e mais recentemente dentro do museu.
Portanto, o levantamento de informações e a observação de características das
duas saias, juntamente com a identificação de um modelo de representação,
possibilitaram o estudo das saias como artefato, que circulam socialmente e que podem
ser analisadas em outros contextos diferentes do traje de crioula.
Esse capítulo foi separado em duas partes, sendo a primeira relativa à análise da
forma vestimentar – saia e seu lugar na sociedade oitocentista. A segunda parte foi
dedicada ao estudo dos tecidos estampados neste mesmo período e suas possíveis
relações no contexto baiano. Ao longo dessa análise, buscou-se contextualizar as duas
saias e discutir suas características a partir de outras fontes de pesquisa.
4.1 Mulheres de saia
As vestimentas eram no século XIX um importante diferenciador social, com
fortes implicações simbólicas (SOUZA, 2005). Segundo Roche (2000, p.258), “o vestu|rio
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falava de muitas coisas ao mesmo tempo, seja em si próprio, seja por um detalhe. Ele
tinha uma função de comunicação [...].”
Vimos no capítulo 3 que a composição formada de torço, blusa, pano da Costa,
adereços e saia era diferente das vestimentas usadas pela elite da época que vinham de
uma influência direta da moda europeia desse período. Assim, poderíamos separar por
um lado os vestidos nas suas mais diversas formas e por outro o uso do conjunto saia e
blusa, fosse ele em composição ao traje citado ou não.
Roche (2000), ao analisar a permanência de formas nos trajes franceses do século
XVIII, faz uma comparação interessante a esse estudo. O autor descreve as vestimentas
do contexto rural como tendo poucas modificações com relação as suas formas, citando
ser “a camisa que servia de roupa de cima e de baixo, uma an|gua, uma saia, um par de
meias, muitas vezes ainda um avental” (ROCHE, 2000, p. 263) as roupas típicas desse
contexto, que se diferem então do vestido, vestimenta considerada por ele como urbana.
Ainda sobre as diferenças entre a saia e o vestido, Roche (2000) cita que os
registros de vestidos no século XVII estavam relacionados apenas à nobreza. Os
registros analisados pelo autor datam de pelo menos dois séculos anteriores ao período
analisado nessa pesquisa, porém é interessante notar que ainda assim, as diferenças
entre usar a saia e usar vestido estavam presentes na sociedade baiana. Essa questão
tem sido uma característica chave na trajetória desse estudo, possibilitando então
pensar as saias além dos simbolismos de “exotismo” construídos no século XIX.
As duas saias analisadas no segundo capítulo apresentam uma modelagem muito
similar.61 Ambas as saias possuem três recortes na horizontal sendo eles a pala, o corpo
e o babado. Além disso, para dar volume e roda, ambas possuem entre 6 a 8 junções de
tecidos que compõem suas larguras. As medidas não diferem muito entre as duas, e
ambas possuem bolso disposto na mesma direção e bordados feitos através de técnica
semelhante. Como essas saias pertenceram a mulheres diferentes, através dessas
comparações é possível considerar que havia um padrão de confecção e aparência com
relação a esse tipo de vestimenta.
Ao analisar as influências dessas saias, muitos autores as relacionam com aquelas
vestidas pelas senhoras portuguesas ou francesas no Brasil durante o século VXIII,
porém é interessante apontar que os trajes do Setecentos europeu, analisados por
historiadores da moda como Laver (2003 ) e Köhler (2005), eram compostos por partes
61

Ver Tabela 1 e 2 nas páginas 31 e 32.
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superiores e inferiores, ou seja, saia e corpete, mas que formavam um vestido por
usarem o mesmo padrão de tecido, unificando visualmente a aparência do traje, como
vimos no capitulo anterior sobre os vestidos do século XIX. Portanto, quando se fala de
uma influência das saias do século XVIII, muito provavelmente era uma influência das
saias que compunham os vestidos e não do traje como um todo. As escravas da casa, a
quem eram permitido o uso de tais saias, possivelmente as usavam em conjunto com
uma camisa de baixo, sendo essa a construção que vamos ver representada durante todo
o século XIX.
As razões da permanência do uso dessas saias e o desenvolvimento de um traje
com elementos definidos durante o século XIX não são claras, mas algumas
considerações podem ser levantadas. A ostentação das famílias abastadas através de
seus escravos era uma prática comum em Salvador, porém, nesse mesmo século, as
vestimentas podiam funcionar com um diferenciador social. Dessa maneira, poderia ser
mais adequado a essas famílias ostentar, através de suas escravas, riqueza, posição e
poder com jóias e tecidos nobres, mas em formas vestimentares que se tornaram
identitárias de um grupo formado por mulheres negras, escravas ou livres, ligadas à casa
do senhor ou comércio majoritariamente urbano.
Assim, tem-se um traje que refletia uma identidade afro-brasileira dentro de uma
sociedade que os escravizava e que, possivelmente, por ser um traje símbolo de
mulheres negras desse contexto, foi sendo considerado e reafirmado como um traje
pitoresco pelos olhares de superioridade de viajantes estrangeiros que publicavam e
comercializavam essas formas do exótico no exterior, especialmente através da
divulgação de gravuras, aquarelas e fotografias. Dessa maneira, as questões de
identidade do traje estavam firmadas em um complexo sistema de influências e
diferenciação, pois, trazendo formas que um dia foram inspiradas na moda europeia,
como é o caso das saias volumosas, essas influências do passado acabaram se tornando a
diferenciação no século XIX, enquanto a moda seguia seu sistema de transformações e
mudanças de formas e materiais.
Martini (2007, p.30) explica, ao se referir as ressignificações do traje de crioula,
que a roupa tradicional:
era vista como extremamente sensual, embora tenha se cristalizado, para
tempos mais recentes, a imagem da indumentária como característica de
senhoras de ascendência africana, idosas, consideradas “de respeito” e
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habilidosas na cozinha, na costura e nos saberes tradicionais [...] a idade mais
avançada tipificada faz referência ao pertencimento a um passado que deveria
parecer inatualizável.

Embora existisse uma vontade de manter a formação do traje inalterado, as
ressignificações foram inevitáveis. Essa construção que envolvia o torço, blusa, saia,
pano da Costa e adereços tem atualmente muitas simbologias dentro do candomblé.
Contudo, não foi possível identificar se essas simbologias já eram estabelecidas desde a
formação do traje como foi representado nas figuras de Julião no século XVIII. Vianna
(1973, p.144) discute essas questões, explicando que o “hoje chamado traje de baiana
era simples roupa do cotidiano, sem maiores qualificativos, marcando uma classe de
mulheres sem vinculações religiosas obrigatórias”. Assim, com exceç~o do traje de beca
que era um traje específico da Irmandade da Boa Morte desde o século XIX, as
informações que Lody (2003) apresenta sobre as simbologias das roupas dentro do
candomblé não são claras quanto a sua referência somente ao contexto atual ou também
ao passado.
Martini (2007) explica, por exemplo, que hoje nos terreiros, a bata e o camisu
sinalizam graus hierárquicos diferentes, assim como os tipos de bordados, amarrações
dos torços e as cores, sendo todos elementos de importante significação no candomblé.
As saias também têm suas simbologias nesse contexto, sendo seu volume característica
de hierarquias e de diferentes terreiros. Lody (2003, p.28) explica que nos “terreiros
Kêtu e Angola, as roupas têm armações arredondando as saias; já nos terreiros Jeje, as
saias s~o mais alongadas e com menor armaç~o.” Além dessas características, Martini
(2007) também relata que a saia, juntamente com o turbante, é o signo do feminino
dentro do candomblé, sendo segundo a autora, usada para incorporar “toda a divindade
do pante~o do candomblé que se manifesta a partir de um corpo de anatomia feminina”.
(MARTINI, 2007, p.63).
A representação dessa construção que formava o traje de crioula e também o
traje usado no candomblé, com todos os seus elementos constituintes, seguiu pelo século
XX como já consolidada construção típica de um vestir baiano, como aparece em postais
(Fig. 62 e 63), provavelmente da primeira metade do século XX, que retrata baianas
vestidas com todos os elementos do traje nas atividades de venda. O título “creoula do
acarajé” aparece na figura 62 que apresenta uma mulher sentada com torço e blusa
branca, pano da Costa envolto na cintura, colar e uma saia estampada. A mesma
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formação pode ser vista na figura 63, que apresenta duas mulheres em pé, com tabuleiro
e cesta em cima da cabeça, torços, blusas, panos da Costa dispostos nos ombros, colares,
saias estampadas e sapatos.

Figura 62 – Baiana – “Creoula do acarajé” (Postal). s/d. Fonte: Acervo da Biblioteca Marieta
Alves/Fundação Instituto Feminino da Bahia.
Os vestidos que aparecem nas duas mulheres ao fundo e do lado direito da figura aparentam ter as formas
usadas na década de 1950, sendo esse talvez um indicativo da época em que essa fotografia foi feita.

Figura 63 – Baianas (Postal). s/d. Fonte: Acervo da Biblioteca Marieta Alves/Fundação Instituto Feminino
da Bahia.
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Apesar dessas serem fotografias tiradas em ambientes do cotidiano dessas
mulheres, e não em estúdios como os carte-de-visite, o propósito dessas não diferia
daquelas. Sendo postais, essas eram fotografias que foram feitas para serem
reproduzidas e comercializadas, reafirmando assim, a imagem desse traje como um
vestir típico da Bahia, ou mesmo do Brasil.
Portanto, se essas saias rodadas, inspiradas em uma modelagem que vinha de
épocas passadas, seguiram um caminho de identidade nacional e cerimonial quando
usadas em composição com o traje de crioula, seria possível pensar o seu uso fora dessa
construção?
Embora tenhamos visto que, desde o início do século XIX, vestir o traje de crioula
cuja saia era parte essencial, era vestir um traje formalmente fora do sistema da moda
vigente caracterizada pelos vestidos, seus simbolismos podiam estar mais arraigados
nas questões de identidade e diferenciação. A saia fora dessa construção pode ter
adquirido então significados que iam da pobreza a questões morais.
Vianna (1973) se utiliza da expressão “mulher de saia” para designar um grupo
de mulheres de baixa posiç~o social. “Era a mulher humilde, desempenhando tarefas
subalternas [...] emaranhada num meio hostil”. (VIANNA, 1973, p.144). A autora, que
apesar de sutilmente julgar algumas dessas mulheres, ao afirmar que havia mulheres de
respeito debaixo da baixa cotação das mulheres de saia, faz também uma comparação
acerca do vestido e da saia, perguntando: “qual mulher de vestido que ousaria penetrar
naquele mundo estranho de um mercado ou de uma feira?” (VIANNA, 1973, p. 145).
Tal pergunta revela uma forte distinção agregada às formas vestimentares e não
apenas as qualidades de material ou de fabricação. Vianna (1973) responde a essa
pergunta explicando que o uso da saia servia então de couraça, uniforme no contexto do
trabalho no mercado. Trocar o vestido pela saia simbolizava, dentro desse contexto,
humilhaç~o. Nas palavras da autora: “havia quase sempre uma tragédia atr|s dessas
mulheres que vestiam saias”. (VIANNA, 1973, p.146).
Além de Vianna (1973), que ressalta as questões morais ao destacar a presença
de mulheres de respeito usando saia, Torres (2004, p.437) ao entrevistar, em meados do
século XX, mulheres que viveram no século XIX, relata que muitas delas diziam que as
meninas passavam a usar saias quando “se perdiam”, apesar de uma delas explicar que
também havia “muita moça honesta de saia” (2004, p.437). Destacar o fato de que havia
muita moça honesta de saia, reafirma que além de questões sociais, estavam também
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agregadas à saia questões morais. É possível assim, entender melhor o que Peixoto
(1945, p.328) indica ao dizer que “mulher de saia é o nome, fixe62, diferente da mulher
de vestido, a ventoinha. Tem isso enorme significaç~o, até moral”. Embora os
significados de fixe e ventoinha nessa afirmação possam não ser claros, pode-se
perceber através desse comentário que havia uma diferenciação de códigos na
sociedade com relação à mulher vestindo saia e a mulher de vestido.
Uma grande diferença pode, então, ser destacada entre as relações que as saias
poderiam suscitar nos anos iniciais do século XX e relatos como o de Avé-Lallemant63
que no século XIX descreveu a pompa com que algumas escravas se vestiam em suas
saias rodadas e grandes balangandãs. Tais variações nos possibilitam pensar nas
diferenças e significados, muitas vezes sutis, que a roupa poderia trazer a essas
mulheres escravas em uma sociedade escravocrata. Portanto, não é de se admirar que
com o fim da escravidão nos anos finais do século XIX, esses códigos do vestir tenham
iniciado um processo de ressignificação, onde as saias passam a ser também
representativas de mulheres pobres buscando o sustento na recente República.
A fotografia de Pastore (Fig. 61) exposta no capítulo anterior retrata uma mulher
aparentemente pobre, vestindo-se com uma camisa de aparência masculina, sem torço,
sem pano da Costa, sem jóias, mas com uma saia formalmente muito similar àquelas
encontradas tanto nas representações estudadas, como também com as saias analisadas
nessa pesquisa, ou seja, uma saia rodada, estampada, e com babados na barra. Essa
fotografia indica, juntamente com as considerações levantadas por Vianna (1973),
informações de entrevistas realizadas por Torres (2004) e expressöes usadas por
Peixoto (1945), que a saia, quando usada em outras composições de vestimenta, poderia
simbolizar nos anos finais do século XIX e iniciais do século XX, a condição marginalizada
da mulher sem condições financeiras, ou seja, passou a ser uma roupa do cotidiano sem
grandes simbolismos, que não fosse o da pobreza ou o de mulheres “sem moral”.
Portanto, usar a saia fora dessa construção estava ligado a diferentes códigos não tão
interessantes de serem retratados ou estudados, quanto abordá-la como parte
integrante do traje de crioula, ou da baiana como ficou estabelecido no século XX.

O dicionário Michaelis traz alguns diferentes significados para a palavra fixe. Entre forte, inteiriço e
firme o dicionário informa que na Bahia essa palavra pode significar cigarros manufaturados. Disponível
em: http://michaelis.uol.com.br/. Acesso em 15 de outubro de 2011.
63 A citação de Avé-Lallemant se encontra na p. 93 dessa dissertação.
62
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4.2 Algodões estampados
Se, ser “mulher de saia” no século XIX poderia conotar o pertencimento a uma
identidade afro-brasileira dentro de um regime escravocrata, ou com o fim desse, o ser
mulher pobre, do comércio e diferente dos códigos de vestir da elite, o que dizer dos
tecidos estampados que constituíam essas saias? Se a construção e modelagem dessas
saias pouco mudaram durante o século XIX percorrendo diferentes contextos, o tecido
poderia ser uma ferramenta para se chegar a sua datação?
Na análise descritiva das duas saias, uma atenção maior foi dedicada à
identificação das características dos estampados presentes nesses artefatos com o
objetivo de possibilitar uma maior compreensão do uso desse tecido nessas saias e
também seu lugar na sociedade baiana do século XIX. As informações levantadas nessa
descrição contribuíram não apenas para o conhecimento do tipo de tecido que poderia
ter circulado no país, mas também a uma comparação com as informações existentes em
outras fontes que apresentam estudos relacionados a esse tipo de tecido, ou seja, o
algodão estampado.
A literatura consultada nessa pesquisa pouco se dedica ao estudo dos tecidos de
algodão estampados no Brasil oitocentista. Com exceção de Mellão et al. (2005) que
traçou um panorama sobre a chita e sua presença no Brasil, as informações utilizadas
aqui foram

levantadas dentro de estudos da história, que de diferentes formas

abordaram os tecidos no século XIX brasileiro. Porém, embora se tenha algumas
informações sobre o uso e fabricação do algodão quase que raramente os algodões
estampados foram referenciados.
Nas referências visuais usadas nessa pesquisa, as saias representadas em tecidos
lisos são predominância, ainda que os estampados apareçam nos desenhos de Julião, de
Callcott, de Debret e de Chamberlain em menor quantidade. Embora lisos, a grande
maioria das representações de saias aparecem na cor azul64, que por sua vez também é a
cor de uma das saias analisadas nessa pesquisa. Através da análise das fotografias do
século XIX não é possível afirmar a predominância de cores, e se o azul também era
encontrado, já que essas eram preto e branco, porém, diferentemente das gravuras, as
fotografias apresentam em sua quase totalidade os tecidos estampados.

