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Este trabalho busca a compreensão dos possíveis sentidos dos objetos
antigos guardados em caixas e baús, mais especificamente, roupas. Para
tanto, os vestidos de família têm investigadas suas visualidades a partir do
conhecimento, da descrição e do registro de suas características físicas e
materiais, que são a base da análise. Os depoimentos dos sujeitos
envolvidos em sua feitura e seu uso e a busca pela historicidade de cada
peça, bem como de sua tipologia, dão suporte à discussão sobre as
diferentes funções que a roupa pode assumir: objetos biográficos a
princípio, os vestidos oscilam entre esta e outras funções, determinadas por
sua criação, uso e guarda. Da camisa de pagão, usada em bebês, aos
vestidinhos infantis e vestidos de debut e de noiva, a pesquisa passa pelas
questões econômicas, sociais e afetivas, desencadeadas nos processos de
rememoração.

Palavras-chave: Roupas; Pirenópolis; objeto biográfico; cultura material;
oralidade.
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This dissertation tries to understand the possible meanings of the old
objects stored in old boxes and trunks. Specifically, clothes. To this ending,
the visuality of the family dresses is investigated from the knowledge,
description and registration of their physical and material features, which
are the basis of the analysis. The testimonies of the individuals involved in
its making and its use, the quest for the historicity of each piece, as well as
their typology, support the discussion of the various functions, that the
artefact can assume: starting as biographical objects, the dresses change
from this and the other functions determined by their creation, use and
keeping. With the Camisa de Pagão, used on babies, the children's little
dresses, the debut gown and the bridal gown, this search goes through the
economic, social and affective issues triggered remembrance processes.

Keywords: Clothes; Pirenópolis; biographical object; material culture;
orality.
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Tudo que é familiar tem alguma ligação com
o passado e pode ser usado para evocar
recordações; de uma grande quantidade de
recursos
mnemônicos
em
potencial,
guardamos alguns souvenirs para nos
lembrar de nosso passado próprio e de um
mais abrangente. (LOWENTHAL, 1998, p.
79)

Assim como as camisas de seda das quais fala Cecília Meireles, os
vestidos de família1, guardados por minha avó e mãe, também fizeram-me
indagar por que estariam ali aquelas roupas, moldadas do jeito de outras
épocas, com cheiros característicos, ornamentadas e bordadas com flores,
rendas e fitas e mantidas, ainda que fora de uso, durante tanto tempo... O
que são e quais seriam suas histórias? Esses vestidos, vistos e manuseados
tantas vezes desde a infância, tornam-se, então, nosso objeto de pesquisa:
artefatos guardados em baús e caixas de camisa, às vezes revisitados, às
vezes esquecidos.
A prática de conservar consigo alguns artigos têxteis da família foi
iniciada por minha avó, Dione de Oliveira Pina, desde seu casamento em
1952. São peças variadas, de diferentes tipologias e períodos. Ao escolher
quais delas fariam parte da investigação, optamos por constituir o que seria
uma coleção, termo empregado aqui para denominar uma maneira artificial
de organizar os objetos, “no sentido de que várias peças são ‘colecionadas’,
isto é, reunidas” (Schellenberg, 2004, p. 271), conforme determinados

1

A escolha do título “vestidos de família” se justifica à medida que os objetos são, antes de
mais nada, roupas, vestes. A palavra vestido é usada, então, no sentido de veste, e não como
peça de vestuário destinada ao sexo feminino.
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critérios. O mais significativo deles foi a premissa de que as roupas
abordadas deveriam ser resultado de trabalhos predominantemente
manuais e encomendados, o que exclui peças compradas prontas em lojas e
agrega a noção de que são objetos pensados para algum uso específico. De
acordo com Baudrillard,

a coleção emerge para a cultura: visa objetos diferenciados
que têm freqüentemente valor de troca, que são também
‘objetos’ de conservação, de comércio, de ritual social, de
exibição. (BAUDRILLARD, 2006, p. 111)

Assim sendo, a coleção acaba por incorporar, quase em sua
totalidade, as roupas que aludem a certos marcos da passagem do tempo, a
ritos e mudanças. Os vestidos saltam de suas redomas empoeiradas, com
seus cheiros, sua coloração amarelecida pelo tempo, os puídos e rasgos,
suas formas e materiais característicos, agora mais frágeis e macios, e
destacam-se dos demais por sua visualidade, pelas indagações que surgem a
partir dela e também porque dizem respeito a momentos singulares da vida
de seus usuários.
Se

seguíssemos

cronologicamente

a

ordem

em

que

foram

produzidos, nos prenderíamos à própria história da família, o que não
representa nosso objetivo. As roupas se referem a três idades ou fases
distintas de vida que refletem questões do próprio processo de feitura das
peças e funcionam de forma cíclica: nascimento/ maternidade, entrada para
a vida adulta e casamento. Fica evidente que os objetos dos quais tratamos
estão bastante ligados a práticas características do universo feminino. Sua
concepção, feitura, uso e manutenção passam pelas mãos das mulheres, que
imprimem nesses processos o modo como foram educadas e trazem consigo
as significações dos mesmos.
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Pensando, então, nos usos e fases de vida aos quais se referem, foram
escolhidas:
! três pagãs2 (camisas de pagão), feitas no mesmo período (1981),
! dois vestidinhos infantis (1960, aproximadamente, e 1982);
! um vestido de Debut3 (1975);
! um vestido de noiva (1952).

Todos pertencem a um
lugar de origem comum: minha
família, originária de Pirenópolis.
O antigo Arraial das Minas de
Nossa Senhora do Rosário de
Meia-Ponte

é

uma

cidade

histórica do interior de Goiás,
datada
tradição

de

1727,

católica.

com
É

o

forte
que

podemos observar nesta fala:

Na história religiosa da cidade, desde os tempos áureos de
Meia-Ponte, raro o mês sem uma grande festa católica, com
novenário, foguetório, alvoradas, missa e procissão. As

2

As definições das peça segundo sua denominação virão mais adiante, quando nas caixascapítulos 1 e 2 cada uma será descrita e abordada separadamente.
3
Tradicional comemoração do aniversário de quinze anos das meninas, em que são
simbolicamente introduzidas no convívio social no meio adulto, passando então a
freqüentar festas e bailes, sendo este o primeiro.
12

festas eram um misto de fervor religioso e folguedos
profanos, um catolicismo alegre e meio barulhento, latino e
lusitano, muito do agrado também das duas outras etnias,
formadoras de nossa raça e cultura: o negro e o índio. Na
falta de diversões, as festas religiosas, praticamente a cada
mês, quebravam a monotonia da pequena cidade, perdida
na vastidão do sertão brasileiro; irmanavam populações,
pelo contato social decorrente; e até favoreciam os
casamentos. Os namoros, no passado, geralmente nasciam
na igreja e nas procissões. (JAYME, 1983, p. 256).

Houve um tempo4 em que tudo ali girava em torno das manifestações
religiosas e das tradições que perduram nos rincões brasileiros. São
elementos de caracterização do modo de vida local, arraigados nas práticas
e costumes desse grupo aos quais estão vinculados também os modos de
construção, uso e compreensão da roupa.
Os artefatos que nos cercam são parte de nossos costumes e
assumimos que eles possuem uma historicidade, que vai desde a amplitude
de sua produção – considerando os demais produtos similares ou iguais,
provenientes de uma mesma demanda, costume e modo de feitura – à
biografia de um objeto que passa por lugares específicos, sendo possuído e
usado por determinadas pessoas, em uma ordem de situações e razões que
o fazem único. São artefatos culturais e podem ser facilmente descartados,
doados e transformados. Quando guardados ou mantidos em evidência,
passam a fazer parte de um acervo pessoal, familiar ou público, carregando
consigo marcas da cultura e do período histórico aos quais pertencem, de
algum aspecto da vivência humana e do tempo passado desde sua feitura
até o presente. Assim sendo, investigamos as particularidades que os

4

O autor se refere a acontecimentos da primeira metade do século XX, que coexistem
com os novos modos de vida, embora exerçam menos influência no cotidiano recente da
cidade.
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vestidos têm em relação a outros, o modo como foram produzidos, a que e
quem se destinam, de que forma foram usados e porque estão guardados.
As bases de discussão fundam-se nas premissas da Cultura Visual,
considerando os problemas de produção, recepção e interpretação e
procurando levar em conta os aspectos do tema que estão fora dos
discursos legitimados. Isso significa também dar voz aos sujeitos envolvidos
nesses processos. Para tanto, contamos com os alguns recursos oferecidos
pelos métodos de história oral, utilizando como fontes de informação
entrevistas e depoimentos, coletados em mini DV (mini Digital Video). A
opção pela gravação em vídeo se dá especialmente pela utilização dos
objetos durante as entrevistas e por sua significação dentro da pesquisa.
O estudo dos vestidos nos leva ainda aos autores que discutem
história cultural e a cultura material, termo que abrange tudo aquilo
produzido pelo homem, dotado de matéria, utilidade e simbolismo, também
usado para denominar o método de interpretação dos objetos. Recorremos
a Ulpiano, Pomian, Stallybrass e Andrade, dentre outros, e a Lowenthal e
Bosi, que tratam pontualmente das relíquias e dos objetos biográficos,
respectivamente. A bibliografia é interdisciplinar e compreende as possíveis
discussões que surgem da observação e análise das peças.
Os artefatos podem oscilar entre o uso, o descarte e a valorização
assumindo diferentes funções, cada qual com suas especificidades, e cabe
também discuti-los nesse trânsito entre uma e outra função. E, ainda, entre
a materialidade e a significação, o artesanal e o industrial, o individual e o
coletivo. Afinal, a cultura material, como manifestação humana, envolve
todos esses processos e eles não estão desvinculados uns dos outros.
Resultado do uso, da passagem do tempo e desse deslocamento de função,
essas vestes, que se constituem aqui como indumentária, são vistas em suas
possibilidades como documento histórico, objetos desencadeadores dos
processos de rememoração e de significações que se dão tanto no âmbito
particular como no coletivo.
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Nos mecanismos sociais dos quais resultam a materialidade e
visualidade abordadas, não somente nós deixamos marcas e vestígios nos
objetos, mas eles nos transformam. Não somente eles possuem em sua
aparência características impressas pela presença de um usuário, produtor e
distribuidor. Nós também somos influenciados e temos nossa aparência e
comportamento modificados por sua presença: eles muitas vezes nos
formam. E aí está uma importante questão: não se trata de estudar
unicamente a história do objeto, mas também sua competência em nos
influenciar. É como diz Ulpiano, no prefácio ao trabalho de Vânia Carneiro
de Carvalho:

[...] buscar definir a capacidade, presente nos artefatos, de
agir, de produzir efeitos: os artefatos também nos moldam;
não apenas nos expressam, mas igualmente, de formas e em
graus variados, nos constituem. O artefato, desse modo, é,
ao mesmo tempo, produto e vetor das relações que seus
fabricantes e usuários estabelecem em sociedade e, ainda,
produtor de seres sociais. (MENEZES in CARVALHO,
2008, p. 12).

Krzysztof Pomian propõe um estudo da cultura material baseado na
relação indissociável entre plano material e plano simbólico. O objeto em
alguns casos destituído de sua função original, é investido de outra,
configurando-se como semióforo. Para entender o que é esta função e como
podemos abordá-la, é seguida aqui a definição do autor, que privilegia
como ponto de partida a observação e a descrição, seguida da discussão
teórica que situa, em nosso caso, as peças de roupa dentro das classes
funcionais dos objetos visíveis (Pomian, 1998, p. 76-81). Segue-se, então,
uma análise que considera o visível e o invisível desse objeto; ele e os seus
significados adquiridos.

15

É a partir da investigação da roupa que também pretende-se
estruturar o conceito de objeto biográfico, na medida em que estão ligados
não somente a uma utilidade original, mas também a vestígios materiais e
simbólicos e a histórias de vida: o utilitário possui um novo significado e
adquire um novo tipo de valor. Objetos biográficos são aqueles que nos
acompanham ao longo da vida, que se confundem com nossa existência,
muitas vezes nas instâncias familiares, outras nas individuais. E para pensar
sobre eles, Bosi diz que

só o objeto biográfico é insubstituível: as coisas que
envelhecem conosco nos dão a pacífica sensação de
continuidade. [...] Tudo fala, o teto, o fogo, as esculturas, as
pinturas. [...] As coisas que modelamos durante anos
resistiram a nós com sua alteridade e tomaram algo do que
fomos.(1994, p. 26-27).

Cheio de vestígios, eleito por alguém como tal e mantido próximo,
ele possui sua própria trajetória, que envolve uma sucessão de fatos,
pessoas e lugares e que começa com sua feitura. E todos eles possuem uma
dimensão coletiva, que os liga não somente à memória do grupo ou do
indivíduo, como também à sociedade à qual pertence. Falamos, então, de
relíquias (Lowenthal), que são aqui estudadas desde de sua concepção até a
escolha por parte do pesquisador como documento onde também podemos
questioná-las como monumentos (Le Goff).
Por conseguinte, os artefatos têxteis selecionados evidenciam
particularidades relacionadas à sua visualidade, feitura, uso, motivo de
guarda e deslocamento de função: vestuário, objeto biográfico, relíquia,
documento, monumento, semióforo. Essas cinco “categorias” movem a
pesquisa e indicam o caminho a ser seguido. Tendo em mente os pontos
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citados, criamos três caixas-capítulos, em uma referência à maneira como
são guardadas – e como foram encontradas – as peças investigadas.
A 1)%<)! = compreende a historiografia das camisas de pagão e dos
vestidos infantis. Para tanto, é necessário descrevê-las e registrá-las,
explicar em detalhes sua aparência. E, para compreender tal descrição,
procuramos distinguir os termos específicos usados. Descrever é, também,
conhecer o que se descreve. Tal mecanismo vai além da simples observação
e implica uma investigação sobre a forma e os materiais do objeto que se
pretende estudar, o que ensaiamos aqui. Além da descrição, são utilizados
tanto recursos textuais e iconográficos (fotografias, moldes, desenhos,
outras peças) como notas tomadas em depoimentos para a análise. Estas
roupas se referem a um primeiro estágio de vida: a infância. As três pagãs e
os dois vestidos infantis são roupas usadas em bebês e crianças de até, em
média, dois anos de idade. Quando tratamos de nascimento, é inevitável
tocar nos temas relativos à maternidade.
>"8$%&'#! "! ?.8çõ"# contém as discussões teóricas iniciais que
sustentarão as questões propostas por esta investigação: Pomian (1998) e os
objetos visíveis, as relíquias de David Lowenthal (1981) e os objetos
biográficos de Bosi (1994). É neste compartimento que também acham-se, a
partir dos modos de produção, as relações simbólicas, bem como as
subjetividades, que estão na tensão entre o visível e o invisível, relativas às
peças descritas aqui e encontradas nas falas das bordadeiras que revelam os
avessos dos pontos numa história de roupas e vidas.
Em um segundo momento, abre-se a 1)%<)! @ com os vestidos de
debut e de noiva, referentes a novas etapas: a passagem para uma vida
adulta e o casamento. Nesta, os pormenores das peças serão estudados a
partir dos recursos utilizados na caixa 1, traçando a historicidade dessas
tipologias de roupa, seguindo para uma abordagem dos costumes que
envolvem os ritos do “ingresso na sociedade” e do matrimônio. Assim,
juntamente com os babados e cetins, aparece também um pouco da vida
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social dos períodos e espaços em que foram produzidos e trajados. Aqui
também insere-se, juntamente com os autores já trabalhados, a idéia de
monumento proposta por Le Goff (1994).
As