É interessante perceber que nos documentos consultados no APB, aparece o registro da entrada no
porto de Salvador de algodões azuis em livros de diferentes décadas. Ver tabelas 8 e 9 adiante na p. 134.
64
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Todavia, a ausência de tecidos estampados na gravura e desenhos poderia estar
ligada à forma em que os artistas viajantes produziam suas obras, mas também por
outro lado, o uso desses tecidos nas fotografias poderia ser apenas uma escolha estética
e não condizente com a realidade. Assim, representar a roupa em tecidos lisos ou
estampados poderia estar relacionado ao estilo e técnica do período ou artista, sendo
difícil afirmar unicamente através dessas representações, se esses tecidos eram ou não
usados e sua real importância na constituição das saias.
Portanto, se não é possível chegar a considerações mais fundamentadas apenas
analisando essas referências visuais, as informações obtidas através da análise
descritiva das saias, documentos do APB e a historiografia, serão usados a fim de se
conhecer alguns aspectos dos tecidos estampados no século XIX, tecidos esses que têm
sido negligenciados nas pesquisas acadêmicas voltadas para o estudo das práticas
vestimentares ou mesmo da história da indumentária no Brasil. Contudo, apesar desse
“hiato”, como Paula (2004) denominou a lacuna de estudos e pesquisa sobre os tecidos
no país, esse capítulo buscou demonstrar, embora de forma sucinta, que tecidos de
algodão estampados eram produzidos, importados e consumidos no Brasil oitocentista.
Na história da industrialização têxtil, o século XIX foi de grandes transformações
para a indústria britânica e consequentemente para a indústria têxtil ocidental.
Inovações nos processos de fiação, tecelagem, tingimento e estamparia proporcionaram
não apenas um aumento na produção de estampados, como consecutivamente um
grande aumento da comercialização de tais tecidos com outros países (PARRY, 1993;
SCHOESER; RUFEY, 1989; SYKAS, 2005).
Apesar dessas inovações e da facilitação de entrada dos tecidos estampados
ingleses em território nacional depois de 1808, o Brasil já conhecia tecidos estampados
desde tempos anteriores. Mellão et al. (2005) relata que no século XVIII o Brasil foi
obrigado por Portugal a importar não apenas os algodões estampados indianos, mas
também os estampados ingleses65 e usá-los como moeda de troca por escravos. Embora
Portugal tenha começado a desenvolver a estamparia apenas nos anos finais do século
XVIII, as ligações com a Índia e os tratados comerciais com a Inglaterra colocaram o
Brasil colônia em contato com esses algodões estampados desde muito cedo.
Um dos fatores dessa aliança entre Inglaterra e Portugal foi o tratado de Methuen de 27 de dezembro de
1703. Mellão et al. (2005) explica que nesse tratado Portugal acabava com as taxas de importação dos
tecidos de lã ingleses e a Inglaterra reduzia a taxação dos vinhos advindos de Portugal. A autora ainda
explica que os ingleses podiam negociar com o Brasil diretamente, estendendo assim o pacto colonial para
a Inglaterra.
65
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Além disso, alguns autores afirmam que o Brasil antes do século XIX não apenas
importava como também produzia artesanalmente tecidos estampados. Delson (2004,
p.4, traduç~o minha) cita que em meados do século XVIII, “administradores portugueses
propuseram contratar tecelões e estampadores [calico printers] especializados” da Índia
para orientar a manufatura brasileira. Embora a autora explique que não há dados
suficientes para confirmar se a ação realmente aconteceu, o fato de que ter se cogitado
essa possibilidade revela uma preocupação com a qualidade dos produtos fabricados na
colônia, e assim a possibilidade de que houvesse de fato estamparias nacionais.
Embora as representações de tecidos estampados usados no Brasil colonial sejam
escassas, a pintura de Albert Eckhout (Fig. 64) e a prancha têxtil de Alexandre Rodrigues
Ferreira66 são também indicações da presença de tais tecidos no Brasil do século XVII.
Na figura 64 aparece uma mulher negra cuja única veste, além do chapéu e jóias, é uma
saia/tanga envolta na cintura e amarrada por outro tecido de cor vermelha. O tecido da
saia aparenta ser estampado, na cor azul, com motivos listrados. Já na figura 65 está
representado um índio do nordeste brasileiro. Paula (2004) ressalta que esse traje pode
parecer um tanto quanto estranho já que a iconografia brasileira formou no imaginário
coletivo a idéia de índios catequizados vestidos de branco.

.
Figura 64 - Mulher Africana. Albert Eckhout, 1641. Óleo sobre tela. Nationalmuseet - Copenhagen,
Dinamarca. Fonte:<www.itaucultural.org.br>. Acesso em 05 de agosto de 2011.

O termo prancha têxtil foi dado por Paula (2004), que analisou e estudou as obras de Alexandre
Rodrigues Ferreira em sua tese. Outra autora que cita os trabalhos de Ferreira é Delson (2007).
66
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Figura 65 - Gentio Cambeba, habitante do Rio Yapurá, que deságua no Solimões. Alexandre Rodrigues
Ferreira, 1787. Estampa. Fonte: Ferreira, 1972, p. 59.

Além das referências citadas acima que indicam o uso de tecidos estampados no
Brasil colonial, tendo eles vindo da Índia através de Portugal, da África, ou de uma
fabricação local, outro fato curioso com relação a essa possibilidade foi a proibição de
fabricação de tecidos considerados finos na colônia. Em 1775, D. Maria emitiu um
Alvará67 que proibia a fabricação de tecidos que não fossem tecidos grossos para uso dos
escravos e para o empacotamento de mercadorias. Enquanto autores como Stein (1979),
consideram o Alvará de 1775 como um dos fatores que contribuíram para eliminar as
manufaturas têxteis no Brasil, estudos mais recentes como o de Libby (1997)
demonstram que não apenas a manufatura caseira de tecidos continuou, como pouco
efeito a proibição teve na produção têxtil de Minas.
Libby(1997) relata que em Minas Gerais 94,8% da produção foi classificada como
tecidos lisos de algodão, onde segundo o autor, a maioria deveria ser de qualidade
grosseira. Em sequência foram classificados mais de 3% como sendo tecidos com uma
mistura de algodões lisos com algodões desenhados. Libby (1997) ressalta que o
significado de desenhado é incerto, podendo ser tecidos com fios coloridos ou com
relevos. Assim, apenas 2,3% se encaixariam no que o Alvará proibia, pois eram tecidos
com fibras de algodão e lã misturados. Diante desses dados que se referem

67

O Alvará de 1875 foi parcialmente transcrito no livro Que chita bacana de Mellão (2005, p. 76).
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especificamente a Minas Gerais, pode se considerar68 que o Alvará teve um efeito muito
reduzido na produção têxtil da colônia como um todo. Todavia, mesmo que a grande
maioria das produções nacionais fosse de tecidos grosseiros, o Alvará não teria sentido
algum se não existisse nenhuma produção de tecidos de melhor qualidade e até de
estampados.
Embora a produção artesanal de tecidos e as manufaturas proto-industriais69
fossem amplamente praticadas no Brasil antes do século XIX, foi durante o Oitocentos
que as primeiras fábricas têxteis começaram a aparecer. Porém, as datas exatas são
ainda incertas. Segundo Delson (2004), os dados relacionados à presença de fábricas
têxteis apresentados por autores como Stein (1979), por exemplo, podem ser
contraditos. Stein (1979) afirma que as primeiras fábricas começaram a aparecer na
década de 1840, porém Delson (2004) demonstra que antes de 1844, duas fábricas já
operavam na Bahia, e também aponta para o fato de que antes de 1844 o governo
britânico já reclamava do longo período que tecidos ingleses ficavam estocados no
mercado brasileiro, indicando assim a presença de fábricas nacionais atendendo a
demanda local. Seja antes ou depois, ambos os autores concordam, no entanto, que foi na
segunda metade do século que a produção têxtil nacional melhor se desenvolveu.
Stein (1979) cita que das nove fábricas existentes no Brasil no ano de 1866, cinco
estavam na Bahia. Entre as razões levantadas pelo autor, o sistema portuário e fluvial de
distribuição, a grande população escrava e de trabalhadores livres que consumiam
tecidos grossos, as fontes hidráulicas de energia, as taxas sobre produtos ensacados com
tecidos importados e os investimentos de senhores de engenho, foram as principais
contribuições para o desenvolvimento de fábricas naquela região. Entretanto, embora a
quantidade de fábricas na Bahia tenha aumentado para 12 na década de 1860, Stein
(1979, p.36) relata que em 1885, “trinta e três das quarenta e oito fábricas brasileiras
estavam localizadas na província do centro-sul”, ou seja, Rio de Janeiro, S~o Paulo e
Minas Gerais.

Libby(1997), Stein (1979) e Delson (2004) apresentam a produção têxtil em Minas Gerais como uma
das mais desenvolvidas antes do século XIX. Tal classificação nos possibilita acreditar que se nessa região
o Alvará teve pouco efeito, regiões de produção mais grosseira ou em menor quantidade podem não ter
sofrido os efeitos da proibição também. Dentre os autores consultados, Delson (1997) foi a única que
afirma que cada região do país fabricava tecidos com qualidades diferentes no século XVIII. Em sua
análise, Minas fabricava tecidos finos, Norte e Oeste fabricavam algodões simples e o Rio depois da metade
do século passou a fabricar tecidos finos como linhos, veludos e rendas.
69 O termo proto-industriais se refere às manufaturas brasileiras do século XVIII e foi usado por Delson
(2004).
68
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Juntamente com o desenvolvimento de fábricas nacionais, a importação de
tecidos estrangeiros também obteve um grande aumento durante todo o século XIX.
Dois anos após a abertura comercial internacional em 1808, um tratado possibilitou aos
britânicos melhores condições de comércio no mercado brasileiro, o que segundo
Graham (1973), melhorou após a independência brasileira. O autor prossegue sua
análise dizendo que mesmo após a expiração do tratado em 1844, nenhuma nação era
competição séria à Grã-Bretanha. Graham (1973) demonstra sua afirmação com dados
que mostram que até mesmo na segunda metade do século XIX, mais precisamente em
1875, a segunda maior nação importadora para o Brasil era a França, contudo, enquanto
a Grã-Bretanha fornecia 43.200 contos de réis dos 97.700 que entraram no porto do Rio
de Janeiro, a França fornecia apenas 18.400.
Tais dados analisados por Graham (1973) informam alguns números das
importações em geral realizados principalmente pelo porto do Rio de Janeiro, porém o
mesmo autor também afirma que dentre os produtos ingleses importados pelo Brasil, os
tecidos eram um dos mais proeminentes. Segundo o autor, “do total de importações da
Grã-Bretanha em 1850, no valor de 2,5 milhões de libras, os produtos têxteis entravam
com quase 2 milhões, e destes, 1,5 milhões de libras eram representados por tecidos de
algod~o.” (1973, p. 91).
Embora Graham (1973) não tenha especificado melhor que algodões eram esses
que entravam no Brasil, uma breve pesquisa no Arquivo Público da Bahia pode fornecer
alguns indícios. Na tentativa de levantar informações sobre as qualidades e aparência
dos tecidos importados e não apenas suas quantidades e valores, buscou-se encontrar
nos documentos da seção alfandegária do APB, livros que trouxessem qualquer tipo de
descrição dos tecidos.
A seção alfandegária do APB está dividida em oito grupos de documentos, sendo
eles: manifestos, entradas e saídas de mercadorias, notas de despacho de importação,
notas de despacho de exportação, termos, diretoria das rendas, guardamoria, e ofícios, e
outros documentos.
A pesquisa realizada nesse arquivo não pretendia uma análise minuciosa de seus
documentos por razões de adequação de tempo, deslocamento e também regulamentos
do próprio arquivo com relação à entrega dos documentos. Essa breve pesquisa buscou
encontrar alguma informação relativa, não apenas as quantidades, mas informações
relacionadas à entrada de tecidos estampados no porto de Salvador.
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Os documentos mais antigos encontrados nessa seção datam de 1788, os mais
atuais de 1948, porém a grande maioria deles compreende os anos do século XIX. Devido
a essa grande quantidade de documentos separados por anos e grupos, essa pesquisa foi
organizada da seguinte forma: os grupos: manifestos, notas de despacho de exportação,
guardamoria e ofícios, e outros documentos, não foram solicitados por não se
adequarem de forma direta ao tema proposto nessa investigação. Nos outros quatro
grupos restantes, foram primeiramente consultados documentos de diferentes décadas
do século XIX a fim de poder traçar um panorama.
O grupo notas de despacho de importações continha 26 séries de documentos
separados por mês e ano, mas sem descrição de conteúdo. Foram consultados dois livros
de 1862 e 1882, porém neles não constavam informações relacionadas a tecidos. No
grupo de termos, constam documentos sobre a entrada e saída de navios, embarcações,
termos de juramento, abandono, vistorias, entre outros. Porém, no livro consultado de
1885 não constavam informações precisas sobre carga, apenas no caso do carvão, sal,
farinha e charque. As outras descrições encontradas apenas estavam descriminadas
como “v|rios gêneros”. No grupo de diretorias das rendas encontram-se registros de
despachos, receitas, ofícios, lançamentos, entre outros. Nesse grupo foi consultado
apenas um livro de 1887, porém assim como no anterior, esse não descreve o tipo de
mercadoria, mas apenas as quantidades, donos e despachantes.
Por fim, no grupo entrada e saída de mercadorias os documentos estão separados
em outros diversos pequenos subgrupos como, por exemplo: entrada e saída de
mercadorias dos trapiches e armazéns, de embarcações, livros mestres, lançamentos,
registros entre outros. Foi consultado um livro em cada subgrupo e apenas nos livros
mestres informações acerca de algodões estampados foram encontradas.
Nos livros mestres estão descritos comprador, quantidade, tipo de produto, data
de entrada da mercadoria nos trapiches ou armazéns, data de retirada e quem retirou a
mercadoria. Os livros disponíveis estão descritos por ano, porém um livro de 1835, por
exemplo, não se refere ao ano todo, mas apenas volumes referentes a alguns meses do
referido ano. Os livros de 1835, 1851-52 e 1861-62

70

também foram consultados,

possibilitando assim, montar algumas tabelas com os tipos de algodões descritos e suas
quantidades. Como o objetivo dessa pesquisa no arquivo era buscar algum tipo de
O livro referente aos anos 1851-52 está registrado no APB como de 1836, e o livro referente aos anos
1861-62 está registrado como de 1885. Mantive nas tabelas a descrição encontrada no APB e entre
parênteses a data correta.
70
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informação com relação aos algodões estampados, foram transcritas para as tabelas
dispostas no apêndice e também nas suas análises apresentadas no corpo do texto,
apenas as informações relativas aos tecidos de algodão, embora nesses livros também
tenham sido descritos, em menor quantidade, a importação de sedas, linho e lã.
A grande maioria dos navios registrados no livro de 1851-52 é de origem inglesa
e assim apresenta o maior número de registros de algodões. Os outros dois livros de
1835-36 e 1861-62, que registram navios de origem portuguesa, francesa, americana e
hamburguesa, apresentam apenas um pequeno número de entrada de algodões (Tab. 7 e
9) se comparado ao encontrado no livro de 1851-52. (Tab.8)
A tabela 8 apresenta algumas informações importantes para essa pesquisa. Na
mercadoria analisada pode-se observar que a maioria dos algodões relacionados, ou
seja, 38% são descritos como algodões estampados. As chitas foram encontradas em
menor quantidade, porém esses tecidos também entrariam nos tipos de algodões
estampados usados no Brasil oitocentista. Além disso, muitas das referências de
algodões ou não trazem descrição nenhuma ou foram descritas como algodões de cores,
tintos ou riscados, podendo ser essas referências de algodões estampados ou não.
LIVRO MESTRE – 020.06 (1835)
Referente de setembro de 1835 a junho de 1836
Registro de quantidade da entrada de algodões por peças.
Algodões (sem especificação)

2634

Algodões Estampados

210

Algodões tintos

196

Chitas

8 caixas
(não especifica quantas peças)

Tab. 7 – Registro de quantidade da entrada de algodões por peças. Dados extraídos do Livro mestre –
020.06 (1835) do Arquivo Público da Bahia.

LIVRO MESTRE – 020.60 (1836)
Referente de agosto de 1851 a janeiro de 1852

Registro de quantidade da entrada de algodões por jardas e metros.
Algodões Estampados
3227321 jardas 2.951.062 metros
Algodões Lisos
1949978 jardas 1.783.060 metros
Algodões de Cores
1259264 jardas 1.151.471 metros
Algodões (sem
1073024 jardas
981.173 metros
especificação)

38,3 %
23,1 %
15 %
12,7 %
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Algodões Crus (não
alvejado)
Algodões Brancos
Chitas
Algodões Tintos
Algodões Riscados
Algodões Azuis

454991 jardas

416.044 metros

5,3 %

330698 jardas
85432 jardas
40260 jardas
4500 jardas
1800 jardas

302.390 metros
78.119 metros
36.814 metros
4.115 metros
1.646 metros

4%
1%
0,5%
0,05%
0,02%

Registro de quantidade da entrada de algodões por peças.
Algodões (sem especificação)
34137

31,8 %

Algodões Estampados

21346

20 %

Algodões Lisos

15840

14,8 %

Chitas

11911

11,1 %

Algodões Crus (não alvejado)

8593

8%

Algodões de Cores

8145

7,6 %

Algodões Brancos

6853

6,5 %

200

0,1 %

Algodões Azuis

Tab. 8 – Registro de quantidade da entrada de algodões por jardas, metros e peças. Dados extraídos do
Livro mestre – 020.06 (1836) do Arquivo Público da Bahia.

LIVRO MESTRE – 020.60 (1885) – 1860-61
Referente de julho de 1860 a fevereiro de 1861
Registro de quantidade da entrada de algodões por jardas e metros.
Algodões Azuis

111168 jardas

101.652 metros

Tab. 9 – Registro de quantidade da entrada de algodões por jardas e metros. Dados extraídos do Livro
mestre – 020.06 (1885) do Arquivo Público da Bahia.