mais

consideráveis

dificuldades

da

investigação

estão,

principalmente, no encontro de dados e informações textuais que ajudam a
traçar essa história do objeto, desde sua origem, ainda que tenhamos
recorrido a diferentes fontes. Assim, a reconstituição histórica se apóia
muito em peças de mesma tipologia, bem como em fontes iconográficas,
contos, mitos e experiências pessoais e coletivas transmitidas pela oralidade
— histórias contadas por minha avó no balanço da rede, perguntas pontuais
no decorrer da investigação e entrevistas e depoimentos coletados das
personagens, que vão aparecendo uma a uma, revelando um pouco das
roupas, de si e do lugar de onde falam.
O entendimento dessa construção de sentidos está, portanto, menos
no levantamento da origem dessas peças nos contextos do ocidente cristão,
e mais nas práticas e usos consolidados pela família brasileira moderna, a
partir do século XIX. Contudo, nossa principal fonte é visível, tangível e
real: é o próprio objeto. E é dele que partimos.
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Para analisar qualquer objeto, deve-se começar pela observação de
suas características materiais e de sua forma. Veremos, então, algumas
partes formadoras das roupas: tecidos, acabamentos e complementos. A
idéia é perceber e entender o que são esses materiais e como foram
utilizados. Já que

estudar um vestido ou qualquer outro objeto implica
necessariamente conhecer e compreender os materiais de
que é feito. Objetos tridimensionais são originalmente
pensados

e confeccionados com uma articulação (ou

articulações) específica e suas partes podem ser constituídas
de uma infinidade de materiais. Estudar objetos, como as
roupas e os tecidos de que são feitas, exige certas
habilidades que diferem do modo de análise de outros tipos
de documentos, como os textuais e iconográficos. Analisar
um vestido não é o mesmo que analisar a sua fotografia,
assim como não seria o mesmo analisar a sua descrição. O
vestido enquanto objeto material, enquanto coisa, tem uma
série de características que lhe são próprias, e cuja
articulação constitui um artefato. (ANDRADE, I SPCV,
2008)

Tecidos

Foram encontradas as seguintes observações em uma edição dos
Anais do Museu Paulista sobre o estudo dos tecidos no âmbito das
instituições museológicas:

Os tecidos, certamente por terem sido sempre associados
ao corpo e ao gênero femininos, foram muito inferiorizados
como objetos de estudo, se comparados a outras tipologias
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materiais. Herdamos e preservamos por séculos a antiga
noção de que um tecido, dada sua proximidade com o
corpo e os sentidos, não deveria ser suporte de expressão.
Arte decorativa, arte menor, artesanato foram algumas das
denominações atribuídas aos tecidos por um mundo
masculino, de homens viajantes, homens cientistas, homens
de Deus, homens historiadores e homens de museu.
(PAULA, 2006).

Ainda que nosso objetivo não seja exatamente estudá-los, lidamos
com peças feitas de tecido. Tentaremos, então, responder a algumas
questões para documentar e entender melhor as roupas escolhidas, naquilo
que foi identificado ou citado durante as entrevistas. Constatamos uso de
cambraia de linho, cambraia de algodão, outros tecidos de algodão com
diferentes ligamentos, tergal, piquet, laise de algodão, laise ou organza suíça,
faillete, organza, voil e cetim.
Para conhecer um tecido, é preciso levar em conta dois tipos de
informação: o ligamento, que é o modo como se entrelaçam os fios,
formando o desenho do tecido; e o fio, obtido através de uma fibra vegetal,
animal ou sintética, usado para sua produção. Quando dizemos, por
exemplo, cambraia de algodão, o algodão é o fio obtido através de uma fibra
de origem vegetal e a cambraia é o tipo de ligamento utilizado.
A cambraia de algodão, como foi mencionado acima, é produzida a
partir da fibra retirada do algodoeiro. Esta planta é conhecida há cerca de
três mil anos a.C., e foi levada à Europa no século IV a.C., bastante recente
se compararmos ao seu cultivo no Oriente, mais de mil anos antes. No
Brasil, o algodão já era utilizado para fins têxteis antes mesmo da chegada
dos portugueses: os índios teciam redes e parte de sua indumentária com
esta fibra. O beneficiamento do algodão foi alavancado no século XVIII, na
Inglaterra, com a criação do separador de sementes e, posteriormente, com
novos mecanismos de fiar e tecer.
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Os tecidos de algodão foram adotados e produzidos em larga escala a
partir do século XIX, quando se tornam mais baratos e acessíveis,
principalmente se comparados a outros tipos bastante apreciados, como os
de seda. Seu uso, no entanto, ficava mais restrito aos vestidos simples
usados em casa, às roupas de baixo ou de dormir e à rouparia da casa, como
lençóis e toalhas de mesa.
A cambraia é um tipo de ligamento bastante delicado, porém,
resistente. Tem desenho em forma de tela, também chamado tafetá,
simétrico, utilizando um fio por um fio, como pode ser observado na
imagem 1. É o tipo mais antigo de ligamento, o primeiro a ser desenvolvido
e o mais simples (Andrade, 2008). A cambraia é leve e possui certa
transparência, podendo conter mais ou menos fios, que são obtidos a partir
de fibras de algodão ou linho. A denominação origina-se da cidade francesa
de mesmo nome.

Imagem 1 - detalhe do tergal utilizado na pagã 1: exemplo de ligamento tafetá e presença
de fibra sintética no tecido evidenciada pelas “bolinhas” que surgem na superfície. Foto:
Sejana de Pina Jayme.

Assim como na cambraia de algodão, a cambraia de linho também é
obtida a partir de uma fibra de origem vegetal. Retirada do talo do linho, é
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muito resistente e possui um pouco de brilho e rusticidade. Como matéria
prima têxtil, foi primeiramente utilizado no Egito: eram empregadas gazes
de linho nos processos de mumificação.

Ornamentos

Imagem 2 - detalhe carapuça pagã 3: renda de algodão usada para
acabamento. Foto: Sejana de Pina Jayme.

Os ornamentos variam entre opções industrializadas, representadas
pelas rendas e pelo bordado inglês, ou executadas manualmente, tendo
como exemplo os bordados, plissados e as flores de tecido. Há outros
elementos que, mesmo utilitários, podem ser interpretados como adornos,
tais como as fitas de cetim, os cordões trançados, os botões cobertos em
tecido e a costura em ajour, ponto executado à mão que deixa pequenos
orifícios entre as partes ligadas, formando uma espécie de corrente. A renda
de algodão (imagem 2), apresentada aqui em escala pequenina, oferece um
acabamento delicado e vazado. Quando usada nos entremeios - modo de
costura que intercala o complemento, em menor ou maior quantidade, e o
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tecido – oferece complexidade à peça. Podemos averiguar que o uso da
renda de algodão se refere a práticas antigas na fala de Andrade:

A presença de uma renda de algodão que teria sido comum
se a víssemos em um vestido ou corpete do século XIX ou
início

do

século

XX,

encontrada

num

vestido

confeccionado na década de 1920, significa que ainda havia
uma prática de acabamento interno de roupas a uma “moda
antiga” [...] Diante da opções, a seleção da renda e do
algodão é indicativa de determinados estilos de vida que,
apesar de projetarem-se modernos, foram assolados por
reminiscências de modos de vida mais provincianos, talvez
mesmo próprios de um século anterior. (2008, p. 86).

O bordado inglês (imagem 3), ou
tira bordada, trata-se de uma faixa,
estreita ou mais larga, originalmente de
tecido de algodão, bordada à máquina
em escala industrial, cujos motivos se
resumem a raminhos florais estilizados,
em

ponto

acabamento

cheio
da

e

vazado,

com

barra

em

bicos

arredondados, arrematados com ziguezague. É encontrado em saias, anáguas,
babados e detalhes de blusas, bem como
em vestidos infantis e algumas peças de
enxoval de bebês, como as mantas.
Também usado em jogos de cama finos.

Imagem 3- Exemplos de bordado inglês

Sua apresentação, muitas vezes, se dá em encontrados no mercado.

franzidos cobertos por passamanarias ou passa-fitas. Os demais materiais,
ornamentos e técnicas encontrados nas peças serão abordados adiante.
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Trapinhos de seda branca... Pedaço de fita...
Resto de renda...
- Queres fazer um vestido pra tua boneca?
Não. OLHINHOS DE GATO prefere ficar
vendo, apenas, todas aquelas sobras de pano,
retorcidas, amassadas, de onde se exala um
estranho cheiro, que não vem dos fios, que
não vem das cores, nem dos desenhos, nem
da gaveta... mas de muito antigamente, de
um tempo desconhecido, onde havia outras
casas, outras pessoas, outro viver, outras
modas. (MEIRELES, 2003, p. 8)

Abrimos nesta caixa a parte da coleção que trata das pagãs e dos
vestidos infantis, peças de vestuário relacionadas ao nascimento e a um
primeiro estágio de vida. Sendo assim, acabamos por esbarrar nas questões
de elaboração da maternidade e da significação em torno do preparo do
enxoval que será usado pela criança. Por tratarem-se de roupas guardadas,
que possuem particularidades quanto a forma, materiais e uso quando
comparadas a outras de mesma destinação, acabamos por assinalar
diferenças existentes em práticas passadas não somente do vestir como
também da preparação para a chegada do filho e dos mecanismos sociais
envolvidos nela.
Para entender tudo isso, iniciamos pela observação, descrição e
registro, onde são lembradas as costuras, os acabamentos e os ornamentos.
Os ensaios inseridos no decorrer do texto permitem a visualização dos
elementos identificados. Assim, procuramos traçar a historicidade das
peças, bem como da tipologia das mesmas, sustentados também pela
pesquisa bibliográfica e iconográfica sobre indumentária e vestuário, pela
comparação e pelos depoimentos das bordadeiras envolvidas em sua
feitura. Nesta parte, insere-se a discussão sobre os modos de produção, o
espaço temporal onde foram produzidas e os sujeitos produtores e
consumidores, nas figuras de minha avó e de minha mãe e das bordadeiras,
que, com suas histórias e guardados, representam a amarração possível
entre esta coleção e os costumes do espaço ao qual pertencem: Pirenópolis.
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Partimos, então, para uma abordagem teórica, situando as peças da
coleção em relação aos demais objetos, vasculhando suas possíveis funções.
Começamos por Pomian, entendendo sua classificação sobre os objetos
visíveis e como as roupas escolhidas passam de coisas a semióforos. Segue-se
o questionamento sobre a abordagem interpretativa encontrada em
Lowenthal: elas se configuram como relíquias? Se é assim, quais são as
particularidades dessa abordagem? E chegamos à idéia de objeto biográfico,
baseada em algumas falas de Bosi, que foi o ponto de partida para este
estudo, investigando a história sensível do objeto e os sujeitos envolvidos,
levando em conta uma relação recíproca de interferências e de influências,
de vestígios deixados tanto em um como no outro.
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Conhecida também como pagão ou pagã, ela tem no próprio nome a
explicação de seu uso: dentro das tradições católicas, ainda muito influentes
até parte do século XX, as crianças eram chamadas pagãs antes de passarem
pela cerimônia de batismo5, que ocorria nos primeiros meses de vida. A
roupa usada nesse período acaba denominada, então, camisa de pagão e a
investigação aborda seus aspectos materiais e simbólicos.
A partir da pesquisa bibliográfica, constatamos que essa tipologia de
roupa, mais particularmente
aquela usada no primeiro ano
de vida, é pouco explorada
nas publicações que tratam de
indumentária
Naquelas

e

com

vestuário.
as

quais

tivemos mais contato, como
Köhler (2009) e Souza (1987),
por

exemplo,

não

há

referência direta ao traje de
bebê. O que tentaremos fazer
é

iniciar

um

estudo,

procurando entender através
da observação e descrição de
três peças, da busca por cortes
similares

na

história

do Imagem 4 - Pagã 1: detalhe da lateral, medindo 25

vestuário, da comparação com

centímetros de altura. Foto: Sejana de Pina Jayme.

outras de mesma tipologia e de depoimentos dos sujeitos envolvidos em sua

5

O Batizado é uma cerimônia religiosa, cujo ritual baseia-se na imersão da pessoa ou parte
dela em água. Para os católicos, é o primeiro sacramento e a purificação do pecado
original.

28

a)

c)

b)

e)

d)

Lâmina 1 - Pagã 1: a)
Detalhes da frente; b)
bordado; c) avesso de
bordado em pontos
cheio, caseado e haste
ou de atrás; d)camisa de
baixo; e) babador.

feitura e uso, como se dá sua concepção: quais as referências possíveis às
suas formas, aos elementos de ornamentação, aos tecidos e materiais
empregados em sua produção. !
A pagã é composta por uma ou duas camisas, costurada comumente
em tecido branco leve, bordada e ornada com rendas, o que resulta em um
aspecto muito peculiar se comparada às demais peças de enxoval infantil
fabricadas atualmente. Com uma visualidade que parece datar de outros
tempos, ela nos intriga e induz a questionamentos quanto aos materiais,
forma e adornos que, de certo modo, causam estranhamento e a deslocam
de seu tempo de permanência na contemporaneidade.
Aquelas analisadas aqui provêm de Pirenópolis e foram feitas em
1981. Por tratarem-se de peças com as quais tive contato desde pequena,
sendo a primeira usuária, elas estão inseridas em contexto muito pessoal.
No

entanto,

são

exemplares de tradições
do espaço em que se
inserem, o que justifica
seu estudo e nos permite
a utilização de outras
pagãs também feitas na
cidade,

seja

comparação
potenciais

ou

como
como

formadoras

desta coleção.
Imagem 5 – Pagã 1: detalhe do ornamento em “casa de abelha”,
pregamento da pala em point-à-jours, e pequenas bolas de
fibras de tecido aglomeradas, indicando a presença de material
sintético. Foto: Sejana de Pina Jayme.
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Numeradas de 1 a 3,
para facilitar a identificação,
todas são formadas por duas
camisas,

uma

com

mangas

longas e outra sem mangas. A
descrição começa pela pagã 1
(Imagem 7), com bordados
azuis. Ela apresenta dimensão
maior que as outras duas
peças,

medindo

a

camisa

externa, dos ombros à barra
cerca

de

(Imagem

25
4),

centímetros
enquanto

as

demais têm em torno de vinte
centímetros.
A camisa em mangas
longas

possui

Imagem 6- Pagã 1: Babador do conjunto e seu
respectivo molde com risco de bordado em
papel de seda. Fonte do molde: acervo pessoal
de Laurita da Veiga. Foto: Sejana de Pina Jayme.

golas

arredondadas e pala lisa na frente e nas costas, com abertura frontal
fechada por dois pequenos botões arredondados e alças em caseado,
situados logo abaixo da gola. A camisa cavada ou sem mangas tem abertura
nas costas e fechamento com fita de cetim duplo branca, de meio
centímetro. O pregamento (Imagem 5) da pala e das mangas é feito em ajour
(point-à-jours), ponto decorativo que “consiste em uma série de orifícios
contornados por pontos de caseados6 e colocados lado a lado, formando
uma corrente” (Cunha, 2005, p. 461). O arremate das sobras de tecido por
dentro é feito à mão, vezes com ponto de alinhavo, outras em zigue-zague à
máquina. Golas e ombros presos à máquina com pontos retos. Há reforços
à mão sob a manga direita.

6

Ponto “formado pela sucessão de pequenos pontos muito unidos e paralelos, que servem
para contornar um orifício ou extremidade de um tecido” (Cunha, 2005, p. 462), muito
usado nos bordados encontrados nas camisas de pagão, como veremos em seguida.
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a)

c)

b)

d)
Lâmina 2 - Pagã 2: a) pagã com
vira-mantas, com motivo do
bordado em trigo (pontos
cheio e haste); b) camisa de
baixo; b) e c) molde do acervo
de Inezia P. de Oliveira frente e
lateral.

Os detalhes do corte da camisa de cima, com mangas compridas,
estão nas costas levemente franzidas, no tecido cortado reto e nas “casas de
abelha” na parte frontal (Imagem 5) feitas à mão, que são um meio
decorativo de conferir amplitude e conforto. Não há emendas no tecido ou
costuras entre frente e costas. Não há rendas ou entremeios. O acabamento
– barra, punhos, golas e casas de botão – é todo feito com caseado à mão,
em linha de seda azul, bem como todo o bordado, em pontos cheio7,
caseado e de atrás, que guarnece golas e frente da peça. Os motivos são
pequenos raminhos de flores e laçarotes. Na camisa cavada, o bordado se
repete logo abaixo do decote frontal.
Esta pagã é acompanhada por um babador arredondado que
assemelha-se a uma gola e era bastante usado em conjunto com camisas de
pagão ou vestidos. Possui mesmo acabamento e bordados em azul e é feito
em tergal, com forro em flanela8. O acabamento do forro, em renda branca
de nylon, fio sintético, fica aparente.
Encontramos entre guardados de dona Laurita da Veiga e álbuns de
Darcila de Oliveira o molde e os riscos do babador mas não das camisas. O
fato é bastante curioso, já que são peças complementares e possuem os
mesmos desenhos de bordado. No álbum, há um outro modelo de pagã
(Imagem 8), de corte reto, com menos ornamentos e somente camisa em
mangas longas com abertura nas costas. O motivo do bordado é resumido,
apresentando somente as flores, sem o laçarote que arremata os pequenos
ramalhetes. Como veremos a seguir, esta peça possui diferenças no
acabamento, corte e tamanho quando comparada às pagãs 2 e 3, também
integrantes desta coleção.

7

“Pontos paralelos muito próximos, executados sobre um risco (monogramas, bolas,
folhas, etc.) previamente demarcado com alinhavo” (Cunha, 2005, p. 462). Ao que indicam
os depoimentos e bordados acompanhados pela pesquisa, não é utilizado o alinhavo no
ponto cheio, mas sim no caseado.
8
“Tecido de lã ou algodão, ligeiramente espesso e macio, com ligamento em tafetá ou sarja
e aspecto felpudo” (Cunha, 2005, p. 443).
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Imagem 7 - Pagã 1: camisa com mangas sobre camisa cavada, ambas em tergal, bordadas
em linha cairel azul. Este jogo possui como complemento um babador (imagem 6). Foto:
Sejana de Pina Jayme.

Imagem 8 – Página 2 do álbum “Arte de Bordar”, de 1956, com riscos do babador da pagã 1
e de camisa com corte e adornos diferentes daquela que pesquisamos. Fonte: acervo
pessoal de Darcila de Oliveira. Foto: Sejana de Pina Jayme.
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Imagem 9 – Pagã 2: camisa com mangas sobre camisa cavada, ambas em tergal, bordadas
em linha cairel amarela. Este jogo possui como complemento um viramantas (lâmina 2).
Foto: Sejana de Pina Jayme.

O modelo da segunda pagã
(Imagem 9) é o que chamamos
viés ou godê, que prevê o tecido
cortado de forma que o desenho
dos fios fique na diagonal, o que
modifica o caimento da peça.
Esta, juntamente com o tamanho,
é uma das diferenças encontradas
na comparação com a pagã 1:
consideravelmente menor que a
anterior.
As diferenças estendem-se
também

aos

ornamentos:

o

acabamento, que na anterior é

Imagem 10 – Pagã 2: detalhe da lateral, medindo
21 centímetros de altura. Foto: Sejana de Pina
Jayme.
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bordado em caseado, na pagã 2 é feito com em renda branca de algodão
finalizada com bicos de crochê que, assim como os bordados e o cordão em
trancinha, usado para o fechamento da camisa de cima, são feitos em linha
de seda amarelo-ouro. Há renda também nos entremeios que descem, em
diagonal, da gola à barra, pregados em ponto ajour, assim como as mangas.
Os motivos do bordado fogem um pouco à regra das flores miúdas e
arabescos: em seu lugar estão pequenas espigas de trigo, alternadas com
poucos poás (bolinhas em ponto cheio), tudo em amarelo, que preenchem
frente, punhos e a gola da camisa de cima e decoram a frente da camisa de
dentro. Todo o acabamento interno é feito à mão.
Encontramos com Inezia Pirene de Oliveira, uma das bordadeiras
entrevistadas, o molde e o risco da camisa externa deste conjunto. A
bordadeira lembra-se de costurar e bordar este modelo de pagã com para
seu sobrinho. Os 28 centímetros de altura indicam que a dimensão do
molde é consideravelmente maior que o protótipo que estudamos.

Imagem 11 - Pagã 2:
molde com os riscos
de bordado. Fonte:
Acervo
pessoal de
Inezia de Oliveira.
Foto: Sejana de Pina
Jayme
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Esse

dado

vem

confirmar a versão de minha
mãe, quando esta diz ter sido o
tamanho uma das razões pelas
quais decidiram cortar elas
mesas as peças e encomendar
somente o bordado. Ela conta
que

os

bebês

da

família

“nasciam miudinhos demais e
a roupa com tamanho normal
acabava servindo quando eles
já estavam com seis meses”9.
Foi perguntado às bordadeiras
se há tamanhos diferentes de
camisas
afirmam

de
que

pagão

e

seguem

elas
um Imagem 12 - Pagã 3: detalhe da lateral, medindo 21

tamanho único, que varia com

centímetros de altura. Foto: Sejana de Pina Jayme.

os moldes e que costuma servir nos bebês até seis meses.
Como o molde foi encontrado com Inezia, mostro a ela a pagã, que
possui complemento de vira-mantas com as mesmas características de
tecido e mesmos elementos de bordado e acabamento. Com a observação,
ela conclui que não pode ter sido feita por ela, justificando que “o trabalho
que a gente faz, a gente conhece” (Entrevista Inezia de Oliveira, novembro
de 2009).
O recorte traz, além dos contornos necessários para o corte
enviesado e os riscos com motivos em trigo, as marcas para a aplicação dos
entremeios de renda, que ornamentam a frente e os punhos da camisa. Não
encontramos o molde do vira-mantas e da camisa de baixo.

9

Depoimento de Ana Maria de Pina Jayme, maio de 2010.
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Imagem 13 - Pagã 3: camisa com mangas sobre camisa cavada, ambas em tergal,
bordadas em linha cairel branca. Este jogo possui como complemento uma touca ou
gorro (imagem 19 e lâmina 3). Foto: Sejana de Pina Jayme.

A pagã 3 possui um aspecto mais puído se comparada às demais, o
que nos intriga, já que as três foram costuradas e bordadas no mesmo
período. Seguindo o mesmo modo de produção da pagã 2, onde somente os
bordados são encomendados, é feita também em tergal branco, composta,
como as anteriores, por duas peças – sem mangas ou cavada, com abertura
nas costas – e mangas longas, com abertura na frente. Possui golas
arredondadas e pequena pala lisa, de onde sai, através de renda costurada
em ajour, a parte da frente, levemente franzida, entremeada da mesma
renda de algodão branca de meio centímetro, formando cerca de seis
grandes losangos. Não há costura lateral. O tecido é cortado em viés nas
duas peças. Todo o acabamento é feito com renda de algodão e o
pregamento à mão, em ponto ajour. Não há bicos de crochê como na pagã 2.
Nota-se que a costura da renda da pala começa a afrouxar-se, tornando
visível uma interferência, com provável intenção de reforçar ou reparar
alguns pontos soltos, desgaste que indica um uso intenso da peça.
Toda a frente em losangos desenhados pelos entremeios, assim como
golas, punhos e camisa de dentro, é bordada à mão com ponto cheio,
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b)

a)

c)

f)

d)

e)

Lâmina 3 - Pagã 3: a)
camisa de pagão com
complementos; b)
detalhe da costura;
c)avesso do bordado; d)
camisa de baixo; e)
babador; f ) touca.

sombra10 e de atrás. Os motivos se resumem a raminhos, pequenas flores e
arabescos em linha de seda branca, encontrada também nos cordões
trançados de trinta centímetros cada, presos junto à gola, para o
fechamento da camisa em mangas longas. A camisa cavada, usada por
baixo, tem abertura nas costas com fecho de pequeno botão plástico
achatado. Estes fechamentos são os mesmos encontrados na pagã 2. As
amarrações em fitas delicadas, cordões e pequenos botões se justificam pela
necessidade de oferecer ao bebê algum conforto, evitando acessórios que
possam machucá-lo, preocupação presente também no cuidado com a
escolha do tecido, procurando não utilizar fazendas grossas ou com goma.
Estas questões estão presentes na descrição das peças, nos depoimentos
daqueles que preparam o enxoval e nesta tese sobre a saúde do recémnascido, de 1864, a respeito da vestimenta adequada e de cunho higienista,
que preza pela idéia de proteção do bebê:

O vestuario da criança deve constar do seguinte: duas
camisinhas,

uma

de

fazenda

leve,

sem

gomma,

preferivelmente usada, e aberta pela frente; a outra de
fazenda de lã (flanella ou baetilha), aberta posteriormente,
guarnecida de atilhos nas margens desta abertura, e mais
curta do que a primeira; ambas com mangas que possão
abranger todo o braço e antebraço da criança: 2 [..].
(DUQUE, 1864, p. 20).

É difícil evitar que tecidos novos, por mais finos que sejam, não
apresentem certa aspereza e rigidez. Daí a sugestão de que sejam utilizados
na preparação das roupas do recém-nascido tecidos gastos, provenientes de

10

“Feito pelo avesso em tecido transparente. As porções de linha atravessam
transversalmente as áreas do desenho, no avesso do tecido suporte, fixando-se através de
pequenos pontos no contorno do motivo. O motivo fica apenas delineado pelos pontos que
se situam no seu contorno” (Cunha, 2005, p. 462).
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peças de roupas usadas de adultos, tais como a cambraia de linho e algodão
encontradas em camisas masculinas, vestidos delicados e roupas de baixo.
Esta informação é confirmada no depoimento de minha mãe11. Ela conta
que camisas velhas e combinações serviam, em alguns núcleos familiares de
Pirenópolis, de matéria prima para o preparo do enxoval do bebê que
costumava ser limitado e composto de poucas peças, em função da falta de
recursos e da pouca preocupação com a quantidade de itens, já que eram
usadas por pouco tempo, considerando o rápido crescimento da criança.
Dona Neuza Macedo12 também conta algo parecido, acrescentando
que havia uma lenda, ou mito, de que, se fizessem a primeira pagã do bebê
com o tecido da camisa do avô, e se este fosse uma pessoa honrada, o bebê
também o seria:

São peças artesanais feitas há mais de 40 anos e muitas
histórias já se passaram, há uma crendice interessante de
pessoas que trazem uma camisa de linho do avô do bebê, já
usada, para fazer a primeira peça pagã que o bebê irá usar,
acredita-se que se o avô for uma pessoa boa, exemplar, com
este ato o bebê também o será. É muito comum as pessoas
pedirem pagãos com as camisas usadas dos avôs. (Parte da
entrevista feita com Dona Neuza. 09/09/2009).

Um depoimento de Rita de Pina Melo, bordadeira em Pirenópolis
que conta sobre as peças antigas que guardou, descreve bem o hábito do
aproveitamento de panos e tecidos velhos para a feitura de parte do
enxoval:

11

Ana Maria de Pina Jayme, natural de Pirenópolis - GO, 51 anos. Foi ela quem guardou
as peças de enxoval escolhidas para esta análise.

12

Entrevista realizada por e-mail, aos 09 de setembro de 2009, com Neuza Macedo, natural
de Vitória – MG, 65 anos. Costura e borda enxovais. Vende pelo endereço eletrônico:
<www.elo7.com.br>
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as fraldas eram lençóis velhos, que era para não machucar a
criança. Porque não tinha fralda pra comprar. Era lençol
velho, lençol que todo mundo usava, recortava, então
punha pra lavar, bater na pedra pra amaciar o algodão, pra
fazer fralda. (Depoimento de Rita de Pina Melo, maio de
2010)

Ao ser questionada sobre esse costume, Dona Laurita da Veiga diz
que
Cada um na sua casa já fazia suas roupa... Cada família
tinha a sua tradição, mas eles mesmos que faziam. Não fazia
assim bordado não, era simples porque, de primeiro nem
assim bordado muito não usava. Quem não tinha máquina,
costurava à mão. Mas tinha essa tradição da primeira
camisinha ser da camisa velha de um da família. Mas não
fazia bordado não... agora para mim nunca trouxe.
(Depoimento de Laurita da Veiga, novembro de 2010).