Dessa maneira, se Graham (1973) afirma que em meados do século XIX a grande
maioria das importações da Inglaterra para o Brasil era de tecidos de algodão, através
desse pequeno exemplo, que apesar de representar um período relativamente pequeno
de agosto de 1851 a janeiro de 1852, é possível concluir que os algodões estampados
compunham uma parte considerável dessas importações.
As informações encontradas nesses livros mestres informam, além das
diferenças entre algodões, seus compradores. Não foi feita nenhuma pesquisa sobre a
procedência dos comerciantes encontrados no arquivo, porém seus nomes aparentam
ser de origem inglesa. Além disso, a bibliografia consultada confirma a atuação dos
comerciantes britânicos no Brasil oitocentista.
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Mattoso (1992), que estudou o contexto de Salvador do século XIX, explica que na
Bahia existiam algumas diferentes categorias de comerciantes. Segundo a autora, a
cadeia comercial podia ser divida entre os negociantes estrangeiros, principalmente
ingleses que importavam e exportavam mercadorias, comerciantes luso-brasileiros que
distribuíam essas mercadorias importadas para os varejistas ou negociavam produtos
de exportação entre os fazendeiros e os negociantes estrangeiros. Além desses, havia os
lojistas ou varejistas também luso-brasileiros e por fim os vendedores ambulantes que
vendiam as mercadorias na própria localidade ou levavam-nas para as regiões próximas
e interior do Brasil.
De acordo com Mattoso (1992), após 1830 os ingleses ocuparam o lugar dos
portugueses como importadores e exportadores, mas não no comércio intermediário ou
local, sendo essas atividades ainda realizadas por portugueses e brasileiros. Nos
documentos pesquisados no APB observa-se essa predominância inglesa na importação
de tecidos. Dentre os nomes que constam na entrada e saída de mercadorias dos
trapiches71 a grande maioria aparenta ser de origem inglesa como Edward Holt, Youle
Diane, L. Dasemport e W. Hugles. 72
Registros da entrada de tecidos estampados vindos da Inglaterra pelo porto de
Salvador, assim como a presença de negociantes ingleses, são dados importantes para
considerar que a venda e o uso de tecidos estampados importados eram praticados pelo
menos nas grandes cidades portuárias do período. Porém, alguns estudos que relatam a
circulação de produtos nesse período nos ajudam a considerar a possibilidade da
presença de tais tecidos também nos arredores e interior do Brasil.
Tomando o exemplo de Salvador, pesquisado por Mattoso (1992), onde a autora
divide o comércio em algumas etapas, o tecido estampado importado que chegasse ao
porto ia para os trapiches, como registra os livros mestres, e era retirado de lá na grande
maioria dos casos pela mesma pessoa responsável pela sua entrada. Dessa forma,
entende-se que o tecido após ser retirado do trapiche pelo importador poderia ser

Mattoso (1992) explica que as mercadorias que saiam ou entravam pelo porto de Salvador poderiam ser
depositadas em trapiches, ou seja, entrepostos que armazenavam as mercadorias. Segundo a autora, havia
em Salvador três categorias de trapiches, sendo elas as que recebiam produtos de exportação, as que
recebiam produtos de importação, e as que recebiam produtos inflamáveis. Nos dados consultados no APB
consta que muitos dos fardos e caixas de tecidos foram depositados em trapiches.
72 Esses nomes de compradores podem ser checados nas tabelas dispostas no anexo dessa dissertação a
partir da p. 168.
71
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vendido aos comerciantes que repassavam a mercadoria para os lojistas, ou então iam
primeiramente para as casas importadoras.
Segundo Graham (1973, p.90), “a maioria das firmas importadoras na década de
1850 não era especializada, mas importava grande variedade de produtos”. Mattoso
(1992) também ressalta a heterogeneidade das casas importadoras, sendo o tecido
apenas mais uma mercadoria entre tantas outras. Embora Mattoso (1992) cite os lojistas
e o comércio varejista, ela não especifica se essas casas em Salvador eram
especializadas. Contudo, no contexto do interior do Brasil, Martinez (2007), que
pesquisou a vida material no vale do Paraopeba em Minas Gerais do século XIX,
identificou o que era vendido em duas casas comerciais localizadas em Bonfim – MG,
demonstrando que o comércio varejista também podia ter essa característica
heterogênea, vendendo desde produtos alimentícios a tecidos e roupas. O estudo de
Martinez (2007) é especialmente relevante a essa pesquisa, pois possibilitou fazer uma
interessante comparação com a relação dos produtos têxteis em Minas Gerais e o
contexto da Bahia, que era uma província de importância portuária.
Mattoso (1992) ressalta que embora Salvador fosse um importante centro
comercial, as mercadorias de outros países e outros estados que chegavam ao porto
precisavam ser redistribuídas para o interior a fim de garantir as trocas comerciais.
Tanto por vias terrestres como por vias marítimas “o escoamento dos produtos
importados dependia da capacidade de absorção do mercado interno, este devia estar
em constante expans~o, pelo menos a longo prazo”. (MATTOSO, 1992, p.489).
A cabotagem, ou seja, o trânsito de embarcações entre o mesmo país, era
atividade muito comum no porto de Salvador. Segundo Mattoso (1992), o transporte de
mercadorias de um porto a outro era feito através dos mais diversos tipos de
embarcações como as jangadas, canoas e barcas. A autora explica que essa atividade era
realizada especialmente por alforriados, todavia, a partir de meados do século XIX, essa
população passou a sofrer concorrência da Companhia de Navegação Baiana. Mattoso
(1992) relata que essa companhia fazia três tipos de linhas, sendo elas a linha do Norte,
a linha do Sul e a linha para o Recôncavo, ou seja, para o interior, navegando também
através de rios.
Se o transporte marítimo partindo de Salvador era agitado e muito utilizado, o
uso das vias terrestres era difícil e precário, fosse pelas estradas ou pelas ferrovias.
Mattoso (1992) relata as péssimas condições das estradas que ligavam Salvador às

137

cidades da região desde o período colonial, e também as tentativas de implementação de
uma malha ferroviária que ligasse Salvador ao interior e demais regiões do Brasil.
Segundo a autora, a Bahia correspondia apenas a 11% de quilômetros das vias férreas
no Brasil, sendo que os territórios que “se estendiam ao Centro-Oeste, ao Norte, ao
Nordeste e ao Sudeste da província permaneciam tão isolados de Salvador como no
início do século.” (MATTOSO, 1992, p.472).
Dessa maneira, dentro do processo de comercialização das mercadorias, e entre
elas os tecidos, entrava aqui o papel dos tropeiros e vendedores ambulantes que através
das estradas levam as mercadorias para outras regiões. Na figura 66 está representado
um vendedor e seu escravo que traz a mercadoria na cabeça, que aparenta ser tecidos
estampados. É possível que esse fosse um vendedor da própria cidade com mercadorias
de uma fábrica local, assim como vendedor de mercadorias importadas. Outra
possibilidade é que esse poderia ser um vendedor viajante ido ao Rio de Janeiro com
mercadorias, por exemplo, de Minas Gerais, como relata Martinez (2007) sobre a
atividade de tropeiros que levavam tecidos fabricados em Minas para serem vendidos na
capital.

Figura 66 – Um mascate e seu escravo. Henry Chamberlain, 1822. Gravado por G. Hunt. Água-tinta e
aquarela sobre papel. Coleção Brasiliana Fundação Estudar/Pinacoteca do Estado de São Paulo. Fonte:
Belluzzo (Org.), 2006, p. 243.

Embora Mattoso (1992) relate a dificuldade de distribuição de produtos
pelo interior baiano até mesmo na segunda metade do século, Stein (1979) afirma que
embora até a década de 1850 as fábricas baianas atendiam apenas ao mercado local, nas
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duas décadas seguintes elas abasteciam não apenas o interior como também os estados
vizinhos.
Stein (1979) destaca ainda o fato de que a partir da década de 1870, os tecidos
produzidos no Rio de Janeiro eram vendidos nas mais diversas regiões do Brasil. Tal
distribuição, contudo, não se referia apenas aos produtos nacionais. O porto do Rio de
Janeiro recebia uma grande quantidade de tecidos importados e assim como acontecia
em Salvador precisa garantir seu escoamento para outras regiões. O livro de Soares
(1874), pertencente a biblioteca do APB, apresenta dados que informam que em 1869
tecidos de algodão como morins, medalhões, estampados e tintos de origem estrangeira
eram comercializados através da cabotagem nos portos do Rio de Janeiro, Pernambuco,
Bahia, Pará, Maranhão e Ceará.
No contexto do interior, Martinez (2007) ao relatar, por exemplo, que em meados
do século a produção mineira atendia não apenas ao mercado local, mas era exportada
para a capital73, explica que era muito provável que os tropeiros ao levarem as
mercadorias para o Rio de Janeiro não voltassem vazios a Minas Gerais. “Os tecidos
franceses, ingleses, os adornos sofisticados […] incomuns àquele mundo podiam,
gradualmente, serem incorporados { sociedade, pelo comércio e pelos jogos das trocas.”
(MARTINEZ, 2007, p. 126).
Considerando os estudos de Mattoso (2007) feitos a partir de Salvador, dos
exemplos dados por Stein (1979) sobre o Rio de Janeiro e os dados estudados por
Martinez (2007) no contexto mineiro, pode-se considerar que tecidos nacionais e
importados poderiam estar presentes tanto no litoral como no interior. Tecidos
produzidos em Minas poderiam ser encontrados na capital, assim como os produzidos
na capital ou em Salvador eram comercializados em outros estados e regiões. Da mesma
maneira, tecidos que chegavam aos portos nacionais, como os de Salvador ou Rio,
poderiam também ser direcionados a outros mercados através da cabotagem. Embora a
produção nacional sofresse uma série de adversidades, o comércio de importados fosse
incerto, o transporte e a distribuição precários e difíceis, estudos como os aqui
apresentados informam que o comércio e circulação de tecidos estiveram ativos durante
todo o século XIX.
Autores como Stein (1979), Graham (1973), Mattoso (1992), Delson (2004),
entre outros, nos apresentam importantes informações sobre as fábricas têxteis e a
73

Stein (1979, p.83) também relata a presença de tecidos mineiros no Rio de Janeiro.
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importação de tecidos do século XIX, porém pouca informação é encontrada com relação
às características físicas desses tecidos, como por exemplo, quais os tipos de ligamentos
usados, se eram tecidos tingidos, se eram estampados, que cores eram usadas, quais os
tipos de beneficiamento eram feitos. Respostas a essas questões são em sua grande
maioria parciais e pouco precisas74.
O algodão, tecido de maior interesse a essa pesquisa, não poderia ser tratado
como um material invariável. Algodões, ou seja, tecidos fabricados com a fibra de
algodão, poderiam ter diferentes origens, qualidades, aparências, valores e
terminologias.
Em análise de inventários post-mortem de Minas Gerais do século XVIII, Januário
(2006) cita que encontrou uma grande diversidade de tecidos descritos nesses
documentos. A autora disponibiliza uma lista com nomes e também breve explicação de
cada um, sendo que pelo menos sete entre os mais de 20 tecidos listados pela autora
poderiam ser feitos de algodão. Cassa, belbute, canga, riscado e chita são exemplos
desses tecidos fabricados com diferentes tipos e qualidades de algodão. Nas descrições
dispostas por Januário (2006), apenas a chita é descrita como estampada, e os riscados
apenas como algodão com listras, sendo essas provavelmente feitas no próprio tecido
através de fios coloridos.
Segundo estudos citados e dados pesquisados no APB, foi possível considerar que
tecidos nacionais e estrangeiros circulavam no Brasil durante o século XIX. Embora
tenha sido ressaltada a presença dos tecidos ingleses, eles não eram os únicos a
entrarem no país. Os tecidos ingleses tiveram até o ano de 1844 vantagens75 com relação
às taxas cobradas, porém alguns estudos apontam para a presença de tecidos franceses,
holandeses, africanos, indianos, portugueses, entre outros (MARTINEZ, 2007;
JANÚARIO, 2006). Além das facilidades de comércio, e influência direta na
implementação de fábricas com maquinário e mão de obra especializada, os tecidos
ingleses se destacam nessa pesquisa por serem tecidos majoritariamente de algodão76 se
relacionando diretamente com as saias aqui analisadas.
Paula (2004) cita, por exemplo, algumas informações do trabalho de Stein (1979) e propõe que os dados
analisados por ele deveriam ser revistos. A autora também concorda que na bibliografia disponível sobre
tecidos as informações sobre maquinários, capital, e números relacionados à produção foram
privilegiadas em relação aos estudos dos materiais têxteis produzidos.
75 As vantagens com relação a outros países importadores de tecidos para o Brasil foram analisadas por
Graham (1973). O autor cita, entre outros fatores, a antiga relação de dependência de Portugal para com a
Inglaterra e isenções de impostos, e de obediência aos preceitos e leis brasileiras.
76 Ver relato de Graham (1973) citado nessa dissertação na p. 131.
74
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Embora haja pouca informação sobre as qualidades dos tecidos produzidos no
Brasil, o termo “algod~o grosso” aparece quase que em toda a bibliografia consultada
sobre o assunto. Vimos que antes do século XIX era comum que as casas e fazendas
fabricassem tecidos para uso pessoal e dos escravos (Libby,1997; MARTINEZ, 2007), e
como salienta Delson (2004), desde meados do século XVI, havia no Brasil uma grande
necessidade de tecidos baratos, devido o grande número de escravos e população pobre.
Quando as fábricas começaram a surgir, estudos como os de Stein (1979) apontam que
essas ainda produziam tecidos grosseiros. Segundo Stein (1979, p.77, grifo meu) por
volta:
de 1871, os fabricantes apregoavam que os tecidos grossos produzidos no país
apresentavam maior durabilidade, assegurando aos desconfiados
consumidores que os tecidos de fibras longas podiam ser lavados muitas vezes
sem perder a resistência e textura, ao contrário dos bem cotados tecidos
europeus que, a despeito de sua bela aparência, deterioravam-se com
facilidade.

Essa citação de Stein (1979) nos informa um paralelo interessante. Se por um
lado os tecidos grosseiros nacionais eram mais resistentes para o uso do dia-a-dia, os
tecidos importados eram mais bonitos. Na sequência, o autor ainda complementa com
uma citação que indica a possibilidade de que tecidos importados poderiam ter baixa
qualidade apesar da boa aparência.
Se de certa forma, a competição entre algodões nacionais e importados resultou
na melhoria do produto têxtil nacional (STEIN, 1979; Graham, 1973), Graham (1973)
cita uma comissão que dizia que os ingleses imitavam os tecidos grossos brasileiros,
indicando que os tecidos ingleses não apenas concorriam com os nacionais por terem
melhor aparência, mas assim que perceberam o mercado por tecidos grosseiros
buscaram também concorrer com eles.
Martinez (2007) aponta para outro fato com relação os tecidos nacionais, que era
o desprestígio de roupas feitas com tecidos de algodão da região que raramente
apareciam nos invent|rios. Segunda a autora, “as camisas de algod~o e as demais peças
da mesma natureza encontradas nas fontes cartoriais podem ter sido mencionadas e
avaliadas por terem sido consideradas as melhores do gênero.” (MARTINEZ, 2007,
p.133).
Ao comparar os preços entre roupas de algodão e outras fabricadas com tecido
mais nobre como a seda, Martinez (2007) expõe como a roupa feita de algodão grosso
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diferia em valor com relação a outros tecidos. Em um de seus exemplos, a autora
demonstra que se um vestido de seda na cor preta valia, em média, 1000 réis, um
vestido de algodão grosso valia menos do que 200 réis. Considerando tais valores é
possível ter uma idéia de que embora houvesse diferentes qualidades de algodão,
quando comparados com outros tecidos como a seda, este era desvalorizado. Portanto,
como ressalta Martinez (2007, p. 137), “o que de fato interferia e definia o preço das
vestimentas e acessórios era a sua procedência – local ou importada – e a matéria prima
utilizada na sua confecç~o”.
Embora o termo tecidos grossos tenha sido a descrição mais usada para os
tecidos de algodão fabricados no Brasil, alguns estudos como o de Delson (2004) e Stein
(1979) relatam produtos fabricados no país de excelente qualidade. Segundo Delson
(2004), as dificuldades de acesso e transporte dos produtos importados para Minas
Gerais ajudaram a região a crescer e investir na produção de tecidos finos de algodão e
linho, satisfazendo assim a necessidade de tais tecidos da elite mineira. Stein (1979) e
Martinez (2007) relatam que tais tecidos, conhecidos como mineiro, eram exportados
para o Rio de Janeiro, porém não podemos afirmar se essa qualidade superior se referia
ao que Stein (1979) citou como sendo um tecido resistente, ou se referia a qualidade de
aparência, mais relacionado aos tecidos estrangeiros.
Portanto, informações como as dispostas aqui, evidenciam que agenciamentos
relacionados aos algodões podiam ser bem complexos. A idéia de que o produto nacional
era necessariamente de qualidade ruim e o importado de qualidade superior pode ser
questionada à luz de alguns relatos onde qualidade, valor e prestígio raramente foram
bem definidos. É mais relevante, no entanto, entender que, fossem importados ou
nacionais, os algodões eram tecidos desprestigiados na vestimenta da sociedade
oitocentista, o que não significa menos usado ou consumido.
Informações como a de Martinez (2007) que relata a pouca quantidade de
registros de roupas de algodão, sendo que os encontrados geralmente estavam
relacionados a pessoas de classes economicamente inferiores, de Stein (1979) que cita a
fabricação de tecidos grosseiros, as dificuldades de comércio devido à competição dos
tecidos ingleses, acessível às populações de baixa renda, de Graham (1973) que relata
que ingleses também exportavam para o Brasil algodões grosseiros para concorrer com
os nacionais e servir a população de escravos e trabalhadores, e enfim, de Heaton
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(1946), que estuda os escritos do negociante inglês Luccock77, e cita um de seus relatos
quando frustrado pela dificuldade de vender lãs no Brasil, diz ser o algodão o tecido
“favorito” dos pobres, indicam que o algodão era sem dúvida o tecido mais usado por
escravos e pessoas de classes econômicas inferiores.
Embora não seja possível afirmar se esse era ou não o tecido favorito dessas
pessoas, essa relação entre algodões e população pobre, ajuda no entendimento, por
exemplo, do gosto pelas sedas. Mattoso (1992, p.488) cita que nos inventários feitos
após a “morte de humildes habitantes de Salvador, e até de alforriados, jóias de ouro ou
prata, ou trajes de seda, são por vezes os únicos bens arrolados, e não é raro encontrar o
registro de dívidas contraídas para a sua compra”. O comentário ressentido de John
Luccock, citado por Heaton (1946), seria melhor entendido como o algodão sendo o
tecido mais usado pela população pobre, fosse ele favorito ou não.
Se existia um fator econômico ligado ao tecido de algodão, principalmente aos
tecidos grosseiros nacionais ou importados, e isso repercutia simbolicamente em quem
os usava, o que dizer das possibilidades de sua aparência, em uma sociedade como a
soteropolitana, ostensiva e heterogênea? As saias analisadas nessa pesquisa, não podem
ser apenas identificadas como saias de algodão, da mesma maneira, o fator “estampado”
poderia carregar valores importantes nesse período.
A dificuldade de identificar os diferentes tipos de tecidos de algodão presentes no
mercado brasileiro, também se reflete nos algodões estampados. Através dos
documentos do APB expostos aqui (Tab.7 e 8) pode-se perceber que havia pelo menos
duas formas de classificá-los. O mais frequente foi a classificação desses tecidos como
algodões estampados, mas também aparece referências à chita. Desse modo, é possível
considerar que se tecidos de algodão de diferentes qualidades e origem tinham nomes
distintos, assim também acontecia com os tecidos de algodão estampados. Portanto,
nem todo tecido estampado no país era chamado de chita, podendo esses ter diversas
terminologias de acordo com seus tipos, qualidades e origem.
A própria definição do tecido chita é complexo devido às diferentes influências
que o original indiano teve ao longo dos anos na Europa e América. Mellão et al. (2005),
relata que o termo chita ficou conhecido em Portugal como pintado, na Inglaterra como
chintz, e na Holanda como sits, e além de diferentes nomes, esses tecidos de algodão
John Luccock foi um negociante inglês que morou no Brasil de 1808 a 1818 importando, dentre outras
mercadorias, tecidos.
77
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estampados passaram a ter diferentes aspectos, como o chintz por exemplo, que é
caracterizado por um efeito brilhante.