A declaração da bordadeira acaba por explicar que algumas práticas
são legitimadas através de mitos e histórias mas que possuem fundamentos
que, neste caso, estão no aspecto econômico do aproveitamento de tecidos
e na sabedoria popular da preocupação com o conforto oferecido ao bebê
pela roupa gasta e macia. Para as pagãs desta coleção, no entanto, foi
utilizada uma fazenda nova, comprada em Goiânia e identificada
inicialmente como uma cambraia de linho branca. A afirmação se dá, a
princípio, pelas diferenças encontradas na comparação com a cambraia de
algodão. O uso da cambraia de linho foi também declarado nas seguintes
falas de minha avó, minha mãe e Laurita:
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Não gostava de comprar malha não. Que malha eu acho que
é descartável. Você tira da criança e põe na água, deforma
tudo. Nunca gostei de malha... Era tudo em cambraia ou
então em linho. Essa aqui, por exemplo, é linho.
(Depoimento Dione de Oliveira Pina, abril de 2010);

Eu gostava muito da cambraia de algodão. Sua avó gostava
da cambraia de linho. Aí ela preferiu a cambraia de linho.
Ela disse que era mais fina, que ficava mais chique a
roupa...não acabava, não amarrotava muito... que a de
algodão podia rasgar e que esta daqui seria para a vida toda,
porque é um tecido mais resistente. (Depoimento Ana
Maria de Pina Jayme, maio de 2010)

Essa aqui é cambraia de linho [diz, segurando a pagã 1 nas
mãos]. (Depoimento de Laurita da Veiga, novembro de
2009);

Na contramão do que assumimos a princípio, o teste feito com a
queima de parte do tecido de desenho em tafetá ou tela indica que a fibra é
mista, sendo parte de origem vegetal e parte sintética. O uso de fibras
sintéticas em peças dessa tipologia não é usual. De acordo com os
depoimentos das bordadeiras dona Neuza, dona Laurita e Inezia, é mais
utilizada a cambraia de algodão. Ao informar minha avó sobre a descoberta
obtida com o teste e questioná-la sobre a escolha, ela analisa o tecido e
confirma o uso do tergal, de desenho tafetá e fibra mista, que não teria a
desvantagem de amassar tanto quanto a cambraia. Atribuímos a esse fator a
não-utilização

das

fazendas

tradicionais,

sendo

esta

uma

das

particularidades e deslocamentos que discutiremos mais adiante.
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Quanto ao corte, o modelo comum de camisa de pagão que
conhecemos remete às túnicas usadas pelos povos da antiguidade as quais,
inicialmente empregadas como roupas de baixo, ganharam espaço também
nos ambientes internos e nas ruas, em versões que se sobrepunham umas
às outras, como confirma Köhler:

Imagem 15 - Camisa de pagão de corte reto em cambraia de algodão e bordados em
linha de algodão azul, década de 1930. Fonte: Acervo pessoal de Rita de Pina Melo.
Foto: Sejana de Pina Jayme.

Imagem 14 - Molde de camisa de pagão que assemelha-se ao corte das túnicas.
Álbum “Enxoval do Bebê - A arte de bordar”, década de 1950. Fonte: Acervo
pessoal de Darcila de Oliveira. Foto: Sejana de Pina Jayme.
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A peça usada como roupa de baixo pelos romanos era a
túnica - aliás, o traje comum para ambientes fechados.
Tratava-se de uma espécie de camisa de corte bem amplo e
totalmente fechada que descia abaixo dos joelhos (...) Com
o tempo, os romanos passaram a usar várias túnicas
sobrepostas. (KÖHLER, 2009, p. 138)

A prática da sobreposição pode ter, com o passar dos séculos e a
evolução da indumentária, mantido a função de roupa de baixo para a
antiga túnica, sendo esta adotada como tal pelos povos do ocidente, tanto
no vestuário feminino como no masculino, sempre em tecidos mais leves,
claros, muitas vezes quase transparentes, em uma delicadeza que
provavelmente previa uma necessidade de conforto para a roupa que está
imediatamente em contato com o corpo. Há nos períodos seguintes o
desenvolvimento de peças similares adotadas como sobrevestes e pequenas
variações de corte e comprimento.
Na Idade Média, o costume dos ornamentos em cores diferentes nos
punhos, nas golas e na barra, indicam que a analogia das túnicas com as
camisas de pagão pode realmente ser estabelecida. O corte simples
continuava, bem como as sobreposições, também identificadas em nosso
objeto de estudo. Köhler explica que
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os homens usavam uma túnica bem larga, de comprimento
variável (...). Já se tornava comum usar uma camisa de
linho, bem ajustada ao corpo por baixo da túnica. (...)
Basicamente o corte desses trajes ainda era o mesmo de há
muitos séculos - isto é, a túnica, ou o casaco, consistia em
duas peças iguais, costuradas nos lados e nos ombros. (...)
Em geral, o casaco era feito com um tecido de cor viva, e a
barra, o decote e os punhos tinham largas faixas de debrum
ou outro tipo de adorno. A camisa tinha o mesmo feitio da
túnica. (...) A indumentária normalmente usada pelas
mulheres consistia em uma longa camisa de linho ou sisal,
de decote baixo e mangas curtas. Por cima, usavam o casaco
ou túnica, de mangas longas e justas, e tinha o mesmo feitio
da camisa. (...) Essas túnicas, como as dos homens, eram
arrematadas no decote, nos punhos e na barra com largas
faixas de debrum colorido. (Köhler, 2009, p. 164 - 165)

Imagem 16 - Molde de pagã tipo casaquinho, aberta na frente e com corte amplo.
Álbum “A arte de bordar”, 1956. Fonte: Acervo pessoal de Darcila de Oliveira. Foto:
Sejana de Pina Jayme.
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A

evolução

da

antiga

túnica

para

as

vestes

desenvolvidas

posteriormente mostra variações do corte reto padrão para peças abertas e
franzidas, que também identificamos nos modelos mais elaborados de
pagãs. Desde simples camisas, a palas, sobrevestes e casacos (Köhler, 2009),
é possível perceber alguma semelhança com os moldes localizados por esta
investigação, evidenciando que as camisas de pagão são roupas que
baseiam-se em modos arcaicos do vestir.
Quanto à ornamentação, ainda que em alguns períodos as antigas
túnicas já fossem decoradas com faixas e debruns, estes eram ainda muito
diferentes dos bordados que encontramos aqui. Sabemos que,

na primeira metade do século XVII, a indumentária
feminina praticamente não tinha enfeites - somente a veste
de baixo trazia alguma ornamentação. A sobreveste era
adornada com laços de fita coloridas no busto, na ponta do
corpete e nas mangas. Próximo a meados do século, a
mulheres adotaram as rendas - até então usadas apenas
para guarnecer a gola e os punhos virados - como adorno
para o decote e as mangas. A partir de meados do século
XVII, o traje das mulheres assumiu características próprias
e tornou-se completamente independente da indumentária
masculina. (...) usavam uma veste interior (jupe) de tecido
luxuoso, bordado em ouro ou prata, e, por cima dela, a robe
(...). (KÖHLER, 2009, p. 386 E 388)

Isso indica o início de uma ampliação das opções de enfeites que
poderiam ser adicionados às roupas - laços, bordados e rendas - e também
mostra que, a partir de então, a semelhança das pagãs com a indumentária
feminina está quase restrita às roupas de baixo e liga-se a ela especialmente
quanto aos adornos, que atinge no século XVIII, em todos os aspectos da o
vestuário, um grande avanço. Köhler afirma que “sob Luís XVI, a moda
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avançou rumo ao que pareciam
novas

tendências,

mas

as

mudanças deram-se mais nos
ornamentos do que no corte”
(2009, p. 403).
No período seguinte, o
barroco

e

o

rococó

manifestam

também

indumentária

e

predileção

na

havia

pelas

se

uma

formas

naturais e soltas, que podem
ser

parte

da

origem

dos

arabescos florais encontrados
nos bordados das pagãs. Essa
visualidade

francesa

foi

Imagem 17 - gorro infantil francês, século XVIII.
Motivos
de
bordado
assemelham-se
consideravelmente aos riscos encontrados nos
álbuns. Fonte: Köhler, 2009, p. 416.

amplamente difundida por conta das academias criadas nesse período. De
acordo com Carvalho,

o artesanato francês tornou-se o padrão de refinamento em
toda a Europa e países colonizados graças a um pesado
investimento nas artes desde o reinado de Luis XIV,
quando

foram

criadas

as

academias,

modelo

que

ironicamente a Coroa portuguesa trará para o Brasil como
parte de medidas de fortalecimento da monarquia recéminstalada no país. Assim, a qualidade do artesanato francês,
que teve espaço para se desenvolver apesar dos avanços
industriais, viu seu prestígio ampliado pela vinculação que,
desde a origem, estabelecera com a corte por meio de seu
patrocínio. (CARVALHO, 2008, p. 74)
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Dessa forma, havia no Brasil, desde a vinda da corte portuguesa em
1808, um incentivo ao desenvolvimento de trabalhos como o bordado, que
tinham origem na aristocracia francesa. A imagem de um gorro francês do
século XVIII (figura 15) mostra que os bordados a linha em ramalhetes
arrematados por laçarotes, encontrados nos bordados que estudamos já
eram usados naquele período. naquele Entendemos, então, que a camisa de
pagão possui um modelo ou corte que se assemelha às túnicas e camisas
bastante usadas em diferentes variações desde a antiguidade, não obstante,
as características estéticas dos bordados são prováveis influências francesas,
indicadas pelos ramos e arabescos florais e pela difusão do artesanato
francês no Brasil.
No século XIX, há uma crescente utilização dos bordados em tecidos
brancos, tão característicos das camisas de pagão, como adereços da
indumentária feminina. Punhos, mangas, golas, lenços e outros, eram
cortados em tecidos delicados e, posteriormente, bordados, conferindo
suavidade às roupas. Köhler diz que

na década de 1850, as mulheres ainda usavam, com os
corpetes de decote alto, mangas em forma de sino nos
punhos e profusamente bordadas. Delas surgiam mangas
internas (...) feitas com a mais fina cambraia e cobertas de
bordados. As golas combinavam com as mangas (...). Esses
acessórios de tecido branco bordado foram usados até 1870.
(KÖHLER, 2009, p. 533 - 534)

Essas peças brancas bordadas não mais usadas de forma aparente,
parecem ter continuado como parte da vestes de baixo na indumentária
feminina atravessando o século XIX e parte do século XX, como confirma a
fala de Dona Santinha, Maria Vulpina da Veiga Oliveira:
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Naquela época a gente usava combinação de alça pra vestir
por baixo de vestido. Hoje ninguém usa isso, né. Então
fazia um bordado aqui na combinação, fazia na barra, fazia
atrás também. Às vezes o vestido era mais fino e aparecia o
bordado. Mas todo mundo usava combinação por baixo do
vestido. E camisola de dormir também era feito tudo assim
com bordado. (...) Era cambraia. Mas era uma cambraia tão
bonita, fininha. Tinha diversas cores. (...) E fazia às vezes
até o sutiã, com bordadinho aqui no sutiã e a calcinha
também fazia e bordava aqui assim. Era bem enjoada as
coisas, sua avó deve saber. A gente usava demais essas
coisas. (Entrevista com Dona Santinha, Pirenópolis, março
de 2010)

Os bordados encontrados nas roupas de baixo, ou nas chamadas
“roupas brancas”, são de mesma tipologia daqueles encontrados nas pagãs.
Pequenos ramalhetes florais ou florzinhas soltas, arabescos, laçarotes e
bolinhas. Os pontos também são os mesmos, variando entre o cheio, o
caseado, sombra, rococó, de atrás ou haste e acabamentos em ajour. Quanto
à linha usada, temos a informação de que, nas roupas de bebê, a mais
comum é a de seda cairel, ainda encontrada no mercado em versão artificial,
de raiom. A linha foi encontrada nas peças estudadas e também citada em
todos os depoimentos como aquela usada para os bordados13.

13

Inezia comenta: “ela é bem fininha, de seda, bem fininha”. (Depoimento Inezia Pirene
de Oliveira, novembro de 2009).
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Há, entre os guardados do enxoval, uma caixa delas, da qual algumas
cores foram usadas nos bordados
das pagãs, como o branco e os
tons de amarelo e azul. De acordo
com o depoimento de minha mãe,
as

pagãs

foram

bordadas

em

sistema de encomenda por dona
Laurita da Veiga, residente em
Pirenópolis. Ela teria feito toda a
pagã 1, mas minha mãe e avó
acharam que era muito grande e
que

não

nascido.

serviria
Optaram,

no

recém-

então,

por

cortarem elas mesmas o tecido. Imagem 18 - Pagãs 1, 2 e 3 (de baixo para
Depois as partes foram levadas a
dona Laurita para a execução dos

cima) e suas respectivas linhas cairel , usadas
nos bordados e acabamentos. Foto: Sejana de
Pina Jayme.

bordados e trazidas de volta para serem montadas, costuradas e finalizadas
em casa. As pagãs 1 e 2 possuem, então, uma cadeia diferente de produção.
Minha mãe explica:

Isso aqui nós fizemos, minha filha. Fizemos a paganzinha,
levamos para ela bordar e fizemos todo esse acabamento
com crochê. Ela só bordou, que a gente queria ela bem
pequenininha. A gente fazia e não montava, entendeu?
Fazia a manta, deixava ela sem o forro, toda aberta, ela
bordava e a gente terminava de fazer. Mesma coisa são as
paganzinhas. Só que esse ajour aqui tudo, fomos nós que
fizemos. Está vendo? Ajour em volta da rendinha...
(Depoimento Ana Maria de Pina Jayme, maio de 2009)
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Ela conta que fizeram todo o enxoval, desde as fraldas até o
pregamento em ajour e os detalhes da renda e que, por esse motivo, não
havia tempo suficiente para os bordados. A encomenda a dona Laurita
justifica-se ainda pela necessidade de bordados mais delicados e bem feitos,
como podemos observar neste trecho do depoimento:

Os bordados das pagãs eu levei para dona Laurita fazer. Eu
não sabia bordar assim... eu bordava, mas não com essa
delicadeza toda que tem nela. Então, eu preferi levar para
ela bordar. Fiz toda a pagã, levei pra dona Laurita bordar,
depois que ela me entregou que eu fui fazer os biquinhos
de crochê em volta da renda. Eu e sua avó, nós fizemos
todo o ajour. Sua avó bordava. Foi tia Elza quem ensinou
para ela e Darcila. Fazia aquelas anáguas... Tia Elza dava
curso... vivia disso, era professora. Então sua avó aprendeu
a bordar com ela. Ela já sabia, né, porque sua avó foi
interna e no colégio e lá elas aprendiam tudo, então já sabia
alguma coisa. Ela bordou muito vestido para mim. As
paganzinhas não bordou porque não dava tempo. Tinha
muita coisa, nós fizemos todo o enxoval. Toalhas de banho,
as mantas, os biquinhos nos cueiros, que tinha muito, as
fraldinhas, tudo... era muita coisa. (Depoimento Ana Maria
de Pina Jayme, maio de 2010).

Nesse ponto, há uma grande divergência constatada nas histórias
contadas. Minha avó sempre afirmou que havia preparado todo o enxoval,
bordado as peças, chegando até mesmo a explicar-me o modo de feitura de
algumas delas. Durante a entrevista, ao ser indagada sobre as pagãs e o
enxoval guardado, ela confirma a execução de uma manta e cita outros
elementos que não os bordados:
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(...) a gente fazia a pagãnzinha com o casaquinho. E, às
vezes, para ficar mais delicado eu nem punha fita, nada.
Fazia o cordãozinho com crochê pra ficar bem delicado.
Tudo preso, trabalhado... as rendinhas, o pregamento...
tudo com ajour [diz, mostrando as peças]. (...) Esse daqui foi
Dona Belinha que me deu o molde pra fazer as carapuças.
A gente chama gorrinho de nenê. Eu fiz... ela tomava a
medida era no joelho, a medida dos gorrinhos era no joelho
que fazia. (...) [ e já com a manta nas mãos] Põe os dois
juntos para fazer o ajour, depois cortava o piquet. Ficava só
o meio com o piquet. O resto era cambraia. Fazia assim para
não levar costura nos cantos. E essa manta também foi
muita gente que pediu emprestado. (Depoimento de Dione
Oliveira Pina, abril de 2010).

Sendo assim, mais tarde pergunto pontualmente se ela havia
bordado as pagãs. Ela diz que sim,
que minha mãe estava enganada e
que ela até bordava bem. Indago se
a pagã 1, com ornamentos azuis, foi
executada por dona Laurita, já que
a modelagem é maior. Ela afirma
que não, que a casa-de-abelha,
adorno presente na parte frontal da
peça, “foi até feito por Maura de D.
Sinhazinha, porque eu não sabia
fazer”. E me explica o processo,
ensinado por Maura na ocasião.

Imagem 19 - detalhe de anágua feita por
minha avó, sem data. Entremeios de renda
com ajour e bordados em pontos sombra,
rococó e haste. Foto: Sejana de Pina Jayme.
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Durante a entrevista com D. Laurita, mostro as peças e indago se ela
tem alguma lembrança de tê-las feito. Olhando cada uma e tirando-as com
cuidado da caixa, a bordadeira diz “eu acho que sim [risos]. Eu fazia muito,
fazia o enxoval todinho”. Um momento antes, ela mostra a touquinha e
comenta: “eu já fiz essas flores demais em crivo, menina, mas depois a vista
não deu mais”. A afirmação quanto a parte do bordado em ponto sombra
reforça dúvida: se dona Laurita costumava executar aqueles motivos em
crivo, considerando que as peças foram bordadas enquanto ela ainda tinha
“boa visão”, por que estariam
em ponto sombra?
Lembro-me, então, de
minha avó ensinar-me tricô e
ponto

de

atrás,

ainda

na

infância. Este foi o único
ponto de bordado que aprendi
a fazer. Na ocasião ela também
falou sobre outros, sem muita
expectativa

de

que

eu

os

aprendesse. Atentando para o
fato de que há outras roupas Imagem 20 - Pagã 3: touca complemento, bordada

em ponto sobra, cheio e atrás, ornada com renda

bordadas por minha avó em costurada em ajour, da qual falam minha avó e dona
casa e que ela conhece o fazer

Laurita. Foto: Sejana de Pina Jayme.

de todos os pontos presentes na investigação, não é impossível que ela
tenha também bordado parte do enxoval.
Levando em conta a contradição entre as afirmações de minha mãe
e minha avó quanto aos bordados, consideramos que as camisas de pagão
possuem mais de uma história ou, ainda, que possuem uma historicidade
que dá conta de diferentes versões. O processo de rememoração, mesmo
com o suporte residual em mãos, constituído aqui pelas pagãs, nem sempre
resultará em uma só verdade, posto que
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recordar, força-nos a selecionar, destilar, distorcer e
transformar o passado, acomodando as lembranças às
necessidades do presente. [...] A natureza subjetiva da
memória torna-a um guia a um só tempo seguro e dúbio
para o passado. Sabemos quando temos uma lembrança, e
seja ela verdadeira ou falsa, essa memória relaciona-se de
alguma forma ao passado. Até um equívoco de memória
envolve a recordação, ainda que distorcida, de alguma
coisa; nenhuma memória é totalmente enganosa. Na
verdade, uma falsa recordação na qual se crê firmemente
torna-se um fato por si só. (LOWENTHAL, 1998, p. 87)

Mais que a busca por uma verdade que explique a trajetória das
peças, a investigação considera as subjetividades que carregam, seja nos
aspectos visíveis, seja nos sujeitos que se relacionam a elas. E as histórias
que cada um tem a contar indicam novas concepções da camisa de pagão.

B#!!"#$%&%83'#!!!
Mamãe trocou minha camisa de pagão, fresca
e adequada às condições climáticas, por um
vestido de rendas e fitinhas que me dava
comichões
no
corpo
inteiro.
(MACDOWELL, 1973, p. 24)

Passados os primeiros meses de vida e, algumas vezes, usando ainda
as pagãs, ao vestuário infantil eram introduzidos os vestidos. O formato
mais comum encontrado nesta coleção é também denominado em
Pirenópolis e, portanto, entre a família em questão, como camisola, numa
referência ao corte solto, sem cintura, normalmente com pala, e bastante
amplo. Minha avó, ao descrever o modo como funcionava a produção de
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roupas em sua casa, fala um pouco do modelo “camisola” dos vestidinhos
que a mãe lhe fazia:

Minha mãe fazia... a minha irmã fazia para os meninos dela,
fazia pra nós também. Mas a minha mãe ajudava. A maioria
dos meus vestidos minha mãe que fazia. Era bonitinho os
vestidos. Sempre ela gostava de camisola, daquelas
camisolinhas soltas. Bem rodada e ela media, assim, o
comprimento da camisola: onde ia bater a mão, era o
comprimento. Então ficava curto. Camisolinha curta, bem
rodada,

cortada

godê.

A

gente

falava

godê

duplo.

(Depoimento Dione de Oliveira Pina, abril de 2010)

O grupo de vestidinhos infantis desta caixa é formado por dois itens,
muito diversos entre si, seja na data de fabricação, seja no aspecto visível.
No entanto, todos têm base de tecido branco, assim como as pagãs, e se
referem a uma mesma fase de vida: até o primeiro ano de idade.
O primeiro foi costurado por minha avó, em casa, no ano de 1958.
Foi feito para minha mãe. É um vestido simples, sem bordados ou maiores
atenções dispensadas, um típico exemplar do que minha avó chama
camisola. A pala finalizada com franzido de tira bordada confere o aspecto
solto, sem cintura, do vestido. Criado para uma criança pequena, um bebê,
ele é fechado atrás por pequeno gancho ou colchete que, pelo tempo e uso,
já deixa suas marcas de ferrugem no tecido não mais alvo do vestido.
Originalmente branco, hoje ele apresenta coloração amarelada, com
manchas por toda a peça. O tecido de algodão miudamente quadriculado se
desmancha ao toque mais brusco, já agastado pela existência prolongada.
Rasgos, puídos e desfiados se espalham por toda a roda com barra feita à
mão. As costuras da pequena gola em laise se fazem um tanto mais fortes
por terem sido executadas à máquina.
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Imagem 21 - Vestido 1: detalhe da lateral, medindo 33
centímetros de altura. Foto: Sejana de Pina Jayme.

Uma peça simples mantida por tanto tempo possui um caráter
simbólico que projeta-se nas dobras de seu tecido. O paninho de que foi
feito tem uma história, assim como seus usos, ainda que cotidianos, o fazem
especial. Minha avó conta um pouco sobre o vestidinho:

Imagem 22 - Vestido 1: detalhe dos desfiados no tecido quadriculado
de algodão (trama semelhante à cambraia). Foto: Sejana de Pina
Jayme.
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d)

a)

e)
Lâmina 4 - Vestidinho 1:
a) frente do vestido;
b)detalhes da tira
bordada ou bordado
inglês ; c) gola em laise;
d) acabamento interno;
e)ferrugem do colchete;
f ) puídos; g) fechamento.

b)
f)

c)
g)

esse aqui foi o primeiro vestidinho que eu fiz para Ana
Maria. Esse aqui eu fui lá em Jaraguá, meu irmão tinha loja,
e minha cunhada me deu esse pano. Esse tecido aqui era
azul claro, bem clarinho, de bolinhas brancas. Com o
tempo descorou tudo, ficou tudo branco. Foi o primeiro
vestidinho da Ana Maria. Fiz com muito amor, com muito
carinho. Eu tinha muito carinho com essa cunhada, sabe,
ela chamava Alair Félix de Souza Oliveira. (Depoimento
Dione de Oliveira Pina, abril de 2010)

O segundo vestidinho, executado em 1981 também por minha avó, é
construído comum entremeado de renda e laise. As alças são de fita de
cetim duplo branco de dois centímetros de largura, amarradas no ombro.
Outra fita de mesma espessura passa pela cintura, deixando um laço

Imagem 23 - Vestido 2: detalhe da lateral, medindo 32
centímetros de altura. Foto: Sejana de Pina Jayme.
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aparente. As aberturas nos
entremeios funcionam como
um

passa-fitas.

O

acabamento da barra é feito
com renda de algodão e a
costura foi feita à máquina.
Esta
vestido

peça
de

era

um

primeiro

aniversário, branco. Havia
outro idêntico, de mesmo
tamanho, feito na mesma Imagem 24 - Vestido 2: detalhe dos entremeios de laise e renda
de algodão e amarração em fita de cetim duplo de 2

época e descartado anos centímetros. Foto: Sejana de Pina Jayme.
atrás. Minha avó diz:

esse vestidinho aqui, eu fiz um para você e outro para
Moara, quando vocês completaram um ano. É com a laise e
as rendas, fazendo essas nesgas. Foi um sucesso esses
vestido seus. Foi muita gente que pediu o vestidinho
emprestado, que queria fazer igual. Eu não importava não,
emprestava. E desse modelo, mais ou menos, eu fiz, depois
quando vocês fizeram dois anos, mas não foi com alça não.
Foi... cortava o talho assim, com as nesgas e, ao invés de
laise, eu fiz nervuras. Ficou mais bonito. Azul para você e
rosa para Moara. (Depoimento Dione de Oliveira Pina, abril
de 2010)

O uso do vestido amplo em crianças pequenas remete a modos e
costumes bastante antigos. Normalmente, tanto meninos como meninas
usavam essas camisolas como veste principal, acompanhadas pelas toucas
ou carapuças. De acordo com estudos que tratam da indumentária infantil,
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o traje para crianças foi durante muito tempo resumido a uma peça ampla,
comprida e sem distinção para os sexos:

O vestido das crianças nada mais é que o traje longo da
Idade Média, dos séculos XII e XIII. Até o século XIV, todo
mundo usava um vestido ou túnica. (...) Para distinguir a
criança que antes se vestia como os adultos, foram
conservados para seu uso exclusivo traços dos trajes antigos
que os adultos haviam abandonado, algumas vezes há longo
tempo. Esse foi o caso do vestido, ou túnica longa. (...) Foi o
caso também da touca usada pelas criancinhas de cueiros.
(...) O primeiro traje das crianças foi o traje usado por todos
cerca de um século antes, e que num determinado
momento elas passaram a ser as únicas a envergar.
Evidentemente, não se podia inventar do nada um traje
para as crianças. Escolheu-se, então para elas um traje cuja
tradição fora conservada em certas classes, mas que
ninguém mais usava. A adoção de um traje peculiar à
infância, que se tornou geral nas classes altas a partir do fim
do século XIV, marca uma data muito importante na
formação do sentimento da infância, esse sentimento que
constitui as crianças numa sociedade separada dos adultos.
(ARIÈS, 1981, p. 75 e 77)

Das peças que pesquisamos, pertencentes às bordadeiras, duas
possuem formato camisola e foram usadas durante o batizado. Ainda é
muito comum seu uso nesse rito de passagem. Algumas vezes chamadas de
“mandrião”, são encontradas à venda em casas especializadas de bebê a
preços altos e normalmente costuradas e bordadas à máquina.
Das mais antigas que pesquisamos, a primeira é parte do acervo de
tia Darcila e foi confeccionada à mão em cambraia de algodão branca com
detalhes em cor-de-rosa e renda valenciana. Com mangas curtas e pala, a
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camisola é bordada em ponto sombra,
haste e cheio, sendo bastante delicada
e leve, com alguma transparência. Foi
costurada para sua primeira filha e foi
tia Darcila mesma quem a bordou.
Imagem 25 - Camisola de batizado em
cambraia de algodão feita por tia Darcila
em 1951: detalhe da barra e bordados em
linha cairel rosa. Foto: Sejana de Pina
Jayme.

Entretanto,

não

localizamos

seu

molde ou os riscos do bordado nos
álbuns. De acordo com Baudrillard,

a fascinação pelo objeto artesanal vem do fato deste ter
passado pela mão de alguém cujo trabalho ainda se acha
nele inscrito: é a fascinação por aquilo que foi criado (e que
por isto é único, já que o momento da criação é irreversível.
(BAUDRILLARD, 2006, p. 85)

Sendo assim, também nos guardados de Rita de Pina Melo há uma
camisola, feita por sua mãe, d. Eliana. Este é um exemplar importante tanto
desta tipologia de traje quanto dos trabalhos de bordado e acabamentos que
estudamos. É toda feita à mão, com pregamento de rendas de entremeios e
acabamento em ajour, muito bem executado. O tecido é a cambraia de
linho, única peça que encontramos nesse tipo de fazenda. Os bordados não
são em cairel e sim em linha de algodão de azul pálido, talvez desbotada
pelo tempo e pelo uso. O motivo dos bordados são os habituais ramos
florais e pois ou bolinhas. Rita diz:

A minha camisola de batismo foi minha mãe que fez – eu já
vou fazer 50! Ela é toda feita a mão, sem nem um ponto de
máquina, com rendinha francesa, renda valenciana. Toda
pregada no ponto paris [ajour]. Essa aqui é camisola de
batismo. Cambraia de linho. Tem... os entremeios são em
renda francesa e essas franzidinhas são de renda valenciana.
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E o que foi usado aqui foi uma, uma... linha de algodão,
que na época era muito comum usar linha de algodão. Hoje
a gente tem cairel, tem um monte de outras linhas. Eu acho
um trabalho impecável, uma coisa. Eu acho que hoje em
dia muito pouca gente faz e muito pouca gente tem o
privilegio de ter guardado e de poder saber que foi
batizado, batizou os filhos, batizou os netos E ainda vou
guardar pro meu bisneto ainda. Então assim, conta um

pouquinho de cada coisa, de cada fazer. Conta história,
conta alegria, conta tristeza, porque o meu menino que
morreu foi batizado com ela. Essa aqui vai ser relíquia. É
relíquia já... (Depoimento Rita de Pina Melo, maio de 2010)