A classificação desses tecidos no porto de

Salvador, ora como chitas e ora como tecidos estampados, pode ser também um
indicativo de que mesmo procedentes de uma mesma origem poderiam haver diferentes
tipos de tecidos de algodão estampados.
Outro indicativo da presença desses diferentes tecidos no Brasil são as
informações obtidas através da análise descritiva das saias A e B. Através da
classificação de tecelagem proposta por Sykas (2007) esses tecidos foram classificados
respectivamente como de qualidade alta e média, diferente das descrições que
encontramos, por exemplo, na tese de Paula (2004), que explica serem as chitas
fabricadas no Brasil e em Portugal de qualidade inferior. Assim sendo, os tecidos
encontrados nas saias provavelmente não estavam dentro dessas classificações da chita.
Outra questão levantada por Paula (2004) são as estampas e cores. Segundo a
autora, as chitas brasileiras se caracterizaram por manter as mesmas estampas do
século XVIII, enquanto o chintz inglês acompanhava as transformações de tendências no
desenho das estampas. Dessa maneira, pode-se apontar que principalmente o tecido B
apresenta uma estampa com estilos diferentes daqueles populares no século XVIII,
sendo que a mesma forma estilizada do abacaxi também foi observada em um tecido dos
anos iniciais do século XX.78
Além de identificar a existência de diferentes tipos, qualidades, origem e estilo
de algodões estampados, é preciso apontar para o fato de que tecidos estampados não
estavam em vigor na moda vinda da Europa na segunda metade do século XIX. Laver
(2003), Köhler (2005) e Souza (2005) descrevem que a moda da segunda metade do
século XIX era de vestidos drapeados, babados, pregas, laços e crinolinas, porém os
autores pouco tratam dos estampados. Laver (2003) apenas cita que na década de 1870
era moda usar vestidos feitos com dois tecidos diferentes, sendo um estampado e o
outro liso. Köhler (2005) quando analisa as vestimentas femininas no período de 1820 a
1870 não cita os tecidos estampados, sendo que esses apenas aparecem descritos na
legenda de somente uma fotografia. Souza (2005, p.69) ao analisar os tecidos usados
pela alta sociedade diz que “de 1830 em diante difundem-se os tecidos mais pesados, o
veludo, a seda adamascada, os brocados, os tafetás cambiantes, o gorgorão, o cetim,
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característicos da segunda metade do século”, sendo o algodão mais uma vez ausente
nas descrições de vestimentas pertencentes à elite.
Nas descrições de Freyre (1986), sobre os tecidos da moda no período do
Império no Brasil, o autor cita o tecido Batista, Natelense à La Grevy, Nausic e Mariposas
à Irlandesa, sendo eles descritos respectivamente como de cetim, de lã ou de seda, com
desenhos acetinados, e de linho com listras de seda. Outros tecidos como o Irlanda,
Moreninha, Angolinha são citados, porém nenhum deles é descrito como sendo
estampados.
Embora as variações da moda nem sempre sejam seguidas à risca, através de
fotografias da época é possível considerar que essa moda europeia de vestidos lisos, de
tecidos como seda, renda, adamascados, linho e lã eram usados também pela alta
sociedade no Brasil. Souza (2005) apresenta algumas fotografias de arquivo particular
que retratam em sua grande maioria tecidos lisos e de aspecto mais pesado por
mulheres na segunda metade do século XIX. Em duas dessas fotografias foram
identificados vestidos com padrões que poderiam ser estampas, mas não se pode
desconsiderar a possibilidade de serem padrões feitos na própria tecelagem, comum em
tecidos listrados e xadrezes, como os encontrados nesse registro. Assim, destacado o uso
e o símbolo de elegância que os vestidos feitos com tecidos nobres, em sua maioria lisos
tinham, qual seria o lugar dos estampados nesse período?
Vimos que alguns autores relatam a existência de fabricações de tecidos
estampados no Brasil colonial. Porém, assim como a própria tecelagem, essa era muito
provavelmente realizada através de processos manuais como a estamparia com o uso de
blocos. Na análise feita das saias, a técnica de blocos foi descartada devido à aparência,
regularidade e disposição dos motivos estampados. Assim, os tecidos estudados aqui
foram provavelmente estampados à máquina. A invenção e utilização dos cilindros para
estampar baratearam o processo, permitindo que as classes de baixa renda pudessem
adquirir esses tecidos (HARRIS, 2006; HEFFORD,1999; ROSE, 1996). Porém, algum
tempo se passou desde a sua invenção nos anos finais do século XVIII e seu real uso em
fábricas têxteis brasileiras no século XIX.
Os dados analisados por Stein (1979) expõem que em 1894 apenas uma fábrica,
a Industrial Progresso – (Bangu) no Rio de Janeiro, possuía uma produção de
estampados. Embora esses dados possam ser controversos, se existiam outras fábricas
estampando tecidos através de cilindros nesse período ou mesmo em anos anteriores,
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essas não tinham uma grande produção. Vaz (1990) expõe informações sobre a
instalação da primeira máquina de estampar na fábrica do Cedro em Minas Gerais nos
anos iniciais do século XX. Segundo o autor, os primeiros resultados não foram
satisfatórios já que os problemas técnicos e defeitos nas estampas demoraram a atingir
um nível aceitável. O relato da implementação dessa máquina, as frustrações e
dificuldades de preparo das tintas e manuseio da máquina79 nos indicam que a
implementação da estamparia não era barata e acessível às fábricas desse período. Stein
(1979) também aborda as dificuldades e atrasos das estamparias no Brasil, e diz que um
dos fatores que explicaria o fato de que em 1894 apenas a Progresso Industrial no Rio
produzia estampados, era o alto preço das tinturas, já que segundo o autor, altos direitos
alfandegários incidiam sobre as tinturas importadas.
Todavia, embora a produção de tecidos estampados industrialmente no Brasil,
mesmo na segunda metade do século, não fosse expressiva, isso não indica que os
estampados não eram usados com frequência. Os dados encontrados no APB, embora
tenham sido uma pequena parcela, já que foram levantados dados da carga têxtil de
apenas 20 navios, indicam que entre todas as categorias de algodões descritas que
entraram no Brasil em meados do século XIX, os estampados eram maioria. Quando
descritos em jardas os estampados ficam na frente até dos algodões lisos, porém como
os algodões de cores, tintos ou sem descrições não são melhor descritos, essa
comparação não pode ser feita literalmente, já que essas categorias citadas poderiam
conter tecidos estampados ou lisos.
Os tecidos estampados tinham também outros usos para além da vestimenta. O
livro de Schoeser e Rufey (1989), por exemplo, trata principalmente dos tecidos
estampados de decoração, ressaltando sua importância na construção de colchas,
cortinas, estofados, etc. Paula (2004) relata que muitas chitas foram encontradas no
acervo do Museu Paulista, no interior de estofados, fardas e baús, evidenciando que
também no Brasil os tecidos estampados tinham diversas aplicações. Porém, um uso não
descarta o outro, e como foi exposto, as saias analisadas nessa dissertação são exemplos
raros de tecidos estampados usados nesse período no Brasil e existentes hoje.
Embora os estudos que fazem referência ao uso de algodões estampados no
Oitocentos brasileiro sejam escassos, as fontes visuais e os relatos de viajantes podem
Apesar do crescimento da indústria têxtil brasileira essa ainda dependia grandemente da Inglaterra
porque não apenas o maquinário era inglês, mas também os técnicos e engenheiros responsáveis pela
instalação e manutenção das máquinas. (GRAHAM, 1973).
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ser usados para contribuir no conhecimento das possibilidades desse uso. Koster (apud
LIBBY, 1997) relata que:
Anteriormente [...] ambos os sexos se vestiam com o grosso tecido de algodão
que é produzido neste país [...]. Naqueles tempos, um vestido comum de
algodão estampado de manufatura inglesa ou portuguesa custava entre oito e
doze mil-réis, isto é de duas a três libras esterlinas, devido ao monopólio do
comércio [...]. Porém, desde a abertura dos portos ao comércio estrangeiro, as
mercadorias inglesas vêm penetrando por todo o país, e os vendedores
ambulantes são muito numerosos.

Informações como essas, que indicam um preço mais elevado dos algodões
estampados importados em comparação com os algodões lisos nacionais antes de 1808
e sua possível popularização depois dessa data, juntamente com os outros dados
analisadas nessa pesquisa, possibilitam a compreensão de que os algodões estampados,
mesmo não sendo nacionais eram acessíveis à população pobre.
Com relação às fontes visuais, na grande maioria das gravuras feitas pelos
viajantes, com exceção das fotografias, as saias eram representadas em cores, porém
lisas. É perigoso, no entanto, considerar que por serem menos representadas as
estampas também eram menos usadas. Taylor (2002) cita o exemplo das obras de James
Tissot, que representa em suas pinturas muitas mulheres em tecidos listrados e
xadrezes, porém essa seria mais uma característica dele como pintor, do que
propriamente dos tecidos usados na época. Taylor (2002) faz essa consideração,
novamente baseada em estudos sobre Tissot, e também em seu conhecimento de
vestidos que sobreviveram dessa, mas que não trazem tais tecidos. Assim, as saias lisas,
coloridas ou estampadas, precisam de outras fontes para serem analisadas mais
profundamente.
Embora a representação dos tecidos estampados não tenha sido muito
expressiva nas obras dos viajantes do século XIX, a coleção de desenhos que segundo o
site da Biblioteca Nacional foi atribuída a Lady Maria Callcott, é uma exceção valiosa nos
estudos dos estampados desse período. Callcott foi uma das poucas representantes
mulheres que retrataram o Brasil oitocentista e seus desenhos, assim como seu diário de
viagem, revelam algumas informações com relação à vestimenta não apresentadas nos
outros registros consultados.
Vimos no capítulo 3, duas figuras de Callcott (Fig. 57 e 58) onde trajes de
passeio e de trabalho são ambos representados com desenhos ornamentais, nos quais
tenho considerado estampas. Porém, assim como toda informação de tipos e processos
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materiais levantadas a partir de representações visuais, essas são apenas indicações.
Através das fontes visuais citadas no capítulo 3 poder-se-ia, por exemplo, considerar os
panos da Costa como sendo feitos de tecidos estampados, já que a grande maioria desses
panos foram representados listrados. Todavia, alguns panos da Costa sobreviveram
àquela época e como explica Torres (2004), eles eram construídos pela junção de
diferentes faixas na horizontal, dando então a aparência listrada. O uso de tecidos
estampados listrados para a fabricação de pano da Costa não deve ser excluído, mas
estudos como o de Torres (2004) revelam que existiam também outras possibilidades.
Com relação aos tecidos das saias, sabe-se que as ornamentações poderiam ser
feitas também através de bordados ou até mesmo serem tecidos como o jacquard, que
traz em sua própria estrutura os desenhos formados pelo entrelaçamento dos fios de
urdume e trama. No entanto, a probabilidade dessas representações estarem se
referindo a estampas de algodão é bem maior, devido ao baixo custo desse tecido, a
alguns relatos do uso de estampados no traje de crioula, e também ao fato das próprias
saias em análise serem estampadas.
Os desenhos de Callcott, além de indicar o possível uso de tais tecidos nessas
saias, trazem representações de desenhos de estampas dificilmente encontradas em
outras obras. As figuras de Calcott, expostas no capítulo 3, apresentam o que aparenta
ser estampas florais. Na figura 57, o tecido de fundo azul traz uma estampa de rosas que
nos tons de vermelho e folhagens em tons de azul e amarelo. Percebe-se que naquela
saia, os motivos florais não tão pequenos como os encontrados na saia A.
Nas figuras a seguir estão representadas outras variações propostas por
Callcott. Na figura 67, a saia apresenta um tecido de fundo mais claro com flores
vermelhas, folhagens em verde e outros detalhes em azul. Nesse exemplo,
diferentemente do primeiro, as flores se conectam por caules que estão dispostos em
sentido vertical. As descrições de um vestido de algodão estampado do século XVIII (Fig.
68) pertencente ao acervo do VAM relatam que esse tipo de estampa onde flores são
dispostas em trilhas – trail - era muito popular nos anos finais do século XVIII. A
representação desse tipo de estampa por Callcott pode ser mais um indício da presença
de tecidos ingleses no Brasil, ou também de sua influência na produção nacional.
Todavia, se esse desenho foi feito quando Callcott viajada pelo Brasil na década de 1820,
é provável que esse tecido estivesse fora da moda vigente já que, como informa as
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descrições do vestido do VAM, esse foi um padrão em voga principalmente nos anos
finais do século XVIII.

Figura 67 - Market woman and water carrier - Bahia. Lady Maria Callcott (atribuída). Desenho. s/d. Acervo
da Fundação Biblioteca Nacional - Brasil. Fonte: www.bdnacional.bn.br, acesso em 05 de julho de 2011.

Figura 68 - Gown, 1795-1799. Algodão estampado por blocos. Acervo do Victoria and Albert Museum,
London. Fonte: <http://collections.vam.ac.uk/>. Acesso em 14 de outubro de 2011.

Nos dois últimos exemplos, Callcott retrata uma saia de fundo vermelho e outra
que aparenta ser um tom de verde (Fig. 69 e 70). A saia vermelha de estampas
amareladas e em formas de losangos também se assemelha a alguns estampados do
período, ou até mesmo de períodos anteriores. Julião, que também retrata essas
ornamentações têxteis representa um padrão semelhante em saias usadas por mulheres
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negras em uma cerimônia religiosa (Fig. 71). Na figura 70, além da saia estampada com
um padrão que se utiliza de 5 cores, Callcott também representa a presença de
estampados como mercadoria, aludindo ao tipo de comércio ambulante citado por
Mattoso (1992), e também representado por Chamberlain na figura 66.

Figura 69 - Seller of sweetmeats: Bahia. Lady Maria Callcott (atribuída). Desenho. s/d. Acervo da Fundação
Biblioteca Nacional - Brasil. Fonte: www.bdnacional.bn.br, acesso em 05 de julho de 2011.
Essa saia se assemelha em forma e cores com uma das saias em exposição no Museu do Traje e do Têxtil
(Fig. 41) que também apresenta cor de fundo vermelha com ornamentos em amarelo.

Figura 70 - Seller of prints - Bahia. Lady Maria Callcott (atribuída). Desenho. s/d. Acervo da Fundação
Biblioteca Nacional - Brasil. Fonte: www.bdnacional.bn.br, acesso em 05 de julho de 2011.
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Figura 71 - Escravas pedintes. Carlos Julião, (17--) Desenho. Acervo da Fundação Biblioteca Nacional Brasil. Fonte: www.bdnacional.bn.br, acesso em 05 de julho de 2011.
Da esquerda para a direita, os losangos aparecem na primeira e quarta saia. Além dos losangos podemos
também observar que as cores amareladas e os tons de vermelho estão presentes também nessa
composição.