E com esta fala, a bordadeira
reforça a idéia de que um objeto,
uma peça de roupa, pode carregar
consigo mais do que somente marcas
do tempo e características de um
determinado período, afinal, como
diz Baudrillard, “o objeto antigo é
sempre, no sentido exato do termo,
‘um retrato de família’” (2006, p. 83).
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C'/&)&"%/)#!
Quando se trata da história recente, feliz o
pesquisador que se pode amparar em
testemunhos
vivos
e
reconstituir
comportamentos e sensibilidades de uma
época! (BOSI, 2004, p. 16)

No decorrer da descrição e da investigação sobre a produção e a
origem das pagãs, foram apontados nomes de mulheres que se
relacionavam de alguma forma com os trabalhos de bordado. Procuramos
algumas delas e, com as indagações sobre as peças, os depoimentos e as
entrevistas, uma rede de bordadeiras começa a formar-se, descortinando
relações de trabalho, cooperação e afetividades. Em suas casas, elas abriram
armários e caixas, memórias e saberes, e mostraram um pouco sobre
bordado, sobre costumes, contando suas histórias, descrevendo práticas e
fazendo referências a períodos e pessoas.
Dona Laurita da Veiga tem nos bordados grande parte de sua
história. Bordou a vida toda como trabalho remunerado e aprendeu o ofício
ainda criança pelos ensinamentos da mãe, que fazia enxovais de casamento:

Desde pequena, eu me criei rezando o terço e vendo minha
mãe e minha madrinha bordar.... Elas bordavam muito jogo
de cama. Aprendi a bordar primeiro ponto cruz, com minha
mãe. Ponto cruz, ponto cheio... eu comecei na faixa de 9, 10
anos, minha mãe me ensinou... aí foi me ensinando...
cadeia, areia em pano de prato, que eram esses ponto mais
simples, me colocavam para fazer. As meninas de Sizeando,
quando casou as primeiras, elas chegou lá em casa e eu
estava bordando os panos de prato... naquele tempo, me
deu um cruzeiro, me vendo bordar. Então, eu aprendi
assim... já crescendo, rezando o terço e vendo elas
bordarem. Aí eu fui fazendo... Camisinha [de pagão], eu

61

quase nunca fazia, mas, quando trouxe pra mim a primeira,
eu fiz. Que vieram me perguntar se eu fazia e eu falei: “Eu
nunca fiz, mas, a gente vê uma.”. E parei agora porque a
vista não presta. (Entrevista Dona Laurita, novembro de
2009)

Com perfis bastante diferentes, as bordadeiras em Pirenópolis
construíram um modo de fazer e perceber o enxoval de bebê que mantém
práticas antigas e que, de alguma forma, ainda sobrevive a inovações
tecnológicas e facilidades oferecidas no mercado. Com quais meios e onde
essas mulheres aprenderam a bordar são questões que dão conta da
explicação necessária sobre a formação dessa rede. Muitas tiveram as
técnicas e costumes da costura e do bordado passadas pelas mães, avós, tias
e bisavós, num saber que tem continuidade de geração em geração.

Era no âmbito do convívio familiar que se transmitiam os
saberes, trocavam-se experiências, reiteravam-se vínculos
de

camaradagem.

Desde

cedo,

as

meninas

eram

incentivadas a explorar os estojos de costura, aprendendo
uma gama de atavios: bordados, tricô e crochê. De acordo
com o desenvolvimento das habilidades manuais, passavase do ponto-cruz às frivolités, das linhas mais grossas aos
delicados fios de seda, até os mais sofisticados bordados e
técnicas de acabamento. (SHAPOCHNIK, 1998, p. 491)

Algumas delas aprenderam os trabalhos no Colégio Nossa Senhora
do Carmo, que ficava situado ao lado da Igreja Nossa Senhora do Carmo,
em Pirenópolis. Até as décadas de 1950 e 1960, a escola funcionava como
internato, antes do convênio com o Estado e da decadência que acabou por
fechar suas portas no final década de 1970. Na época do internato e, em
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menos intensidade, também no externato, eram ministradas às meninas
aulas de costura, bordados e outros trabalhos manuais ligados aos cuidados
com a casa. Descobrimos também cursos que eram oferecidos à
comunidade e bordadeiras que eram também professoras de seu ofício.
Schapochnik afirma que

se num primeiro momento a arte de bordar estava
circunscrita aos serões domésticos, fazendo parte do
cotidiano o intercâmbio de experiências entre as mulheres
da casa, ela gradativamente transbordou

para as escolas

regulares. (...) Sob a denominação de “prendas do lar” ou
“economia do lar”, [as meninas] recebiam lições sobre os
atavios indispensáveis (...). Talvez antes mesmo do processo
de alfabetização, essas meninas eram iniciadas no domínio
de

um

código

figurativo

que

simbolicamente

se

assemelhava ao diário íntimo e ao álbum de recordações.
Quantos sonhos para o futuro não se projetavam naqueles
bordados? (1998, p. 492-493)

O que constatamos de importante é, ao mesmo tempo, o fato de que
a costura e o bordado estavam inseridos nos contextos domésticos e as
meninas cresciam vendo as mães, tias e avós produzindo roupas, e
aprendiam com elas, olhando e observando as atividades com a agulha.
Todas elas tiveram em casa exemplos de mulheres que executavam esses
trabalhos. Inezia tem a mãe, d. Santinha, que costurava as roupas da casa e
para fora, fazendo também bordados. Rita, mesmo tendo perdido a mãe
ainda criança, aprende com as tias-avós. Minha avó viu a mãe produzir
roupas para ela e para os filhos e a irmã Neném trabalhar como costureira.
Minha mãe, por sua vez, a via na máquina de costura e começou também
desde cedo:
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Eu tinha oito anos quando comecei a costurar. Eu tinha
loucura pra costurar na máquina, minha mãe não deixava,
tinha medo de costurar o dedo, essas coisas. Era máquina
de pedal, não era motor. Aí, tia Darcila tinha uma máquina
de mão e me emprestou. Ela ficou muitos anos aqui em
casa. Eu aprendi a costurar nela. Comecei a costurar
roupinha de boneca, com doze anos eu fiz um vestido para
mim. Quando eu comecei a freqüentar festa eu fazia vestido
para ir para o baile, aqueles vestidos compridos de nesga,
vestido de lastec... fazia nela, porque nessa época as
máquinas não tinham zigue-zague, nem a da minha mãe
tinha. Era só costura reta. A gente fazia tudo à mão, os
acabamentos, era tudo à mão. E o ponto dela era lindo, era
uma

perfeição,

máquina

antiga...

aquelas

máquinas

importadas. (...) Bordar, eu via minha mãe e tia Darcila
bordando, no colégio também ensinava a bordar. Aprendi
muita coisa com dona Marlene, que eu fiz curso de tricô
com ela. No tricô a gente aprendia a fazer bordado, rococó,
crochê para acabamento... uma coisa complementa a outra.
(Depoimento Ana Maria de Pina Jayme, maio de 2010)

Confirmando esses saberes que são passados nos recônditos
familiares, Rita fala sobre como aprendeu a bordar com as tias, que
moravam em Anápolis, onde ela e as irmãs passavam férias. Elas tanto
criaram sua mãe, d. Eliana, passando os conhecimentos de bordado, quanto
ensinaram a Rita o gosto pelas coisas da casa e pelos trabalhos manuais.

Minha mãe bordava, e minha vó bordava e as tias que
criaram minha mãe bordavam... Eu as chamava de vó, vó
Helena e vó Ester. Foram as duas que me ensinaram. Que a
gente ia passar férias em Anápolis, então, eu aprendi a
bordar, eu aprendi a fazer crochê, eu aprendi a pintar, ia
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para a cozinha. E... pra mim, tudo ficou! Nada... foi
desperdiçado. Tudo ficou para mim. Eu adoro bordar é...
mais do que do que uma maneira de ganhar dinheiro. Na
época do colégio, o colégio das freiras que a gente estudou,
já não tinha mais. O máximo que a gente aprendia era fazer
um tapete com... saco de linhagem e lã. Há um tempo atrás
tinha trabalhos manuais, tinha costura, tinha de tudo. Mas
já na minha época não tinha mais... Minha mãe morreu eu
tinha oito anos. E... a gente foi criado só com pai e pai não
tem muita paciência. E lá [na casa das tias] era o refúgio, o
lugar bom que a gente tinha! Ai, deu férias estava todo
mundo de mala pronta para ir para casa da minha vó
Helena e da minha vó Ester. Então a gente passava as férias
inteiras. Anápolis não tinha nada para gente fazer, era casa
de velha mesmo. Duas beatas que só bordavam, faziam
enxoval pros outros: manta, vira manta, roupas de cama e
tudo isso. Então era tricô pra um, crochê pra outro,
bordadinho pra outro.. E nós fomos crescendo assim. E das
irmãs, que nós somos 3, a única que ficou com o dom de
bordar fui eu... Sou professora de bordado. (Depoimento
Rita de Pina Melo, maio de 2010)

Eliana de Pina, mãe de Rita, era uma personagem importante nessa
atmosfera de bordados, já que pegava um grande número de encomendas
de enxoval de bebê tanto em Pirenópolis quanto em outras cidades, como
Anápolis, Goiânia e Brasília, chegando a produzir também para outros
estados. Laurita trabalhou com ela e as duas faziam enxovais inteiros:
mantas, camisas de pagão, sapatinhos... É como conta a bordadeira:

Geralmente, Eliana pegava assim: ela fazia toda a parte de
tricô e eu fazia os bordados. Que ela pegava o enxoval
todinho, tricô, tudo ela pegava. Aí eu fazia toda a parte do
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pano. (...) Ela me ajudava com os risco pra bordar depressa.
Aí eu fazia os bordado e ela fazia os tricô. Fazia sapatinho,
fazia manta, paletozinho, fazia tudo, touquinha de lã...
Geralmente, quase todas as mulheres que tava esperando
nenê, trazia para mim fazer. Eu fazia o jogo completo. Fazia
tudo. Montava, bordava... Só a Eliana que mandava muito
cortado pra me ajudar, porque era demais, ela pegava muita
coisa mesmo. Ela pegava muito de São Paulo, Brasília, Rio,
tudo que era canto que vinha para ela fazer, que tinha fama.
Mas, a fama era dela. Tinha muitos de fora que já foi
aprendendo e trazendo direto para mim. Foi descobrindo
que quem bordava era eu e já vinham trazendo para mim.
Ficava mais barato. Manta, vira-manta. Eu fazia os
sapatinhos. Fazia jogo completinho, touquinha, sapatinho...
fazia tudo. Tirava o molde das revistas e fazia tudinho.
(Depoimento Laurita da Veiga, novembro de 2009)

Imagem 26 -“Geraldão”: molde encontrado em casa de Laurita, Inezia e no álbum A arte
de bordar (no 268, setembro de 1956, p. 3), de tia Darcila. Foto: sejana de Pina Jayme.
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Imagem 27 - Molde de camisa de pagão sem mangas. Acervo de Laurita da Veiga. Foto:
Sejana de Pina Jayme.

A fala de dona Laurita esboça de que modo os modelos mais
elaborados das camisas de pagão foram difundidos em Pirenópolis. Por
conta da intensa atividade no ramo, quem trazia muito das revistas, dos
moldes e dos álbuns utilizados, era quase sempre d. Eliana. Parte do
material que encontramos com as bordadeiras foi trazido por ela. Nos
guardados de dona Laurita estão narrativas sobre os moldes e tipos de
pagãs, sobre pessoas e sobre a cidade. Como quando ela nos mostra o
“Geraldão”, molde de pagã que tem uma curiosa história.

Esse aqui era lindo, esse paletozinho, sabe? Eliana pois o
apelido nele de Geraldão, porque ele era bordado ramado,
sabe? Inteirinho, nas costas todinha ele era bordado! Bem
colorido! As pessoas gostavam dele bem colorido. Aí tinha
um senhor aqui que gostava de andar com umas roupas
toda colorida, aí pois o apelido nesse casaquinho aqui de
Geraldão [risos]. Era todo petecado, de várias cores. Cada
lacinho de uma cor, assim, sabe? O modelo era assim.
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Então puseram nele o apelido de Geraldão. (Depoimento
de Laurita da Veiga, novembro de 2009)

Os laços aos quais se refere a bordadeira são todos feitos com
bordado à mão. Encontramos o “Geraldão” (Imagem 26) também nos
álbuns emprestados por tia Darcila. A publicação de 1956 traz ainda
exemplos de babadores e outras pagãs mostradas por dona Laurita que, na
ocasião do depoimento, ia tirando aos poucos um de cima do outro, entre
pedaços de antigos álbuns, folhas de seda desenhadas e escritas e moldes
em jornal ou papel de embrulho. Cada um possui uma história, traz uma
referência a alguém, a alguma situação. Ela conta enquanto pega nas mãos
cada deles:

Eu fazia quadriculado para sua tia Ludovina. Olha o bilhete
que ela mandava. E ela também mandava o pano para
mim... Agora esse aqui, minha filha, é sofrimento. Você vai
sofrer para fazer [mostra um modelo]. Essas bolinhas,
cortava bola por bola. Jesus! Eu não gosto mais nem de ver
bordado de bolinha na minha frente! (...) Tinha uns pontos
que vinha para fazer e eu não sabia como que fazia. Eu
desmanchava um pedacinho para olhar como que fazia, pra
Imagem 28 - recorte de riscos
de bordado com indicação
das cores. Acervo de Laurita
da Veiga. Foto: Sejana de
Pina Jayme.

Inezia,
aposentada
poucas

aí eu fazia de novo [risos]. (Depoimento Laurita da Veiga,
novembro de 2009)

professora
e

que

aprender. Desmanchava o bordado para ver como que fazia,

uma
ainda

das
hoje

borda pagãs, possui um
baú

de

madeira

cheio

dessas coisas utilizadas na
Imagem 29 - Manta com ricos e bordados em execução pro
Inezia de Oliveira. Foto: Sejana de Pina Jayme.
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feitura das pagãs. Ali, revistas compradas na década de 1980 convivem com
riscos e moldes colecionados ao longo dos anos. Ao contar sobre como
começou a bordar, ela fala sobre esse material e narra também um caso
sobre uma das mantas que fazem parte do enxoval de onde saem as pagãs
que estudamos aqui:

Eu comecei a bordar, aprendemos todos os pontinhos de
bordado, até pregar o botão, fazer casa... foi na escola. Eu
estava na terceira série do primário. Aprendi com a dona
Vera Siqueira. Aí ela me ensinou os pontos de bordado. E
daí para cá, eu continuei. Quando foi em 72, a minha tia,
irmã da minha mãe, estava esperando pra ganhar neném, e
eu comecei a fazer a roupinha de neném. Eu arrumei
alguns modelos... A minha mãe mesmo tinha também
alguns riscos de bordado... e aí eu fui comprando revistas,
tinha a dona Eliana de Wilno que tinha alguns moldes...
Era paganzinha, manta, babador. Eu peguei de revista da
dona Eliana... Quando a dona Eliana faleceu, repartiu as
revistas dela. Então dona Laurita tem. Aí eu fui pegando.
Pegava umas revistas emprestadas, tirava o risco. A maior
parte dos riscos que eu tenho é em papel. Da dona Eliana
eu não fiquei com revista não, eu só copiei alguns riscos. Aí
tem uns riscos bonitos. Tenho todos guardados. Vários
modelos de roupinha (...) Eu bordei pra menina de Duília,
quando a Mayara nasceu, a mais velha, aí eu fiz o enxoval
pra ela, bordei as roupinhas de neném... Fiz manta.
Inclusive uma manta... foi modelo... parece que foi a sua
avó que me passou o modelo. O centro dela era piquet.
Então era piquet quadrado, menor, todo jogadinho no
bordado. E em volta era cambraia. E dessa manta eu fiz
uma para Duília, que a sua avó me emprestou. Toda de
bolinha, feita à mão. Você olha, parece que o pano que é de
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bolinha, mas não é... as bolinhas são feitas à mão,
arrematando de uma por uma. E dessa manta para cá eu
comecei a fazer outras mantas. (Depoimento Inezia P.
Oliveira, novembro de 2009)

É possível afirmar
que a manta da qual fala
Inezia foi totalmente feita
por minha avó, inclusive os
bordados. O ponto de atrás,
utilizado

nos

ramalhetes

representados na manta, foi
executado pelo lado direito,
ficando

as

laçadas

aparentes,

modo

como

minha avó me ensinou a
fazê-lo.

Nas

pagãs,

os

Imagem 30 - Manta: detalhe do bordado e vista da barra e
babados. O ponto de atrás é aquele que forma a haste do
raminho. Foto: Sejana de Pina Jayme.

pontos de atrás foram feitos pelo lado avesso. Eu pergunto a ela se esse tipo
de bordado deve ser feito pelo avesso e ela diz que não, que é pelo lado
direito mesmo. Contudo, é mais comum encontrar o atrás feito pelo avesso.
Não sabemos exatamente de onde foi tirado o molde e o risco para a feitura
da manta, mas é provável que tenha sido de algum álbum de minha avó ou
tia Darcila, já que nada sobre ela foi encontrado nos demais guardados.
Sobre a manta, minha avó descreve o processo de feitura,
evidenciando a atenção com os detalhes do acabamento e os materiais
utilizados:

Era dois panos, uma cambraia e um piquê. Então, põe os
dois juntos para fazer o ajour, depois cortava o piquet.
Ficava só o meio com o Piquet. O resto era cambraia. Fazia
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assim para não levar costura nos cantos. E essa manta
também foi muita gente que pediu emprestado. A Duília
mesmo fez para menina dela uma manta igual. Essa aqui eu
fiz para você azul... a gente não sabia o sexo da criança.
Podia ter feito tudo rosa... veio menina. Mas foi bom que os
outros aproveitaram. (Depoimento Dione de Oliveira Pina,
maio de 2010)

A proveniência do material utilizado como suporte para os enxovais e
as pagãs, de acordo com os depoimentos e guardados mostrados, pode ser
atribuída a álbuns comprados em bancas de revistas e jornais. Alguns
daqueles citados vinham ainda dos tempos de escola. Sua utilidade era
grande, posto que serviam como guia para o desenvolvimento das peças.
Contudo, há em alguns momentos a identificação de processos de criação e
não somente cópia das receitas e indicações. É o que podemos observar na
fala de minha mãe quando pergunto sobre os moldes usados na feitura das
pagãs desta coleção:

Eu acho que a gente pegava [o material] emprestado. Nessa
época não tinha mais, a gente pegava emprestado. Até lá na
dona Laurita mesmo nós íamos, que ela tinha os álbuns.
Então eu fui lá, olhei. Quando eu fui encomendar, eu olhei.
Os que minha mãe tinha também da época ela fazia para
nós.

Minha

tia

Darcila

fazia...

Então

a

gente

vai

desenvolvendo a idéia. Minha mãe falou “vamos fazer
enviesada, que tem um caimento melhor”, então ela foi feita
toda enviesada. Porque não fazia enviesada, fazia em fio
reto. Nós fizemos ela mais godêzinha, bem abertinha... é
idéia que a gente vai desenvolvendo, entendeu? Sem saber
se ia ser menino ou menina, nós fizemos a pagã assim bem
abertinha. E esse biquinho de crochê aqui na renda, fomos
nós que inventamos de fazer, fizemos num pedacinho para
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ver se ficava bom... esse rolitezinho aqui era fita... nós
resolvemos fazer para ver como que ficava. Então nós fomos
desenvolvendo...

Fomos

fazendo

as

paganzinhas

e

desenvolvendo a idéia em cima delas mesmo. [pausa] Não
era assim, “pegamos uma e fizemos igual àquela”.
(Depoimento Ana Maria de Pina Jayme, maio de 2010)

Imagem 31 - Pagã 2: detalhe do crochê na renda e cordão trançado feitos com linha
cairel.Foto: Sejana de Pina Jayme.

Inezia relata em diversos momentos da entrevista que utiliza o risco
de uma peça em outra, que aproveita um modelo de pagã com um bordado
que deveria ser executado em manta ou lençol. Laurita também revela um
apurado senso estético quando diz que não gosta dos bordados muito
cheios e “amontoados”, porque não realçam. Em suas palavras, “pode ser
bastante bordado, mas uma coisinha mais suave, uma coisa mais delicada.
Você pode distinguir o trabalho que você fez”. Isso mostra que,

72

Imagem 32 - Álbum “A arte de bordar - O enxoval do bebê”. No 9, página 24. Data
provável: início da década de 1950. Exemplos de pagãs. Foto: Sejana de Pina Jayme.

além de esses trabalhos serem valorizados pela economia
que

representavam

para

o

orçamento

e

possível

comercialização, por meio deles muitas mulheres deram
vazão à criatividade e à imaginação. (...) a dedicação e o
prazer que muitas donas de casa tinham com a elaboração
dos trabalhos de agulha - quando não eram realizados
simplesmente

por

necessidade, obrigação

e

dever

-

chegavam a proporcionar momentos de evasão, convívio e
troca afetiva com as vizinhas e amigas. (MALUF; MOTT,
1998, p. 418)

Através dos depoimentos, chegamos também à conclusão que,
quanto aos modelos, cortes e motivos dos bordados, houve uma troca dos
materiais de apoio, tais como moldes, álbuns e riscos de bordado, durante
73

um certo período. Esse movimento foi certamente findado após a
diminuição das encomendas e da própria prática de bordar. Há uma

Imagem 33 - Álbum “A arte de bordar - O enxoval do bebê”. No 9. Data provável: início da
década de 1950. Anúncio encontrado na contracapa. Foto: Sejana de Pina Jayme.

infinidade de modelos apresentados. Os álbuns eram publicações comuns e
bastante difundidas na época. Havia um pouco de tudo, de enxovais de
bebê e de casamento, roupas para crianças maiores, para a casa e até
mesmo vestidos de noiva. Os anúncios encontrados na contracapa dos
álbuns das décadas de 1950 e 1960 confirmam que essas práticas da vida
feminina de fazer a roupa em casa, bem como de seguir dicas dadas nesses
manuais, tão comuns no início do século XX, perduraram.
Isso porque, a partir do final do século XIX, os bordados eram
largamente encontrados, não somente em certas peças de roupas, como
também em diversos artigos têxteis para o lar. Normalmente executados
pelas próprias donas, encomendados a bordadeiras ou comprados em casas
comerciais especializadas, esses artefatos foram bastante associados ao zelo
que deveria ser dispensado à casa e aos filhos. Foi nessa conjuntura que
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surgiram os cursos, manuais, revistas e álbuns que ensinavam às mulheres
as técnicas dos trabalhos manuais, inserindo-as no cotidiano feminino
como uma necessidade para o cuidado com o lar, com elas mesmas e com
os filhos: “Livros em português somente sobre bordados e a venda de
rendas e roupas brancas com esses trabalhos consta de anúncios das casas
do ramo mais famosas de São Paulo” (Carvalho, 2008, p. 74 e 77).
Os bordados eram ainda uma maneira de aproveitar o tempo livre
nos lares da sociedade. Para as mulheres desprovidas de recursos, esses
trabalhos manuais serviam também como fonte de renda. E

com o crescente dinamismo da sociedade, diletantes e
profissionais
publicações
sugestões

das

agulhas

nacionais
sobre

o

e

passaram

a

estrangeiras

vestuário,

moldes

contar

com

que

ofereciam

e

bordados.

(SCHAPOCHNIK, 1998, p. 493)

Imagem 34 - Álbum “A arte de bordar - O enxoval do bebê”. No 9. Data provável do início
da década de 1950. Anúncio encontrado na contracapa. Foto: Sejana de Pina Jayme.
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Por volta da década de 1920, em nome da economia doméstica que
deveria prevalecer dentre os esforços de uma boa esposa e dos incentivos
por parte das revistas para que este fosse o objetivo das mulheres, muitos
eram os anúncios e as publicações de cadernos, manuais e álbuns com
receitas e indicações dos mais diversos tipos de costura, bordados e outros
trabalhos de agulha, fazendo com que surgissem verdadeiras provedoras do
lar no que diz respeito às atividades que deveriam ser desempenhadas
dentro de casa. Desde a administração, até a costura do vestuário, das
roupas de cama, artigos têxteis que ornamentavam os ambientes do lar, até
a cozinha e os cuidados com a limpeza, todos faziam parte do arsenal de
tarefas atribuídas àquelas que não podiam pagar por serviçais que as
desempenhassem. Ainda que pudessem, era esperado que boas donas de
casa soubessem como executar os trabalhos domésticos e que participassem
de parte deles. Segundo Maluf e Mott,

os trabalhos manuais em geral e a costura em particular
constituíam

uma

importante

atividade

realizada

no

“recôndito do lar” e eram consideradas como sendo das
mais importantes, úteis e agradáveis ocupações femininas.
Esperava-se que toda dona de casa aproveitasse o tempo
executando esses trabalhos. “Nada mais lastimável que o
fato, quase geral, das senhoras não saberem talhar e
confeccionar a roupa branca de seu uso e de sua casa (...)”
Além da economia que representavam os trabalhos
manuais, estes poderiam também se converter em fonte de
receita. (...) A costura não só vestia a família. Através da
cerzidura e do remendo preservava-se toda a roupa, fosse a
usada para vestir, fosse a do cotidiano domestico, como os
lençóis, toalhas, guardanapos. Através da conservação, da
reforma da roupa velha e da feitura da roupa nova,
evitavam-se despesas com a compra de novas, produzidas
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pela indústria, consideradas de pior qualidade. (1998, p. 417
e 418).

Assim como os cuidados com a casa evidenciavam a imagem de boa
esposa e dona-de-casa, a construção do enxoval do bebê tornava-se parte da
elaboração da maternidade, como um valor de representação para a
sociedade e para si mesma do amor e atenção dedicados ao filho. A
importância em assumir a função de mãe através dos preparativos é
exemplificada neste trecho de Madame Bovary, romance escrito em meados
do século XIX por Gustav Flaubert, onde a conflituosa personagem,

não podendo fazer as despesas que gostaria, ter um berço
de armação com cortinas de seda rosa e touquinhas
bordadas, renunciou ao enxoval em um acesso de amargura
e encomendou tudo de uma vez a uma costureira do
vilarejo, sem nada

escolher nem discutir. Ela não se

divertiu com esses preparativos nos quais as delicadezas das
mães enche-se de apetite e sua afeição, desde a origem, foi,
talvez, atenuada. (FLAUBERT, 2008, p. 92)

As roupinhas pensadas e costuradas no tempo da gestação são como
o início da relação afetiva com o filho. Cada pagã, cada bordado escolhido,
o cuidado com os tecidos, com as cores, eram sempre um preparo para o
próprio exercício da maternidade, que estava sempre muito ligado ao
cuidado e à preocupação com o bem-estar da criança. E esse preparo vinha,
muitas vezes, não somente por parte da mãe, mas da família toda. Toda a
casa, na figura das mulheres, se movimentava em função do nenê que
estava para chegar. A feitura e organização do enxoval é a mais evidente
demonstração dessa atmosfera. Schapochnik diz que
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a chegada de um novo filho também mobilizava toda a
família, emprestando às agulhas e linhas a oportunidade de
celebrar o desdobramento do grupo familiar. Fruto do
trabalho coletivo das mulheres da família ou ainda
encomendado junto às profissionais, o enxoval do bebê
incluída fraldas e cueiros, mijões e pagãos, meias e sapatos,
lençóis e mantas, toucas e casacos que eram oferecidos
como um mimo ao recém-nascido. (1998, p. 492)

Em muitos casos, continuava a ser função da prendada mãe a feitura
de seu vestuário, bem como o de toda a família. É como diz Dona Santinha:
Fiquei nessa luta de costura mesmo e depois trabalho de casa,
essas coisas. E foi levando assim a vida, apertada assim. Meus
filhos eu nunca paguei ninguém para fazer nada. Toda vida
costurei pra eles, para Tovim também eu costurava, costurava
para os meus irmãos e meus meninos tudo... Até paletó eu
inventei de fazer, fiz para o meu sogro. (...) Fiz camisola de
batizado (...) com palinha, com renda, bordada... Cada uma de um
jeito. (...) Fazia com biquinho de crochê, fazia com renda e
bordava tudo. Tudo bordadinho. (Entrevista com Dona Santinha,
Pirenópolis, março de 2010)

A camisola de batizado, assim como a camisa de pagão, já foi peça
fundamental na composição de um primoroso enxoval do bebê, que deveria
contar ainda com cueiros, mantas, vira-mantas, babadores, sapatinhos de lã,
fraldas com rendas ou bicos de crochê e as tradicionais touquinhas ou
carapuças bordadas. Muitas dessas peças entraram em desuso nas últimas
décadas, o que dificulta sua oferta em lojas. Também são, dificilmente,
feitas em casa, já que deram lugar aos macacões, mijões e bodies (macacão
curto e justo) em malha. Esta preferência pode estar ligada à dificuldade de
manutenção das roupas em cambraia ou linho (o lavar e o passar) e à
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preocupação com o conforto. Isso
implica em uma mudança de
costumes no que se refere ao
modo de vestir e “embrulhar” o
bebê. Os “antigos” assumiam que
a criança deveria ficar protegida e
aquecida, envolta em cueiros e
mantas. Hoje é mais comum
deixar o bebê com braços e
pernas livres para o movimento.
Imagem 35 - Modelo com boneco em trajes originais de
meados do século XIX. Atenção para o modo como
embrulhavam o bebê. Fonte: Köhler, 2009, p. 521.