Portanto, ao observar essa série de desenhos de Callcott, fica evidente que a
inglesa, talvez por vir de um contexto em que os estampados eram produto de
importância econômica, procurou não apenas representar o uso do traje de crioula, mas
também a presença marcante dos algodões estampados, suas diferentes cores, estilos e
padrões. Outra forma de ornamentação eram os listrados80 já exemplificados em
algumas figuras do capítulo 3. Embora a representação dos tecidos listrados seja
predominante nas obras consultadas dos viajantes, buscou-se através dos exemplos
citados nesse capítulo, expor que os motivos florais e geométricos, como os encontrados
nas duas saias analisadas, também foram representados.
Ao listar os processos que o algodão estampado deveria passar, ou seja, a
tinturaria, o desenho, o encaixe, as cores, os materiais, o tamanho e a técnica a ser
utilizada, seria admissível supor que um alto valor monetário deveria ser dado a esses
artefatos. Com relação aos dois tecidos analisados, além do fato de não serem lisos, mas
sim estampados, esses possuem uma alta qualidade de tecelagem. De acordo com o
Paula (2004, p. 68) analisa as representações e códigos dos tecidos listrados na iconografia brasileira do
século XIX, e explica que “a listra, nos tecidos ou sobre a pele, passara a ser associada com tudo aquilo que
fosse visto como selvagem ou exótico.
80
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modelo de classificação proposto por Sykas (2007), o tecido A pode ser considerado de
qualidade superior, pois apresenta 40 fios por cm² e o tecido B de qualidade média por
ter 29 cm².
Contudo, se a tecelagem de boa qualidade e o fato de terem passado por muitos
processos podem ser indicativos de um produto de alto valor, outros fatores
relacionados aos tecidos estampados podem indicar que esses eram um tipo de
mercadoria acessível à grande parte da população. A criação dos cilindros que agilizou o
processo e diminuiu a mão de obra, e as descobertas do século XIX de novas tintas e
produtos mais eficientes agregados, no caso do Brasil, a facilidades de entrada e
comércio, contribuíram para o barateamento dos tecidos estampados.
Apesar dos tecidos analisados indicarem que nem todos os algodões
estampados tinham uma tecelagem inferior como tinha a chita por exemplo, Parry
(1993) explica que os algodões fabricados para o mercado português, espanhol e latinoamericano eram de baixa qualidade, com tecelagem, acabamentos e design mal feitos.
Segundo a autora, essas características indicavam a “tentativa da manufaturas brit}nicas
em capitalizar na quantidade ao invés da qualidade.” (PARRY, 1993, p.10, traduç~o
minha).
Se no final do século XIX já havia pelo menos uma fábrica produzindo tecidos
estampados no Rio de Janeiro, como afirma Stein (1979), os tecidos da saias poderiam
ser parte dessa produção. Por outro lado, é também possível que estes tenham sido
parte de uma mercadoria inglesa, ou ainda de outra produção internacional que
exportava produtos para o Brasil e que visava competir com a produção local.
Embora os designs dos tecidos das duas saias não tenham sidos caracterizados
como esses designs mal feitos, esses possuem características de um produto geralmente
barato. A estampa do tecido A é formada principalmente por raminhos de linhas simples
e por um efeito pontilhado, ambas características consideradas tradicionais pela
literatura especializada. Sendo tradicional, esse tipo de motivo não possuía nenhuma
grande inovação estilística, como por exemplo, aconteceu com os tecidos da casa Liberty,
que embora fossem formados por flores miúdas, tinham a assinatura de sua marca e se
tornaram uma tendência no início do século XX.
A composição encontrada no tecido B é um pouco mais elaborada se comparada
com o exemplo anterior, porém também é formada por motivos tradicionais como os
losangos, hexágonos e motivos florais bidimensionais. A forma alusiva ao abacaxi talvez
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seja o motivo mais vanguarda dessa composição como também foi observado em outro
tecido da década de 1910 (Fig. 32), contudo, o todo da composição, adicionado a pouca
quantidade de cores e aos escapes intencionais dessas cores nos motivos, indicam uma
composição mediana.
As cores azul e vermelha encontradas respectivamente no tecido da saia A e
estampa da saia B também não eram estranhos ao comércio nacional no Oitocentos,
sendo essas cores, juntamente com a cor amarela, a maioria encontrada nas
representações das saias. Se as cores nessas fontes visuais poderiam estar relacionadas
com a paleta de tintas e estilo da época nas gravuras e desenhos, relatos como o de
Vilhena (1979), que cita o grande uso e comércio dos tecidos tingidos pelo índigo, e
também a importação de tecido dessa cor descritos nos documentos consultados do
APB, indicam que principalmente o azul era uma cor muito comum na vestimenta do
período. Mas, é possível também considerar que outras cores poderiam ser usadas, já
que a Inglaterra produzia estampas industrialmente e exportava para o Brasil com um
preço acessível. Não é de se admirar expressões como a Ford (apud Freyre, 1986, p.137),
que dizia terem as saias das baianas “the gayest colors and patterns” – as mais alegres
cores e padrões.
Por fim, os tecidos analisados possuem uma composição voltada para uma fácil
adaptação do mercado, já que com relação à disposição das estampas, essas são
classificadas como dupla direção e sem direção. O tecido A apresenta flores posicionadas
para a esquerda e para direita em alternância, o que facilita no corte, montagem e uso de
roupas com esse tecido, visto que ele proporciona harmonia e equilíbrio da composição.
No tecido B, os elementos não têm lados definidos, favorecendo também a
comercialização desse produto.
Fosse de procedência nacional ou importada, fosse no litoral ou interior do Brasil,
o algodão de diferentes qualidades era amplamente usado. Ele ensacava mercadorias,
vestia escravos, pessoas pobres, era usado na decoração e também era produto de troca
em transações comerciais. No entanto, pouco se faz referência sobre os algodões
estampados nos estudos abordados. São as fontes visuais, relatos de viajantes, dados
levantados em arquivo e a sobrevivência de peças de roupas daquele período que
indicam a sua presença.
Como foi visto, tecidos de algodão estampados eram usados principalmente nas
saias e não nos vestidos da moda europeia vigente, o que poderia justificar por um lado
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seu registro como coisa diferente, típica dos trópicos, fora de moda, mas por outro lado,
pouco registrada ou estudada na historiografia que tratou da industrialização do Brasil,
mas que pouco lidou com as diferenças visuais, materiais e estilísticas dos tecidos que
essa recém indústria têxtil nacional produzia além do ordinário algodão grosso.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das informações, estudos e análises que essa pesquisa se propôs,
traçamos algumas considerações acerca da presença de algodões estampados no século
XIX brasileiro e especialmente seu uso em um tipo específico de saia, ou seja, saia rodada
com uma modelagem formada por pala, corpo e babado, que como vimos poderia, ou
não, ter sido usada como parte de uma composição de traje que envolvia além da saia, o
torço, a blusa, o pano da Costa e adereços, tais como jóias e balangandãs.
Ao analisar as duas saias, as suas modelagens, costuras e tecidos, percebemos que
essas são roupas cujo valor simbólico foi sendo modificado ao longo de suas trajetórias.
A forma como essas saias foram costuradas e re-costuradas, consertadas e remendadas
nos indicam que, ou foram muito usadas, ou restauradas dentro do Instituto Feminino
da Bahia. Embora alguns materiais e tipos de costura feitas nas saias após sua entrada
no museu tenham sido identificados como intervenções, essas aparentam ter um
propósito de restauração das formas a fim de mantê-las mais próximas possíveis do que
foi, provavelmente, a confecção original.
É preciso ressaltar também o importante papel do museu em conservar essas
saias estampadas, que são exemplares raros da presença desse tipo de tecido do Brasil
oitocentista. Ao buscar exemplares de tecidos estampados desse período nos acervos
têxteis nacionais, pude perceber que muito pouco sobreviveu até os dias atuais. Dessa
forma, tal pesquisa só foi possível devido a conservação, publicação e exposição dessas
saias.
Outra questão que indica a valorização dessas saias são suas trajetórias fora do
museu. Folô, cuja saia B pertenceu, foi criada de uma fazenda, e por isso vinha de um
contexto rural, mas de dentro da casa do senhor e D. Felicidade vinha de um contexto
urbano e, segundo documentos do museu, com vínculos no candomblé. Embora de
contextos diferentes, ambas as saias foram possivelmente usadas por essas senhoras nas
décadas finais do século XIX e iniciais do XX, porém, chegaram ao museu apenas na
década de 1940 no caso da saia B e na década de 1980 no caso da saia A. Por serem
feitas de algodão, mesmo que estampadas, essas provavelmente tinham um baixo custo,
então, como explicar sua preservação? Se D. Felicidade faleceu em 1930, como está
registrado no caderno de doação do museu, então essa saia foi preservada por sua
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família por cerca de 50 anos até ser doada à Fundação Instituto Feminino da Bahia na
década de 1980.
Taylor (2002) explica que algumas roupas sobrevivem em razão das
associações que suas portadoras fazem com suas vestimentas. Desta maneira é possível
que essas saias tivessem, mais do que um valor de custo, uma importância simbólica, por
estarem ligadas a questões religiosas ou afetivas, por representarem algum momento,
pessoa ou fato importante de suas vidas.
Contudo, ao conhecer um pouco mais sobre os valores simbólicos que a saia e
também o algodão estampado poderiam ter nesse período, essa sobrevivência das saias
intriga muito mais. Desprestígio, fora de moda e barato, eram expressões que indicavam
não apenas as saias como também os algodões estampados. Ao contrário dos vestidos e
das sedas, a saia de algodão estampada poderia ter, em peso dobrado, atributos
indesejáveis.
Ao aprofundar nos detalhes sobre o que ser “mulher de saia” poderia significar,
maior é o entendimento da importância social de se usar essas saias como um símbolo
de brasilidade e não apenas como uma roupa qualquer de trabalho. Para estar vestida de
crioula ou já no século XX de baiana típica, não bastava vestir saia e blusa como seria
possível de se ver nos mercados e no desprestigiado comércio de rua. Para ser
reconhecida como baiana era preciso a saia, mas também a camisa rendada, o torço de
seda, o pano da Costa, e porque n~o os balangand~s. Baiana que “n~o tem balangandãs,
n~o vai no Bonfim”, dizia a música de Dorival Caymmi imortalizada por Carmen
Miranda.
Ser mulher de saia sem estar necessariamente vestida com o traje de crioula ou
sem ter vinculações religiosas era estar debaixo de uma identidade de mulheres
excluídas e desvalorizadas socialmente. Quando Vianna (1973) diz que mulheres de
vestidos que por alguma infelicidade na vida tinham que se submeter à labuta na rua ou
no mercado, essas trocavam seus vestidos pela saia. Esse trocar as formas vestimentares
indica um forte significado social e não apenas uma questão formal.
Portanto, o aspecto material poderia ser usado para a construção de uma
afirmação, não dentro de um grupo dominante, mas no próprio contexto dessas
mulheres de saia. Ao comentar a relação que os escravos tinham com o próprio tecido,
Lody (2008, p.26) ressalta que desde os tempos remotos o que era dado ao escravo
eram tecidos feitos em tecelagens funcionais, ou seja, aquelas presentes nas fazendas e
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engenhos onde “confeccionavam-se uma ou duas peças que o escravo recebia para usar
por tempo indeterminado”. Tais tecidos eram conhecidos como “pano de vestir”,
diferentemente do “pano de roupa, que na época era sinônimo de riqueza
material”. Pano de roupa poderia ser esses tecidos estampados, que mesmo sendo
acessíveis para a população mais pobre se diferiam dos chamados algodões grossos, de
fabricação local e usados para o labor.
As vestimentas das escravas da casa do senhor, como foram abordadas no
capítulo 3, estavam associadas, pelo menos na aparição pública, a um vestir luxuoso,
com materiais que afirmavam a riqueza de seus senhores, mas que ao mesmo tempo
distinguiam essas daqueles escravos portando “pano de vestir”.
Todavia, ao discutir o uso das saias no contexto do século XIX na Bahia, é preciso
considerar que esse era um contexto formado por mulheres escravas, forras ou livres. Se
a escrava usava tecidos nobres, rendas e jóias porque isso lhe era imposto e que por ser
escrava não lhe caberia o direito de decisão, já as mulheres forras e livres tinham esse
direito, porém, vestir-se de luxo dependeria de uma boa situação financeira. Portanto, se
escravas da casa poderiam sair ostentando o luxo de seu senhor, que como ressalta
Vilhena (1969), poderia valer mais do que o suficiente para a compra de suas alforrias,
como mulher alforriada essa distinção era possível, mas provavelmente de difícil
conquista.
Nesse contexto, o tecido estampado poderia ser uma forma acessível de
ornamentação e diferenciação dentro do grupo. Embora o algodão fosse desprestigiado
com relação a outros tecidos, tal como a seda, em comparação com outros tipos de
algodões como os algodões grossos que serviam de vestimenta para escravos da lavoura
e muitas vezes para o ensacamento de mercadorias, os estampados poderiam ser
valorizados.
Martinez (2007) relata que nos inventários post-mortem o algodão quase não
aparecia devido a seu baixo valor e desprestígio, mas quando esses eram descritos
provavelmente se referiam aos melhores do gênero. Considerar um tecido de algodão
melhor do que outro tecido de algodão poderia estar relacionado, segunda a autora, a
sua qualidade e procedência, porém, seria possível considerar também a sua aparência?
Os algodões estampados, também possíveis de terem diferentes qualidades, poderiam
ser considerados dentro do grupo dos tecidos de algodão como um tecido especial, já
que esse era colorido, poderia ser importado e trazia em si ornamentações.
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Nas saias analisadas foi identificado, por exemplo, um tipo de tecelagem de
qualidade superior e média, o que poderia ser muito bem possível de ter sido fabricado
pela a indústria inglesa. Porém, apesar de serem tecidos de qualidade e estampados, o
que por si só já indica a presença de vários processos, esses possuem poucas cores como
as da saia B, e desenhos de formas simples e tradicionais como os raminhos e
pontilhados da saia A, não apresentando nenhuma grande inovação estilística.
Tais características possibilitam compreender que apesar dos tecidos de
algodão estampados passarem por uma série de processos e técnicas de fabricação mais
elaboradas que os algodões lisos, esses eram uma opção de diferenciação mais acessível.
Além das informações discutidas no capítulo 4 com relação ao barateamento da
produção da estamparia, concorrência com a produção local e desprestígio com relação
a outros tecidos, a presença de tecidos estampados nas representações feitas no século
XIX e início do XX, como nos desenhos de Callcott, nas fotografias de Christiano Junior,
Ferrez e Pastore e posteriormente em postais como os expostos aqui, nos indica tal
acessibilidade. Portanto, saias estampadas em uma vestimenta do cotidiano poderia ser
uma forma viável de diferenciação e valorização de uma peça de roupa desprestigiada
pela alta sociedade que se vestia com as formas da moda vigente.
Não era objetivo dessa pesquisa indicar o real uso de cada uma das duas saias,
pois, mais relevante do que classificar tais saias como pertencentes ao traje de crioula,
ao traje usado no candomblé ou apenas como saias do cotidiano, foi poder identificar
tais possibilidades e os trânsitos que as saias de algodão estampadas poderiam ter entre
esses diferentes grupos simbólicos. Se o traje de crioula foi considerado diverso pelas
suas influências e origens, também as saias sozinhas eram várias, pelos seus códigos e
usos. As saias tinham formas similares de modelagem, construção, costura e
ornamentação, porém seus códigos poderiam mudar de acordo com cada contexto.
Portanto, mais do que olhar para saias estampadas do século XIX como
unicamente pertencentes a um traje específico, foi preciso entendê-las, como artefatos,
criados no passado e que podem ser interpretados como evidência histórica. (PROWN,
1982).
Saias estampadas são parte de uma cultura material que através de diferentes
níveis se relacionam a aspectos da economia refletidos nas importações de tecidos e
desenvolvimento de uma produção nacional, a aspectos da política refletidos no regime
escravocrata e todas as suas complexidades, a aspectos do social refletidos nas relações
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entre formas vestimentares onde códigos de identidade cultural e elegância europeia se
cruzam, a aspectos do religioso nos simbolismos atribuídos a roupa, cores e materiais
nas diferentes cerimônias afro-brasileiras, a aspectos dos avanços tecnológicos em
diferentes possibilidades de processos e estilos.
Saias estampadas da escrava, da crioula, da iniciada, da mulher pobre, da baiana,
das mulheres de saias. Escolher estudar duas saias estampadas foi a partida, o passo
inicial de uma jornada que até aqui buscou apresentar as tramas que uma roupa pode
suscitar. Muito há o que se questionar, o que se fazer, o que se conhecer, e esse é, como
ressaltou Taylor (2002), um caminho sem fim.
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ANEXOS

Devido às condições dos livros mestres consultados no Arquivo Público da Bahia
associadas às letras manuscritas, é possível que ao transcrever dados do documento
original para os quadros a seguir, nomes ou números possam conter alguns erros. Nos
lugares onde não havia informação ou essa estava em más condições para sua
transcrição fiel, o ponto de interrogação (?), foi colocado no lugar.
Nos livros mestres a descrição das quantidades e qualidades de tecidos que
entravam nos trapiches ou armazéns aparecem fragmentadas, ou seja, para um mesmo
comprador pode-se encontrar diferentes referências de um mesmo tipo de tecido.
Portanto, para uma exposição mais clara desses dados, todas as vezes que as referências
apareceram de forma semelhante, os números foram somados e as datas de entrada e
saída colocadas juntas.
As tabelas a seguir se referem as informações encontradas nos livros:
- LIVRO MESTRE = 020.60 (1835) – Seção Alfandegária – Arquivo Público da Bahia
- LIVRO MESTRE = 020.60 (1836) – 1851-1852 – Seção Alfandegária – Arquivo Público
da Bahia
- LIVRO MESTRE = 020.60 (1885) – 1860-61 – Seção Alfandegária – Arquivo Público da
Bahia
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LIVRO MESTRE = 020.60 (1835) – Seção Alfandegária – Arquivo Público da Bahia

A 66 Achille Galera Franceza Come Chenffer, vinda de Haire, entrada em 25 de setembro
de 1835
ENTRADA

SAÍDA

Subger
4
1

caixas 285 pçs. (pessas)
fazendas de alg.
caixa 24 panos faz. de alg.

?

8 out. a 3 nov. 1835

?

8 outubro 1835

?

1º Armz.

Wauner Langer aos mesmos
6

volumes 260 pçs. de faz. alg.
Monog. Frores aos mesmos

?

1º Armz.

1º a 8 outubro 1835

Trumpier

5

volumes 107 pçs. de faz. alg.
Munel a N. H. Witt

?

1º Armz.

7 out. a 27 nov. 1835

Trumpier

6

caixas 238 pçs. de faz. alg.
Hoetenger

?

1º Armz.

10 outubro 1835

N. H. W.

3

caixas160 pçs. de faz. alg.

?

1º Armz.

5 out. a 27 nov 1835

Iezler
Irmãos e
Trumpy

?

1º Armz.

6 a 14 outubro 1835

Ferrere e Merlot a Lenoir B. e
Tuget
6
2

caixas 580 pçs. de faz. alg.
fardos 64 pçs. de faz. alg.

Lenoir B. e
Tuget

A 170 Rosa Galera Francesa Come Thomas Pedro Paulo, vinda de Haire de Graça, entrada
em 23 janeiro de 1836
ENTRADA

SAÍDA

Iezler irmãos e Trumpy
2
4
1
3
1

caixas 196 pçs. de alg.
fardos 60 pçs. alg. (cada um)
fardo 60 pçs. faz. alg.
caixas 50 pçs. alg. estampado (cada
uma)
pacote 60 pçs. alg. estampado

-

1º Armz.
1º Armz.
1º Armz.
1º Armz.

5 fev. a 12 mço. 1836
5 a 11 fevereiro 1836
10 fevereiro 1836
5 a 27 fevereiro 1836

1º Armz.

5 fevereiro 1836

Lezler
irmãos e
Trumpy

170

Gex e Decosterd Freres
(irmãos)
2
1

fardos 60 pçs. de alg. (cada um)
fardo 80 pçs. faz. de alg.

-

1º Armz.
1º Armz.

29 agosto 1836
29 agosto 1836

Gex e
Decosterd

B 1 Anax Barca Francesa Come G. Theodoro, vinda de Falmouth, entrada em 30 junho de
1836
ENTRADA

SAÍDA

W. Meniel a Witt
2

caixas 100 pçs. fazendas de alg.

-

1º Armz.

22 setembro 1838

N. H. Witt

V. Mellot a Girards
8

caixas com chitas
Morrão (?)

-

6º Armz.

29 julho 1836

Girards

3

caixas 40 pçs. faz. alg. (cada uma)

-

1º Armz.

20 julho 1836

-

-

1º Armz.

Iezler irmãos e Trumpy
5

caixas 196 pçs. faz. alg. tinto

19 jul. a 19 nov. 1836

Iezler
irmãos e
Trumpy
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LIVRO MESTRE = 020.60 (1836) – 1851-1852 – Seção Alfandegária – Arquivo
Público da Bahia

R 63 Princess Barca Ingleza Come Calyson, vinda de Liverpool, entrada em 24 de agosto
de 1851
ENTRADA

SAÍDA

A. Cabtree
50
17

caixas 70840 y. alg. estampado
fardinhas 50861y. alg. crú
Youle Diane

24 a 27 set.
24 a 29 set.

Tr.e Meira
Tr.e Meira

1º outubro 1851
17 outubro 1851

Crabtree
Crabtree

4
1

fardos 9600 y. alg. liso
caixa (?) alg. branco
Edwards Holt

25 setembro
25 setembro

3º Armz.
6º Armz.

26 setembro de 1851
14 outubro de 1851

Y. Diane
Y. Diane

32
6
6

caixas 50960 y. alg. estampado
fardos 6000 y. alg. de cores
caixas 11300 y. alg. (e lã)
Wm. Hugles

24 a 27 set. Tr.e Meira
26 a 29 set. 3º Armz.
27 setembro 3º Armz.

25 set. a 1º out. 1851
3 outubro de 1851
10 outubro de 1851

E. Holt
Hugles
Hugles

10

caixas 12000 y. alg. de cores
Ll. Dasemport

26 setembro

3º Armz.

27 (?)

Hugles

4
18
26
20

caixas 4800 y. alg. de cores
caixas 1800 pçs. alg. estampado
caixas 43904 y. alg. estampado
caixas 10800 y. alg. estampado
Bostron

24 a 27 set.
24 a 27 set.
24 set.
24 a 27 set.

Tr.e Meira
1 outubro 1851
Dasemport
Tr.e Meira
1 outubro 1851
Dasemport
Tr.e Meira
25 setembro 1851
Harding
Tr.e Meira 1 out.1851 a 12 mai.1853 Dasemport

33
53

fardos 79200y. alg. liso
caixas 3102 pçs. alg.
Binn

26 a 27 set.
26 a 29 set.

3º Armz.
24 outubro 1851
Tr.e Meira 1º out.1851 a 29 jan.1852

7

caixas 9520y. alg.
Ryder

24 a 29 set.

Tr.e Meira

26 set. e 1º out. 1851

Binn

7
8
50
51
9

fardos 10689y. alg. estampado
caixas 11172y. alg. liso
caixas 69228y. alg. estampado
fardos 119250y. alg. liso
fardos 6060y. alg. de cores
Mellos Rufull

26 setembro
26 setembro
26 a 29 set.
26 a 27 set.
26 setembro

3º Armz.
3º Armz.
3º Armz.
3º Armz.
3º Armz.

7 out. 1851 a 20 fev.1852
1º outubro 1851
7 out. 1851 a 20 ago.1852
7 out. 1851 a 25 ago.1852
7 out. 1851 a 25 ago.1852

Ryder
Ryder
Ryder
Ryder
Ryder

52
7

caixas 3120 pçs. alg. estampado
caixas 1260 pçs. alg. de cores
Johnston Napier

20 setembro Tr.e Meira
20 setembro Tr.e Meira

23 setembro 1851
6 outubro 1851

M. Rufull
M. Rufull

8
21
2

caixas 13440y. alg. de cores
fardos 57800y. alg. liso
fardos 2800y. alg.

25 setembro Tr.e Meira
25 setembro Tr.e Meira
25 setembro Tr.e Meira

27 setembro 1851
27 setembro 1851
27 setembro 1851

J. Napier
J. Napier
J. Napier

Bostron
Bostron
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2

fardos 3800y. alg. de cores

25 setembro Tr.e Meira

27 setembro 1851

J. Napier

R 65 Empress Galera Ingleza Come Wm Mardon, vinda de Liverpool,
entrada em 25 de agosto de 1851
ENTRADA

SAÍDA

Johnston Comber
6
fardos 12000 y. alg.
20
fardos 24000 y. alg. liso
3
fardos 4500 y. alg. riscado
59 caixas 111800y. alg. estampado
1
fardo 604 y. alg. de cores
13
fardos 27000 y. alg. crú
Edwards Holt
56
51

caixas 3360 pçs alg.
fardos 4900 pçs alg. liso

3 a 10 out.
25 set. a 8 out
30 setembro
25 set. a 10 out.
30 out.
3 a 10 out.
25 a 30 out.
25 a 30 out.

3º Armz.
14 janeiro 1852
3º Armz.
29 set. a 10 out. 1851
3º Armz.
(?)
3º Armz. 29 set.1851 a 13 jul.1852
3º Armz.
13 julho 1852
3º Armz.
13 outubro 1851

J. Comber
J. Comber
J. Comber
J. Comber
J. Comber
J. Comber

3º Armz. 26 set.1851 a 21abr.1852
3º Armz.
13 out.1851 a
30 ago.1852

E. Holt
E. Holt

Dalglish Linjeson
32

caixas 39650 y. alg. estampado

25 set. a 23out.

2

fardos 4180 y. alg. tinto

23 set. a 1 out.

1

caixa 1000 y. alg.
Douglas Moir

2 outubro

10 caixas 9282 y. alg. estampado
9 fardos 18023 y. alg. estampado
8
fardos 12073 y. alg. de cores
108
fardos 258624 y. alg.
101 caixas 141904y. alg. estampado
51
caixas 265953 y. alg.
Bostron
142
caixas +
96
fardos = 7447 pçs alg.
68
fardos 1774225 y. alg. liso
31 caixas 48412 y. alg. estampado

6 a 10 out.
30 set. a 30 out.
30 set. a 2 out.
25 set. a 30 out
25 set. a 10 out.
23 set. a 10 out.

3º Armz. 27 set.1851 a 25 abr. 1853 D. Linpson
29 set.1851 a 28 jun. 1852
3º Armz.
20 novembro 1851
D. Linpson
3º Armz.

D.Linpson

3º Armz.
20 outubro 1851
D. Linjeson
3º Armz.
6 outubro 1851
D. Moir
3º Armz.
6 outubro 1851
D. Moir
3º Armz. 14 out.1851 a 27 abr.1852 D. Moir
3º Armz. 27 set. 1851 a 15 jul.1852
D. Moir
3º Armz. 27 set. 1851 a 19 nov.1851 D. Moir

30 set. a 7 out. 3º Armz. 22 out. 1851 a 14 fev.1852 Bostron
25 set. a 10 out. 3º Armz. 25 nov.1851 a 15 out.1852 Bostron
25 set. a 10 out. 3º Armz. 27 set. 1851 a 2 out. 1852 Bostron e
Dalglish L.

J. Napier
8
7
15
19
3

caixas 43440 y. alg. de cores
caixas 7800 y. alg. estampado
fardos 36000 y. alg. liso
caixas 54000 y. alg. cru
fardos 5678 y. alg. de cores
Harding M.

25 set. a 7 out.
25 set. a 10 out.
3 a 10 out.
25 set. a 2 out.
25 set. a 10 out.

3º Armz.
3º Armz.
3º Armz.
3º Armz.
3ºArmz.

7 outubro de 1851
7 outubro de 1851
13 outubro de 1851
9 outubro de 1851
7 outubro de 1851

J. Napier
J. Napier
J. Napier
J. Napier
J. Napier

4
2
3
4

fardos 2706 y. alg. estampado
fardos 3840 y. alg. cru
fardos 10080 y. alg. de cores
caixas 6720y. alg. estampado

6 outubro
7 outubro
3 outubro
30 set. a 10 out.

3º Armz.
3º Armz.
3º Armz.
3º Armz.

7 outubro de 1851
7 outubro de 1851
7 outubro de 1851
7 a 16 outubro 1851

Harding M.
Harding M.
Harding M.
Harding M.
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Wm. Hugles
10
5
6

fardos 16190y. alg. estampado
caixas 7220y. alg. liso
fardos 7000y. alg. de cores
Ll. Dasemport

25 set. a 2 out.
10 outubro
25 set. a 7 out.

3º Armz.
3º Armz.
3º Armz.

9 outubro 1851
30 outubro 1851
8 a 14 outubro 1851

Hugles
Hugles
Hugles

7

fardos 78440 y. alg.de cores
A. Crabtree

25 set. a 3 out.

3º Armz.

4 a 30 outubro 1851

Dasemport

48
12
3

caixas 9520y. alg. estampado
fardinhas 28800y. alg. liso
fardos 7300 y. alg. liso
E. Brochado

24 a 29 set.
1 a 10 out.
7 a 10 out.

3º Armz.
3º Armz.
3º Armz.

26 set. e 1 out. 1851
16 outubro 1851
23 outubro 1851

A. Crabtree
A. Crabtree
A. Crabtree

12
2

caixas 720 pçs chitas
caixas 100 pçs alg.
J. P. Espinheira

25 set. a 10 out. 3º Armz. 14 out. 1851 e 6 set. 1852 E. Brochado
1º out.
3º Armz.
29 abril 1852
E. Brochado

6
1

fardos 340 pçs. chita
caixa 50 pçs. alg.
Ryder

25 set. a 2 out.
2 a 3 out.

2
4
10

caixas 6222 y. alg. de cores
caixas 4800 y. alg. estampado
fardos 24000 y. alg. liso

3º Armz.
3º Armz.

23 setembro 3º Armz.
30 setembro 3º Armz.
30 set. a 10 out. 3º Armz.

24 julho 1852
24 julho 1852

Espinheira
Espinheira

18 outubro 1851
18 outubro 1851
14 jan. a 5 março 1852

Ryder
Ryder
Ryder

R 86 Priscilla Barca Ingleza Come Crane, vinda de Liverpool, entrada em 22 de setembro
de 1851
ENTRADA

SAÍDA

Johnston Napier
8
10
6

fardos 15760 y. alg. de cores
fardos 24000 y. alg. liso
caixas 6000 y. alg. estampado
L. L. Dasemport

2 outubro
2 outubro
2 outubro

Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira

8 outubro 1851
7 e 8 outubro 1851
8 out. a 15 nov. 1851

J. Napier
J. Napier
J. Napier

6

caixas 1360 pçs. alg. estampado
Edwards Holt

15 outubro

Tre Meira

18 outubro 1851

Dasemport

6

caixas 360 pçs. alg. estampado
C. Lane

29 setembro

Tre Meira

1º outubro 1851

E. Holt

18
14

fardos 8920 y. alg. liso
caixas 19600 y. alg. estampado
Douglas Moir

30 set. a 2 out.
30 setembro

3º Armz.
3º Armz.

3 a 10 outubro 1851
3 outubro 1851

C. Lane
C. Lane

34

caixas 33580 y. alg. de cores

27 a 30 set.

Tre Meira

1o a 8 outubro 1851

D. Moir
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42
2
60

fardos 84800 y. alg. liso
caixas 3680 y. alg. estampado
caixas 122360y. alg. liso e de
cores
Youle Diane

27 setembro
14 outubro
27 a 30 set.

Tre Meira
3º Armz.
Tre Meira

1o outubro 1851
10 novembro 1851
1o outubro 1851

D. Moir
D. Moir
D. Moir

29

caixas 48400 y. alg. estampado
Ryder

27 a 30 set.

Tre Meira

2 outubro 1851

Y. Diane

3
30
8
1

fardos 6154 y. alg. cru
fardos 72600 y. alg. liso
caixas 11200 y. alg. estampado
caixa 800 y. alg. de cores
Wm. Hugles

14 outubro
14 outubro
14 outubro
14 outubro

3º Armz.
18 outubro de 1851
3º Armz. 18 out. 1851 a 20 jul. 1852
3º Armz. 18 out.1851 a 10 nov.1852
3º Armz.
28 outubro 1851

Ryder
Ryder
Ryder
Ryder

10
5
2

fardos 24000 y. alg. branco
caixas 7000 y. alg. de cores
caixas 1200 y. alg. branco
Johnston Comber

14 outubro
14 outubro
14 outubro

3º Armz.
3º Armz.
3º Armz..

17 outubro de 1851
17 outubro de 1851
17 outubro de 1851

Hugles
Hugles
Hugles

72
2

caixas 101218 y. alg. estampado
caixas 562 pçs. alg. de cores
Harding Mumford

27 set. a 2 out. Tre Meira
30 setembro Tre Meira

1º a 8 outubro 1851
1º outubro 1851

J. Comber
J. Comber

7
2

caixas 10470 y. alg. estampado
fardos 1229 y. alg. de cores
Binn

15 outubro
15 outubro

Tre Meira
Tre Meira

20 outubro 1851
20 outubro 1851

Harding M.

5

caixas 8400y. alg. de cores

7 outubro

Tre Meira

8 outubro 1851

Binn

R 092, Golden Fleece Barca Ingleza. Come James Palethorpe, vindo de Liverpool entrada
em 26 de setembro de 1851
ENTRADA

SAÍDA

Mellors Rufull
11
50

fardos 3530 pçs. alg. liso
caixas 2809 pçs. de chitas
Dalglish Linjeson

2 a 7 outubro Tre Meira
2 a 6 outubro Tre Meira

10 outubro 1851
10 outubro 1851

M. Rufull
M. Rufull

4
25
7
2

fardos 9000 y. alg. tinto
caixas 16300 y. chitas
caixas 6380 y. de alg. de cores
caixas 4000 y. de alg. branco
Harding Mumford

4 a 7 outubro
4 a 7 outubro
4 a 10 out.
4 outubro

Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira

7 a 10 outubro 1851
7 out.1851 a 24 ago.1852
14 a 27 outubro 1851
8 outubro 1851

D. Linjeson
D. Linjeson
D. Linjeson
D. Linjeson

6

caixas 42628 y, alg. estampado
Binn

6 a 7 outubro

Tre Meira

7 out. a 5 nov. 1851

H. Mumford

8

caixas 14000 y. alg. de cores

6 outubro

Tre Meira

13 out. a 1 nov. 1851

Binn
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5

fardos 13250y. alg. liso
Seliewne Grun(?)

4 outubro

Tre Meira

9 outubro

Binn

28
2

caixas 76920y. alg. liso e cores
caixas y. 3360 y.chitas
Youle Diane

2 a 7 outubro
7 outubro

Tre Meira
Tre Meira

4 a 11 outubro 1851
8 outubro

S. Grun(?)
S. Grun(?)

12

caixas 20160 y. chitas
Johnston Comber

4 outubro

8 outubro 1851

Y. Diane

31

caixas 42812 y. chitas
Bostron

2 a 7 outubro Tre Meira

4 a 8 outubro 1851

J. Comber

19
3

caixas 31920 y. alg. de cores
caixas 4455 y. alg. cores
Franco R. Mor

2 a 7 outubro Tre Meira
11 outubro Tre Meira

4 a 8 outubro 1851
15 outubro

S. Grun(?)
Bostron

1
4
8
6
4

caixa 58 pçs. alg. branco
caixas 200 pçs. chitas
caixas 855 pçs. de alg. cru
fardos 1000 pçs. de alg. branco
fardos 120 pçs. de alg. cru
Estevão J. Brochado

4 outubro
4 a 6 outubro
4 outubro
7 outubro
4 outubro

10 outubro 1851
10 outubro 1851
10 outubro 1851
10 outubro 1851
11 outubro 1851

F. R. Mor
F. R. Mor
F. R. Mor
F. R. Mor
F. R. Mor

3
2

fardos 300 pçs. de alg. branco
caixas 120 pçs. de chitas

4 outubro
4 outubro

13 março 1852
27 setembro 1852

Brochado
Brochado

Tre Meira

Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira

R 111 Anne Baldssen Barca Ingleza. Come Thomas Steventon, vinda de Liverpool,
entrada em 23 de outubro de 1851
ENTRADA

SAÍDA

Youle Diane
10
5

fardos 39789 y. alg.
caixas 7066 y. alg. de cores
Binn

30 outubro
30 outubro

3º Armz.
3º Armz.

15 novembro 1851
6 novembro 1851

Y. Diane
Y. Diane

35
44
12
17
3

fardos 68100 y. alg.
caixas 73828 y. alg. estampado
caixas 28200 y. alg.
caixas 26352 y. alg. de cor
fardos 5200 y. alg. de cor

29 outubro
28 out. a 3 nov.
24 a 28 outubro
24 a 30 outubro
28 outubro

3º Armz.
3º Armz.
3º Armz.
3º Armz.
3º Armz.

10 nov.1851 a 15 abril
1852
28 out. a 5 dez. 1851
3 nov. 1851 a 8 jan. 1852
28 out. a 5 dez. 1851
3 novembro 1851

Binn
Binn
Binn
Binn
Binn

28 a 30 outubro 3º Armz.

20 novembro 1851

A. Bello

30 outubro
3º Armz.
25 a 30 outubro 3º Armz.
28 outubro
3º Armz.

20 novembro 1851
20 novembro 1851
20 novembro 1851

A. Bello
A. Bello
A. Bello

A. G. Bello
33
30
3
2

fardos 1001 y.alg. cru e
3089 alg. branco
caixas 1800 y. alg. estampado
fardos 301 pçs. de alg. de cor
caixas 300 pçs. de alg. cru
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4

caixas 240 pçs. alg. estampado
Dalglish Linjeson

30 outubro

3º Armz.

20 novembro 1851

A. Bello

7
20
4
10

caixas 12500 y. alg.
caixas 28000y. alg. estampad.
caixas 4800 y. alg. de cores
fardos 9310 y. alg. de cor
Ryder

24 a 30 outubro
24 outubro
25 outubro
24 a 25 outubro

3º Armz.
3º Armz.
3º Armz.
3º Armz.

27 out. a 4 nov. 1851
27 out.1851 a 27 ago.1852
8 jan a 25 fev. 1852
17 nov.1851 a 3 abr.1852

Linjeson
Linjeson
Linjeson
Linjeson

4

caixas 4080 y. alg.
Mellors Rufull

3 novembro

3º Armz.

21
11
5

caixas 1260 pçs. alg. estampado 24 a 25 outubro 3º Armz.
caixas 1080 pçs. alg. de cor
24 outubro
3º Armz.
caixas 499 pçs. alg.
24 outubro
3º Armz.
A. Cabtree

10 novembro 1851

Ryder

28 outubro 1851
28 outubro 1851
28 outubro 1851

M. Rufull
M. Rufull
M. Rufull

12
92

fardos 28800 y. alg.
caixas 142212y. alg. estampado
Johnston Comber

28 outubro
3º Armz.
24 a 28 outubro 3º Armz.

3 novembro 1851
24 out. a 10 dez. 1851

Cabtree
Cabtree

1
2
55
3

fardo 587 y. alg. de cor
caixa de 1761 y. alg. de cor
caixas 75972 y. alg. estampado
fardos 6122y. alg. cru
Johnston Napier

25 outubro
25 a 27 outubro
24 a 30 outubro
25 outubro

30 outubro 1851
27 outubro 1851
27 out. a 28 ago. 1852
27 outubro 1851

Comber
Comber
Comber
Comber

5

caixas 6300 y. alg.
Bostron

4 dezembro 1851

Napier

3

caixas 180 pçs. de alg.

15 setembro 1852

Bostron

3º Armz.
3º Armz.
3º Armz.
3º Armz.

24 a 30 outubro 3º Armz.
30 outubro

3º Armz.

R 117 Emma Escuna Ingleza. Come John K. Thomas, vinda de Liverpool, entrada em 27 de
outubro de 1851
ENTRADA

SAÍDA

Seliewne Grun(?)
65
2
93
43
4
13
4
2

caixas 664180 y. alg. estampado
caixas 3600 y. alg. tinto
caixas 205920 y. alg. branco
fardos 97000 y. alg. estampado
fardos 12000 y. alg. tinto
caixas 1200 y. alg. liso
caixas 9600 y. alg. cru
fardos 6000 y. alg. cru
Harding Mumford

3 a 5 nov.
4 novembro
3 a 6 nov.
4 a 6 nov.
3 novembro
3 novembro
3 novembro
5 novembro

Tre Meira 8 nov. 1851 a 5 jan. 1852
Tre Meira
8 novembro 1851
Tre Meira 8 nov. 1851 a 5 jan. 1852
Tre Meira 11 nov. 1851 a 5 jan. 1852
Tre Meira
11 novembro 1851
Tre Meira
11 novembro 1851
Tre Meira
11 novembro 1851
Tre Meira
5 janeiro 1852

S.Grun(?)
S. Grun(?)
S. Grun(?)
S. Grun(?)
S. Grun(?)
S. Grun(?)
S. Grun(?)
S.Grun(?)

72
8

caixas 116200y. alg. estampado
fardos 19200 y. alg. liso

3 a 5 nov.
4 novembro

Tre Meira 11 nov. 1851 a 24 set. 1852
Tre Meira 11 a 22 novembro 1851

Mumford
Mumford

177

2
4
9

fardos 3705 y. alg. cru
caixas 6579 y. alg. branco
caixas 17280 y. alg.
Franco R. Mor

4 novembro
5 novembro
3 a 5 nov.

Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira

11 novembro 1852
20 nov. a 4 set. 1852
10 a 11 novembro. 1851

Mumford
Mumford
Mumford

11
45
2
1

fardos 1423 peças alg. cru
caixas 2490 peças chitas
fardos 200 peças de alg. azul
fardo 4493 y. alg.
J. A dos Pafros

3 novembro
3 a 5 nov.
3 a 5 nov.
3 novembro

Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira

12 a 15 novembro 1851
12 novembro 1851
17 março 1852
12 dezembro 1851

F. R. Mor
F. R. Mor
F. R. Mor
F. R. Mor

24
12
20
2

caixas 1400 peças chitas
fardos 1400 peças alg. cru
caixas 2000 peças alg. branco
fardos 200 peças alg.
Ryder

3 a 6 nov.
3 a 4 nov.
3 a 6 nov.
3 novembro

Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira

7 novembro 1851
7 novembro 1851
7 novembro 1851
7 novembro 1851

Pafros
Pafros
Pafros
Pafros

6

fardos 6520 y. alg. cru

3º Armz.

10 novembro 1851

Ryder

5 novembro

R 119 Medium Brigue Inglez. Come John Keasy, vindo de Liverpool entrada em 29 de
outubro de 1851
ENTRADA

SAÍDA

Ll. Dasemport
5
3
5
4

caixas 300 pçs. alg. estampado
fardinhos 8059 y. alg. de cores
caixas 500 peças alg. branco
caixas 4800 y. alg.
Edwards Holt

4
caixas 96 peças alg. de cores
8 caixas 480 peças alg. estampados
Bostron
86
25
18
10

caixas 8309 peças de alg.
fardos 48200 y. alg. branco
caixas 1044 pçs. alg.estampado
caixas 12750 y. alg.
Dalglish Linjeson

12 a 15 nov.
5 novembro
4 novembro
5 a 12 nov.

Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira

15 novembro Tre Meira
5 a 15 novembro Tre Meira

14 a 25 novembro 1851
11 novembro 1851
13 a 22 novembro 1851
13 novembro

Dasemport
Dasemport
Dasemport
Dasemport

17 novembro 1851
9 janeiro 1852

E. Holt
E. Holt

14 a 15 nov.
13 a 15 nov.
4 a 12 nov.
13 a 15 nov.

3º Armz. 12 nov. 1851 a 30 jan. 1852
3º Armz.
18 novembro 1851
3º Armz.
11 a 19 novembro 1851
3º Armz.
8 janeiro 1852

Bostron
Bostron
Bostron
Bostron

2

caixas 2500 y. alg. liso
F. P. Wilson

14 a 15 nov.

Tre Meira

14 setembro 1852

Linpson

1

caixa 800 y. alg. de cores
e 310 y. alg. branco
Harding Mumford

13 novembro

3º Armz.

14 janeiro 1852

Wilson

13

caixas 20700 y. alg. estampado
W. Hughes

14 a 15 nov.

Tre Meira 22 nov. 1851 a 22 jan. 1852

Mumford
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4
3

caixas 15000 y, alg. de cores
caixas 11000 y. alg. liso
L.P Crocco

12 a 14 nov.
12 novembro

Tre Meira
Tre Meira

20 novembro 1851
15 dezembro 1851

Hughes
Hughes

5

caixas 250 peças alg. de cores
Youle Diane

15 novembro

3º Armz.

23 janeiro 1852

Floquet

fardos 57235 y. alg. liso
caixas 42000 y. alg de cores
fardos 50904 y. alg. liso
caixa 2500 y. alg.
R. Latham

12 novembro
5 a 15 nov.
4 a 12 nov.
5 novembro

Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira

19 nov. 1851 a 7 jan. 1852
10 nov. a 7 jan. 1852
19 nov. 1851 a 7 jan. 1852
8 novembro 1851

Y.Diane
Y.Diane
Y.Diane
Y.Diane

13 a 15 nov.

3º Armz. 19 nov.1851 a 23 julho 1852

Latham

12 a 14 nov.

Tre Meira

22
25
19
1
13

caixas 285 pçs. alg. de cores
F. L. Selwend

3

caixas 1439 y. alg. de cores
Dutton

15 novembro 1851

Selwend

4
1

fardos 9600 y. alg. branco
caixa 300 y. alg. tinto
Douglas Moir

12 novembro
12 novembro

Tre Meira 19 dez.1851 a 10 jan. 1852
Tre Meira
9 dezembro 1851

Dutton
Dutton

14
16
11
20

caixas 9760 y. alg. de cores.
caixas 19172 y. alg. estampado
fardos 18761 y. alg. de cores
caixas 40000 y. alg. liso
Johnston Comber

12 a 15 nov.
12 a 14 nov.
5 novembro
13 a 15 nov.

Tre Meira 17 nov. 1851 a 9 abril 1852
Tre Meira
17 novembro 1851
Tre Meira 17 nov. 1851 a 1 dez. 1852
Tre Meira
17 novembro 1851

D. Moir
D. Moir
D. Moir
D. Moir

30
2

caixas 42024 y. alg. estampado
fardo 968 y. alg. de cores
Johnston Napier

4 a 12 nov.
12 novembro

Tre Meira
Tre Meira

21

fardos 41498 y. alg. cru

4 a 15 nov.

Tre Meira

10 nov. 1851 a 9 jan. 1852 Comber
9 janeiro 1852
Comber
10 nov. a 5 dez. 1851

J. Napier

R 124 Teveot Vapor Inglez Come Richard Revett, vindo de Southampton pelos portos de
Portugal para Pernambuco, entrada em 2 de novembro de 1851
ENTRADA

SAÍDA

Harding Mumford
4

caixas 8000 y. alg. lisos
Franco. R. Mor

3 novembro

(?)

12 novembro 1851

Mumford

30

caixas 47840 y. alg. estampado
Joaquim P. Marinho

5 novembro

3º Armz.

5 a 15 nov.1851

F. R. Mor

8

caixas 26880 y. alg. estampado

3 novembro

3º Armz.

21 janeiro 1852

Marinho
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R 163 Tay Vapor Inglez Come M. Chapman, vindo de Southampton pelos portos do Norte, entrada
em 5 de dezembro de 1851
ENTRADA

SAÍDA

De Southpton
Youle Diane
42
1

caixas 38674 y. alg. de cores
caixa 1400 y. alg. estampado
Binn

5 dezembro
5 dezembro

3º Armz.
3º Armz.

9 dezembro 1851
9 dezembro 1851

Y. Diane
Y. Diane

8
1

caixas 32480 y. alg. estampado
caixa 1200 y. de cores
Edwards Holt

5 dezembro
5 dezembro

3º Armz.
3º Armz.

9 a 21 janeiro 1852
9 dezembro 1851

Binn
Binn

8

caixas 11200y. alg. estampado
Johnston Comber

(?)

3º Armz.

9 dezembro 1851

E. Holt

8

caixas 11200 y. alg. de cores
Ryder

5 dezembro

3º Armz.

6 dezembro 1851

Comber

10

caixas 14000 y. alg. estampado
Fran. R. Mor

5 dezembro

3º Armz.

6 dezembro 1851

Ryder

43
1

caixas 48992 y. alg. estampado
fardo 2400 y. alg. liso
Miguel da S. Per.

5 dezembro
5 dezembro

3º Armz.
3º Armz.

10 a 18 dezembro 1851
18 dezembro 1851

F. R. Mor
F. R. Mor

8
1

caixas 11760 y. alg. estampado
caixa 2500 y. alg. liso
Harding Mumford

5 dezembro
5 dezembro

3º Armz.
3º Armz.

10 a 15 dezembro 1851
17 dezembro 1851

Miguel S. P.
Miguel S. P.

10

caixas 16912 y. alg. estampados
Bostron

5 dezembro

3º Armz. 9 dez. 1851 a 2 jun. 1853

20

caixas 33600 y. alg. estampados

5 dezembro

3º Armz.

6 dezembro 1851

Mumford
Bostron

R 173 Angelina Barca Ingleza Come Jame Mehan, vinda de Liverpool, entrada em 12 de
dezembro de 1851
ENTRADA

SAÍDA

Youle Diane
68
84
76

caixas 233062 y. alg. liso
fardos 164351 y. alg. liso
caixas 118528 y. alg. de cores

17 a 31 dez. 3º Armz. 8 jan. a 10 março 1852
17 a 30 dez. 3º Armz.
5 jan. a 23 fev. 1852
17 a 31 dez. 3º Armz. 29 dez.1851 a 23 fev.1852

Y.Diane
Y. Diane
Y. Diane
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19
4
5
54

caixas 19480 y. alg. estampado
caixas 3600 y. alg. branco
fardos (dittos?) 16800 y. alg. liso
caixas 109700y. alg. liso e
estampado
Ll. Dasemport

8
12

caixas 8200 y, alg. branco
caixas 5000 y. alg. de cores
caixas 293 peças alg. estampado

17 a 31 dez.
17 a 22 dez.
27 a 31 dez.
17 a 31 dez.

3º Armz.
3º Armz.
3º Armz.
3º Armz.

13 jan. a 23 fev. 1852
13 janeiro 1852
8 janeiro 1852
7 jan. a 29 fev. 1852

Y. Diane
Y. Diane
Y. Diane
Y. Diane

20 a 22 dez. 3º Armz.
22 a 31 dez. 3º Armz.
22 dez.
3º Armz.

12 de janeiro 1852
12 jan. a 20 março 1852
11 setembro 1852

Dasemport
Dasemport
Dasemport

5
G. Hughes
10
5

caixas 20000 y, alg. liso
caixas 10000 y. alg. branco
Douglas Moir

17 a 31 dez. 3º Armz.
17 a 30 dez. 3º Armz.

9 fevereiro 1852
9 janeiro 1852

W. Hughes
W. Hughes

14

caixas 49000 y. alg. liso

22 a 27 dez. 3º Armz.

12 jan. a 1 abril 1852

Douglas
Moir

Dalglish Linjeson
43
7
3
15

caixas 69172 y. alg. estampado
caixas 8140 y. alg. de cores
caixas 6000 y. alg. branco
fardos 35952 y. alg. liso
R. Lathan

17 a 31 dez.
17 a 24 dez.
17 a 22 dez.
17 dez.

3º Armz. 22 dez.1851 a 11 fev.1853
3º Armz. 12 abril a 16 ago. 1852
3º Armz.
22 jan. a 24 abril 1852
3º Armz.
18 dezembro

Linpson
Linpson
Linpson
Linpson

13

fardos 1340 y. alg. liso
C. Lane

24 dez.

3º Armz.

9 jan. a 27 março 1852

R. Lathan

44
12
37
5
3

fardos 102479 y. alg. liso
fardos 24000 y. alg. cru
caixas 59080 y. alg. estampado
fardos 3600 y.alg. de cores
caixas 4850 y. alg. de cores
Johnston Napier

20 a 31 dez.
24 a 31 dez.
17 a 31 dez.
20 a 27 dez.
24 a 30 dez.

3º Armz.
3º Armz.
3º Armz.
3º Armz.
3º Armz.

15 a 29 janeiro 1852
8 janeiro 1852
8 a 29 janeiro 1852
8 janeiro 1852
8 janeiro 1852

C. Lane
C. Lane
C. Lane
C. Lane
C. Lane

13

fardos 31200 y. alg. liso
F. L. Selwind

27 dez.

3º Armz.

22 a 29 janeiro 1852

J. Napier

4

caixas 2260 y. alg. de cores

17 a 30 dez. 3º Armz.

9 janeiro 1852

F. L.
Selwind

17 a 31 dez. 3º Armz.

5 jan. a 15 set. 1852

Hughes,
Bostron, e
Selwind

13 a 31 dez. 3º Armz.

15 dez.1851 a 20
março1852

Ryder

W. Hughes e Bostron
68

caixas 5764 pçs. de alg.
Ryder

10

caixas 13648 y. alg. estampado
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R 181 Lady Cornwall, Brigue Ingleza. Come Bayle, vindo de Glasgow entrada neste porto
em 22 de dezembro de 1851
ENTRADA

SAÍDA

Ll. Dasemport
12
26

fardos 15000 y. alg. liso
fardos 28000 y. alg. de cores
Hugles

12 janeiro
7 a 12 jan.

3º Armz. 8 jan.1852 a 14 fev.1852
3º Armz. 8 jan.1852 a 15 mai.1853

2

fardos 1929 y. alg. de cores

7 janeiro

3º Armz.

21 fevereiro 1852

Dasemport
Dasemport
Hugles

Nathan B.
32

caixas 41200 y. alg. de cores

7 janeiro

3º Armz. 20 jan. 1852 a 25 out.1852

Nathan B.

R 183 Bahamian Barca Ingleza. Come Charles Tousel, vindo de Liverpool entrada em 25
de dezembro de 1851
ENTRADA

SAÍDA

Bostron
11
2

caixas 8740 y. alg.
fardos 1610 y. alg. de cores
Douglas Moir

9 a 13 jan.
8 janeiro

3º Armz.
3º Armz.

8 outubro 1852
13 janeiro 1852

Bostron
Bostron

8
6

caixas 43440 y. alg. estampado
fardos 2999 y. alg. de cor
J. H. Cropfe

9 a 13 jan.
9 a 13 jan.

3º Armz.
3º Armz.

24 março a 7 abril 1852
10 jan. a 16 março 1852

D. Moir
D. Moir

35
24
24
6

fardos 92620 y. alg. estampado
fardos 105054 y. alg.
caixas 60256 y. alg. corado
fardos 11180 y. alg. tinto
Johnston Napier

8 a 13 jan.
9 a 13 jan.
8 a 13 jan.
9 a 10 jan.

3º Armz.
3º Armz.
3º Armz.
3º Armz.

23 jan. 23 out. 1852
23 jan. a 5 fev. 1852
23 jan. a 22 set. 1852
1 março 1852

C. Lay
C. Lay
C. Lay
C. Lay

15
10
5

fardos 30000 y. alg. cru
fardos 24000 y. alg.
caixas 7200 y. alg. de cor
Harding Mumford

10 a 13 jan.
9 janeiro
9 janeiro

3º Armz.
3º Armz.
3º Armz.

16 janeiro 1852
16 jan. a 5 fev. 1852
16 janeiro 1852

J. Napier
J. Napier
J. Napier

10
10

fardos 27600 y. alg. cru
caixas 9581 y. alg.
F. R. Mor

8 janeiro
9 a 13 jan.

3º Armz.
3º Armz.

27 janeiro 1852
17 fev. a 14 dez. 1852

Mumford
Mumford

22

caixas 1139 peças. alg. estampado

8 janeiro

3º Armz. 14 janeiro a 5 julho 1852

F. R Mor
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13
2
4
1
4
4
1

fardos 1923 peças alg. cru
fardos 200 peças alg. branco
fardos 200 peças alg. cor
caixa 218 peças alg. cor
caixas 500 peças alg.
caixas 445 peças alg. branco
fardo 1800 y. alg. azul
E. P. Brochado

8 a 9 jan.
8 janeiro
8 janeiro
8 janeiro
8 a 13 jan.
8 janeiro
8 janeiro

3º Armz.
3º Armz.
3º Armz.
3º Armz.
3º Armz.
3º Armz.
3º Armz.

14 jan. a 26 março 1852
14 janeiro 1852
14 janeiro 1852
14 fevereiro 1852
14 fevereiro 1852
14 fevereiro 1852
11 janeiro 1852

F. R Mor
F. R Mor
F. R Mor
F. R Mor
F. R Mor
F. R Mor
F. R Mor

5
6
7
3

fardos 504 peças alg. cru
caixas 360 peças alg. estampado
fardos 700 peças alg. branco
fardos 6000 y. alg. cru
Miguel S. P.

8 janeiro
9 a 13 jan.
8 a 9 jan.
13 janeiro

3º Armz.
3º Armz.
3º Armz.
3º Armz

27 janeiro 1852
17 fev. a 14 dez. 1852
17 abril 1852
5 fev. A 5 março 1852

Brochado
Brochado
Brochado
Brochado

7
2
4

fardos 1290 peças alg. cru
caixas 120 peças alg. estampado
fardos 400 peças alg. branco
J. A. dos Passos

8 a 9 jan.
12 janeiro
8 janeiro

3º Armz.
3º Armz.
3º Armz

15 janeiro 1852
15 março 1852
15 março 1852

Miguel S. P.
Miguel S. P.
Miguel S. P.

7

caixa 80 peças alg. de cor
D. J. da S. Lima

8 janeiro

3º Armz.

16 fevereiro 1852

J. A Passos.

1
1

caixas 100 peças alg. estampado
fardos 50 peças alg. branco
Youle Diane

8 a 9 jan.
12 janeiro

3º Armz.
3º Armz.

16 janeiro 1852
3 abril 1852

Lima
Lima

6
2

caixas 18416 y. alg. de cores
caixas 4800 y. alg.
Binn

10 janeiro
8 janeiro

3º Armz.
3º Armz.

2 março 1852
7 fevereiro 1852

Y.Diane
Y.Diane

34
4
26
13
1

caixas 41662 y. alg. de cores
fardos 6400 y. de cores
caixas 61600 y. alg.
fardos 56160 y. .alg.
caixa 81470 y. de alg. de cor
Ryder

8 a 10 jan.
8 a 10 jan.
8 a 10 jan.
13 janeiro
13 janeiro

3º Armz. 14 janeiro a 9 julho 1852
3º Armz.
14 janeiro 1852
3º Armz.
14 janeiro 1852
3º Armz.
14 jan. a 28 set. 1852
3º Armz.
14 janeiro 1852

Binn
Binn
Binn
Binn
Binn

8

caixas 12220 y. alg. estampado

10 a 13 jan.

3º Armz.

Ryder

14 jan. a 4 fev. 1852

R 184 Fayaway Brigue Inglez. Come F. W. S Renner, vindo de Liverpool entrada em 26 de
dezembro de 1851
ENTRADA

SAÍDA

Mellos Rufull
48
10
14
36

caixas 2880 pçs. alg. estampado
fardos 1000 pçs. alg. liso
caixas 2220 pçs. alg. de cores
caixas 2160 pçs. alg. estampado

12 a 13 jan.
10 janeiro
12 a 13 jan.
10 a 13 jan.

Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira

14 jan. a 4 fev. 1852
14 janeiro 1852
3 fevereiro 1852
14 jan. a 4 fev. 1852

Rufull
Rufull
Rufull
Rufull
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Seliewne Grun(?)
5
52

caixas 15000 y. alg. cru
caixas 92080y. alg. estampado
Harding Mumford

9 a 13 jan.
10 a 16 jan.

Tre Meira
Tre Meira

8 junho 1852
12 jan. a 6 ago. 1852

7
49
12
2
2

fardos 19583 y. alg. estampado
caixas 80480 y. alg. estampado
caixas 23200 y. alg. liso
fardos 3687 y. alg. cru
fardos 4800 y. alg. liso
Johnston Napier

10 a 13 jan.
10 a 16 jan.
10 a 13 jan.
10 janeiro
10 janeiro

Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira

13 jan. a 11 out. 1852
14 jan. a 20 out. 1852
13 jan. a 23 julho1852
22 janeiro 1852
22 janeiro 1852

19
5

caixas 26040 y. alg. de cores
caixas 6000 y. alg. liso
Binn

12 janeiro
12 janeiro

Tre Meira
Tre Meira

16 janeiro 1852
5 fevereiro 1852

Napier
Napier

9
3

fardos 12560 y. alg. cores
fardos 7200 y. alg. liso
Johnston Comber

13 janeiro
13 janeiro

Tre Meira
Tre Meira

17 a 24 janeiro 1852
24 janeiro 1852

Binn
Binn

9
3
17
8

caixas 2800 y. chitas
caixas 3600 y. alg. liso
fardos 52042 y. alg. cru
caixas 11200 y. alg. estampado
F. R. Mor ou A. B. dos Santos

13 janeiro
16 janeiro
12 a 16 jan.
12 janeiro

Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira

17 janeiro 1852
17 janeiro 1852
22 janeiro 1852
22 janeiro1852

Comber
Comber
Comber
Comber

13 a 16 jan.
12 a 16 jan.
13 a 16 jan.
12 janeiro

Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira

26 janeiro 1852
16 a 26 janeiro 1852
10 julho 1852
26 janeiro 1852

Mor
Mor
Mor
Mor

7
42
3
2

caixas 1079 pçs. alg. cores
caixas 2462 pçs. chita
fardos 600 pçs. alg. cru
caixas 200 pçs. alg. branco

S. Grun(?)
S. Grun(?)
Mumford
Mumford
Mumford
Mumford
Mumford

Miguel S. P.
9

caixas 530 pçs. de chita
E. P. Brochado

12 a 16 jan.

6º Armz.

17 janeiro 1852

Miguel

14
10

caixas 840 pçs. chitas
fardos 1000 pçs. de alg. branco

15 janeiro
15 a 16 jan.

3º Armz.
3º Armz.

30 janeiro 1852
15 março 1852

Brochado
Brochado

R 193 Seven Vapor Inglez Come W. Vicent, vindo de Southampton, entrada em 1º de
janeiro 1852
ENTRADA

SAÍDA

F. L. Sewnend
5

caixas 2585 y. alg. de cores
F. R. Mor ou A. B. dos Santos

2 janeiro

3º Armz.

21 janeiro 1852

Sewend

7

caixas 11060 y. alg. estampado

2 janeiro

3º Armz.

7 a 9 janeiro

F. R. Mor
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Bostron
2

caixas 3660 y. alg. estampado

2 janeiro

3º Armz.

2 janeiro 1852

Bostron

R 200 Ranger Barca Ingleza Come N. W. Pinge, vindo de Liverpool, entrada neste porto
em 7 de janeiro 1852
ENTRADA

SAÍDA

Johnston Comber
4
5
6

fardos 8000 y. alg. liso
caixas 5040 y. alg. estampado
caixas 7200 y. alg. liso
Mellos Rufull

21 janeiro
19 a 27 janeiro
20 janeiro

Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira

15 abril 1852
3 fevereiro 1852
3 fevereiro 1852

Comber
Comber
Comber

4
20
58

caixas 200 pçs. fazendas de alg.
fardos 2000 peças alg. liso
caixas 3480 pçs. alg. estampado
A. Cabtree

17 a 19 janeiro
17 a 21 janeiro
14 a 21 janeiro

Tre Meira
(?)
(?)

27 janeiro. 1852
22 jan. a 13 mço. 1852
19 jan. a 15 mço. 1852

M. Rufull
M. Rufull
M. Rufull

49
18
1
39
1

fardos 116631 y. alg. liso
fardos 55998 y. alg. cru
caixa 1800 y. alg. de cores
caixas 63560 y. alg. estampado
caixas 2000 y. alg. liso
D. G. Bello

17 a 20 janeiro
20 a 21 janeiro
17 janeiro
13 a 19 janeiro
21 janeiro

Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira

3 e 4 fevereiro 1852
12 a 21 junho 1852
3 fev. a 12 jun. 1852
4 fevereiro 1852
4 fevereiro 1852

Cabtree
Cabtree
Cabtree
Cabtree
Cabtree

1

fardo 150 pçs. pano de alg. liso
F. Guttron

22 janeiro

3º Armz.

17 maio 1852

Bello

2

fardos 5540 y. pano de alg. cru
Ll. Dasemport

22 janeiro

3º Armz.

26 janeiro 1852

F. Guttron

1
1

caixa 1200 y. alg. branco
fardo 77 pçs. alg. de cores
Edwards Holt

21 janeiro
20 janeiro

Tre Meira
Tre Meira

28 janeiro 1852
28 janeiro 1852

Dasemport
Dasemport

4
52
20
6
5

fardos 96 pçs. alg. de cores
caixas 2980 pçs. alg. estampados
caixas 2000 pçs. alg. liso
fardos 1000 pçs. alg. cru
fardos 500 pçs. de pano alg.
Hugles

20 a 21 janeiro
15 a 20 janeiro
20 janeiro
17 a 19 janeiro
15 janeiro

8
8

fardos 9000 y. alg. de cores
caixas 8800 y. alg. de cores
Youle Diane

15 janeiro
Tre Meira
17 a 20 janeiro Tre Meira

16 janeiro 1852
23 janeiro 1852

Hugles
Hugles

92
2

caixas 149016 y. alg. de cores
fardos 4800 y. alg. liso
Dultoir

14 a 20 janeiro Tre Meira
20 janeiro
Tre Meira

17 jan. a 13 mço. 1852
11 fevereiro 1852

Y. Diane
Y. Diane

Tre Meira 1o a 31 março 1852
Tre Meira 19 jan. a 21 ago. 1852
Tre Meira
21 janeiro 1852
Tre Meira
21 janeiro 1852
Tre Meira
17 janeiro

E. Holt
E. Holt
E. Holt
E. Holt
E. Holt
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11
1

caixas 550 pçs. fazendas de alg.
fardo 36 peças faz. alg.
Dalglish Linjeson

19 janeiro
19 janeiro

Tre Meira
Tre Meira

6 março 1852
6 março 1852

Dultoir
Dultoir

19
7
26
3

caixas 22780 y. alg. de cores
caixas 9200 y. alg. liso
caixas 43980 y. alg. estampado
caixas 5100 y. alg. de cor
Harding Mumford

17 a 21 janeiro
17 janeiro
14 a 19 janeiro
14 a 15 janeiro

Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira

23 jan. a 1º out. 1852
21 janeiro 1852
14 jan. a 3 set. 1852
22 jan. a 11 fev. 1852

Linpson
Linpson
Linpson
Linpson

57
16
22
7

caixas 95320 y. alg. estampado
fardos 33187 y. alg. liso
fardos 2260 pçs. alg. liso
caixas 341 pçs. alg. de cores
Ryder

15 a 19 janeiro
13 a 17 janeiro
13 a 19 janeiro
13 a 21 janeiro

Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira
Tre Meira

22 jan. a 4 dez. 1852
22 jan. a 4 jun. 1852
22 jan. a 4 jun. 1852
22 jan. a 11 jun. 1852

Mumford
Mumford
Mumford
Mumford

9

caixas 12610 y. alg. estampado.
Bostron

19 a 21 janeiro

Tre Meira

22 jan. a 21 fev. 1852

Ryder

58
20

caixas 3385 peças alg.
caixas 18300 y. alg.
Seliewne Grun(?)

14 a 19 janeiro
15 a 19 janeiro

Tre Meira
Tre Meira

24 jan. a 17 set. 1852
24 janeiro 1852

Bostron
Bostron

39
6

caixas 64060 y. alg. estampado
fardos 18000 y. panos de alg. cru
Johnston Napier

14 a 19 janeiro
14 a 17 janeiro

Tre Meira
Tre Meira

17 a 24 janeiro 1852
17 jan. a 8 jun. 1852

S. Grun(?)
S. Grun(?)

5

fardos 12000 y. alg. liso
Binn

21 janeiro

Tre Meira

22 janeiro 1852

J. Napier

9
23

fardos 117405 y. alg. cores
fardos 61200 y. alg. liso

13 a 17 janeiro
13 a 17 janeiro

Tre Meira
Tre Meira

17 a 24 janeiro 1852
11 jan. a 13 jul. 1852

Binn
Binn
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B 150 Chattanooga Brigue Americano Come James F. Forest, vinda de Baltimo
(Baltimore?) entrada em 26 de novembro de 1860
ENTRADA

SAÍDA

Whately Krabbe
80

caixas 89332 yardas de alg.
azuis

28 novembro

1º Armz.

30 novembro 1860

2

caixas com amostras dos
algodões acima ficando seu
conteúdo
incluído
nas
quantidades acima.

26 novembro

1º Armz.

27 novembro 1860

W. Krabbe

B 226 Mary A. Forest Tapacho Americano Come W. T. , vindo de New York entrada em 27
fevereiro de 1861
ENTRADA

SAÍDA

Whately Krabbe
25

caixas 21836 yardas de
alg. entrançado azul

2 março

1º Armz.

4 março 1861

W. Krabbe