A maneira tradicional de vestir o bebê passa por muitas etapas, tamanha a
quantidade de peças e a metódica forma como devem ser distribuídas.
Primeiramente, coloca-se a fralda, que era de algodão e não descartável ou
plástica. Segue-se com a primeira peça de pagã, com ou sem mangas, que fica em
contato direto com o corpinho da criança. Depois é enrolado o cueiro, de forma
que cubra pés, pernas e chegue à altura da cintura. Por cima vem a segunda parte
da pagã, sobre o cueiro, exercendo a função de aquecer e enfeitar o pequeno. Para
completar, dobra-se um canto da manta, cobrindo-o pelo vira-mantas de forma
triangular, que fica parte voltado para dentro da manta, parte para fora. Daí a
necessidade de adorná-lo com rendas e bordados, posto que é a peça mais
aparente. Sua função está tanto na proteção da cabecinha do bebê quanto na
resguardo da própria manta contra sujos que possam aparecer, já que é um artigo
menos numeroso no enxoval. O vestir termina com a colocação do bebê sobre essa
combinação de manta e vira-mantas e a dobra das partes restantes da mesma sobre
ele, formando um “pacotinho”. (Fonte: Depoimentos Ana Maria de Pina Jayme e
Dione de Oliveira Pina, maio de 2010, e o aprendizado que se deu em minha
infância, ainda com as bonecas)
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Com a perda desse costume, as pagãs e cueiros entram em desuso.
Apesar disso, ainda são recomendados em manuais para futuras mães, os
quais indicam as peças e as quantidades que devem constar no enxoval. O
ideal seria possuir de seis a dez conjuntos de pagãs, compostos por duas
camisas cada. É o que podemos observar nesse caso:

Uma das tarefas mais agradáveis para a futura mãe é a de
fazer ou comprar o enxoval do seu bebê, e se for então o
primeiro, que alegria! Apresentaremos as necessidades
ideais do enxoval para o recém-nascido: O tecido mais
convenientemente usado é o algodão. Os bordados, sem
exagero, ficarão a critério da mãe. Evite os tecidos com fios
soltos. Os mais aconselháveis são os de fibras com
propriedades macias, flexíveis e facilmente laváveis. Os
tecidos sintéticos, náilon, dácron e tergal, não estão
indicados. Providencie doze camisas de pagão ou de opala,
sendo seis com manga e seis sem manga [...] (LAMARE)14

Ou neste manual feminino, no capítulo intitulado “Elegância vem do
berço”:
O bebê está para chegar. A futura-mamãe, o papai, a vovó e
o vovô fazem mil planos, escolhem nomes, compram
brinquedinhos, arrumam o berço, escolhem roupinhas. [...]
veja se a lista que você imaginou coincide com a nossa, que
é, em media, sem grande luxo: 6 camisinhas de opala ou
cambraia bem pequenas; 6 camisinhas de opala ou
cambraia média; 2 camisinhas de cambraia ou de opala
grandes; (...) (SANGIRARDI, 1968, p. 144)

14

A Vida do Bebê, de Rinaldo de Lamare. Disponível em
http://afiliados.submarino.com.br/business/i_firstchapter.asp?pid=157954&prodtypeid=1
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Encontramos referências sobre elas também em “A Roupa”, poema
da portuguesa Fiama Hasse Pais Brandão que traz referência à cambraia do
traje de bebê. Ele é estudado por Silveira (2003), que interpreta esta
referência e a coloca em seu texto como a camisa de pagão, evidenciando a
ligação que a autora faz do traje com patamares sensíveis da existência
humana:
Agora, a cena do nascimento do sujeito, a sua filiação à
linhagem da família, em que a camisa de pagão em que a
vestiram é feita de matéria-prima de fios duplos; fios
cruzados entre a ignorância e o saber, o uso e o costume
dos objetos, em que a noção de valor cobre os sentidos com
um gesto metafísico de amor, próprio dos vestidos que
aquecem, e outro de alheamento, com o desconhecimento
próprio daqueles que não sabem o preço a pagar do
material de que os afetos são feitos. (SILVEIRA 2003, p.
334).

Mesmo sendo este tipo de veste um tanto antiga – segundo os relatos
e dados levantados, ao menos desde o século XIX – ainda hoje é produzida,
com o mesmo tipo de apresentação, e utilizada independentemente do sexo
da criança – tanto meninos como meninas a usavam nesses primeiros meses
de vida, sem muita diferenciação nos cortes e bordados. A descrição das
vestes que portavam as crianças da Roda dos Expostos15 no tempo da
Revolução Farroupilha é uma das poucas referências a enxovais infantis
desse período que encontramos:

O enxoval das crianças, pelo que elucida sobre a vida
feminina no século passado quando o coser e o bordar

15

Havia instituições que cuidavam de crianças, normalmente comandadas por freiras, e
que possuíam uma roda dos expostos. O nome se deve ao modo como são abandonados os
bebês, postos em uma roda que protegia a identidade de quem os deixavam ali.
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eram tidos como atividade própria da mulher, constituía
um dos poucos vínculos do menor com o mundo exterior,
servindo de meio de identificação em caso de eventual
procura por parte de familiares. (...) O registro da roupa que
a criança vestia, ou eventualmente trazia consigo, consta
nos livros de registro da Casa da Roda (...) Os tecidos mais
usuais nos enxovais das crianças eram: baeta (lã grosseira,
de fabricação nacional), baetilha (mais fina que a anterior),
cambraia e cambrainha, cassa (tecido transparente de linho
ou algodão), chita, musselina (chita leve e trabalhada),
morim, riscado, seda, tafetá... Nos enxovais melhores, o uso
de rendas, crochê, fitas e outros adornos eram freqüentes,
indicando o abandono da criança por razões sociais e não
econômicas. (...) As peças mais usuais que as crianças
abandonadas vestiam eram camisa (de cambraia ou morim),
timão (casaco), coeiro e mantilha (...). (FLORES, 1989, p.
122 - 123)

Afora os materiais de feitura, exemplificados pelos moldes, riscos,
álbuns, linhas... durante os depoimentos, as bordadeiras também tiraram de
suas caixas peças similares às que estudamos e falaram sobre elas, sobre sua
trajetória, as pessoas que as vestiram, para quem foram feitas, quais
técnicas de costura e bordado foram utilizadas e, assim, falaram ainda mais
de si mesmas e do modo como as roupas são parte de histórias de vida, das
lembranças e de como materializam o pertencimento à família e ao lugar de
onde vêm.
Rita, com as peças nas mãos, explicando uma a uma, escolhe como a
primeira a ser descrita uma camisa de pagão (Imagem 15) em cambraia
branca, muito pequenininha, meio puída, com bordados florais miúdos e
simples na frente, em linha de algodão de azul desbotado. No mesmo tom é
o caseado do decote e dos punhos. Não possui costura nas laterais. O
fechamento em botãozinho fica na parte superior das costas. A pagã foi feita
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para o pai de Rita e vestiu os filhos dele e os filhos dela. Esta é a mais antiga
peça de pagã com a qual tivemos contato e é também o exemplar mais
simples, com uma camisa só, poucos bordados, sem rendas ou qualquer
outro adereço, sendo também a menor delas. Isso mostra que, no início do
século XX, em Pirenópolis, não havia muitos excessos com relação às
roupas de bebê e que o enxoval era mesmo composto por coisas simples e
em numero limitado, como já afirmaram d. Laurita e minha mãe.
Observemos o depoimento de Rita acerca da pagã do pai:

Essa aqui era do meu pai! Essa foi minha vó Noêmia quem
fez. Meu pai está... com 78 anos e foi a primeira peça que
ele usou. Foi ela que fez todinha. Já está bem puidinha,
bem velinha. [silêncio] Muito especial. É uma coisa muito
demorada. É totalmente feito à mão. É uma coisa assim... é
uma verdadeira relíquia. É obra de arte mesmo. Eu acho
que quem ganha uma peça dessas, feita à mão, guarda para
o resto da vida. Se eu pensar que meu pai já está com 78
anos, minha avó morreu com 86, há quase 20 anos... E
pensar que foi ela que fez isso... fez o enxoval todinho à
mão... Mas, eu guardo com muito carinho. (Depoimento
Rita de Pina Melo, abril de 2010)

Minha mãe explica porque guardou as pagãs:
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Pelo fato de ter sido a sua avó e eu que fizemos, a sua avó,
principalmente. Então ficou um valor estimativo muito
grande, eu não quis dar pra ninguém. Falei que ia guardar e
que todos os filhos meus iriam usar e ia guardar, se fosse o
caso, pra neto e até mesmo pra mostrar como era
antigamente, como usava, né. Na época que você nasceu, a
malha tinha tomado conta, a malha e o macacão já tava pra
todo lado. (Depoimento Ana Maria de Pina Jayme, maio de
2010)

Imagem 36 - Camisas de pagão em cambraia de algodão: acervo de dona Laurita da
Veiga. Foto: Sejana de Pina Jayme.

Dona Laurita, ao ser questionada sobre o que havia costurado e
bordado para os filhos, responde: “que tempo? Não dava tempo! [risos] Não
foi pra filho, já foi pra neto que fui bordar” (novembro de 2009). O trabalho
com o bordado para fora lhe tomava todo o horário, que deveria ainda ser
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dividido com a cozinha, a limpeza, o cuidado com o marido e os filhos. E
conta que para os netos fez alguma coisa, trazendo de dentro do quarto três
ou quatro joguinhos de pagão e dizendo:

Isso aqui foram os trapinho que ficou, ó. Esse aqui eu fiz
pro meu último filho que morreu, aí os neto que vestiu.
Isso aqui foi aproveitando retalho. Aí tinha uns retalhinho
de renda, uns retalhinho de... essa já não era mais cambraia
pele de ovo, já era um outro tipo pano. Ele morreu... Eu
tive esse menino em 78. Já não era mais a pele de ovo, já
não era mais aquela.... mas hoje você não acha nem desse
tipo aqui, você não acha mais, que elas são macia ainda, ó.
Já ta tudo rasgado, que aonde suja muito, estraga. Essa aqui
eu fiz pro meu primeiro neto. (Depoimento Laurita da
Veiga, novembro de 2009)

A rotina era intensa, muitas encomendas somadas aos afazeres e
preocupações comuns da casa. Noites passadas em cima dos bordados, que
dividiam a atenção com os filhos. As mulheres que tinham como meio de
sobrevivência a feitura e ornamentação de roupas costumavam ter uma vida
dura. Dona Laurita conta:

Eu posava aqui nessa sentada aqui nessa varanda bordando.
Menino pequeno... A Janaína, minha filha, era noites e
noites que ela amanhecia no meu colo. E com todos eles foi
assim. Na hora que o menino acordava, eu embrulhava bem
embrulhadinho, naquele tempo fazia muito frio, punha no
colo porque, se chorasse, já estava ali! Também o bordado
foi tudo. Tudo que pude dar aos meus filhos foi tudo
bordado. (Entrevista Laurita da Veiga, novembro de 2009)
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Os depoimentos das bordadeiras, cujas lembranças, reavivadas no
processo de rememoração que se apóia tanto nas roupas, como nos
materiais envolvidos em sua feitura - especialmente os moldes possibilitaram o conhecimento e a reflexão sobre esse passado que é
residual. Lowenthal afirma que:

Toda consciência do passado está fundada na memória.
Através

das

lembranças

recuperamos

consciência

de

acontecimentos anteriores, distinguimos ontem de hoje, e
confirmamos que já vivemos um passado. (LOWENTHAL,
1998, p. 75)

Isso quer dizer que o trabalho de rememoração desenvolvido através
dos depoimentos cria uma espécie de reflexão acerca da atividade do
bordado, do papel das peças no passado e de seu lugar no presente e, ainda,
traz à tona aspectos da vivência daqueles que se envolvem de alguma forma
com esses objetos.
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Roupas são objetos que têm uma circulação
social. Sua longevidade, geralmente maior
que a humana, possibilita-lhes transitar por
diferentes espaços e tempos. Para pensar as
roupas numa perspectiva cultural e histórica,
é necessário apreendê-las em contextos
específicos, já que sua condição circulante e
suas inerentes propriedades deteriorantes
deslocam-nas continuamente para novas
situações, para novos estados. (ANDRADE, I
SPCV, 2008)

Algo que se observa nas peças levantadas até o momento são os
vestígios de outros tempos, de outras existências. São coisas usadas que
seriam facilmente “passadas para frente”, doadas, como comumente
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acontece com roupas, até se tornarem um pouco “velhas” e serem
descartadas ou esquecidas em algum canto, como restos. Esse tratamento
habitual, dado à maioria das peças de vestuário, não ocorre no caso
daquelas que estudamos aqui. Mas antes de entender as razões pelas quais
elas foram guardadas, é necessário entender o que seriam coisas e restos.
Pomian (1998) propõe uma divisão do que ele chama objetos visíveis.
Esta classificação leva em conta as funções assumidas por cada um deles,
que são, segundo o autor, quaisquer objetos percebidos pela visão, sendo
produção humana ou da natureza. Leva-se em conta também o destino
dado por seu produtor e o emprego dado por que o utiliza. O objeto visível
passa então por uma espécie de cadeia, que vai dessa produção ao emprego.
Devemos considerar que nem todos os objetos visíveis possuem um destino
e muitos outros não têm um emprego, mas não é o caso daqueles com os
quais trabalhamos.
Sendo assim, o objeto visível, durante sua produção, tem deliberado
um destino e este definirá quais serão os materiais utilizados nessa
produção e que forma terá. A escolha dos materiais e da forma resultará na
aparência do objeto, o que tornará visível sua função. Esta, por sua vez, é
responsável por definir o destino ao qual se presta. Já o emprego, é dado
pelo usuário e tem a capacidade de alterar a aparência.
Esta cadeia, que vai do destino ao emprego, voltando à aparência, é a
história do artefato nas mãos do homem, de acordo com Pomian. Essa
história é, então, uma conseqüência das variações de sua função desse
objeto, e das mudanças que ocorrem em sua aparência devido a essas
variações. Assumimos aqui que os objetos visíveis alternam suas funções e
são cinco as classes funcionais propostas por Pomian: corpos, coisas, restos,
media e semióforos. A nós, interessam três delas: as coisas, os restos e os
semióforos.
Coisas seriam, para ele, os objetos visíveis produzidos e manipulados
pelo homem para atender às suas necessidades. Podemos exemplificá-las
com as ferramentas, o vestuário, o mobiliário, as máquinas... Enfim, tudo
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aquilo que construímos e desenvolvemos para nos proteger, ajudar,
completar... Essas coisas foram produzidas com um destino original e, para
tanto, possuem as características materiais e a forma que determinarão seu
uso, como vimos acima. Assim, como peça de vestuário, as pagãs e os
vestidos se configuram primeiramente como roupas. O destino dado no
momento da produção indica seu emprego: deve ser usada como veste,
roupa.
Os restos são as coisas que já não possuem utilidade. Não têm mais o
emprego determinado por seu destino original e não lhes foi dado nenhum
outro emprego. São, assim, descartados ou esquecidos. Vale lembrar que
desde que não sejam destruídos, os restos podem mudar novamente de
função se a eles for dado outro emprego. As peças em questão podem se
configurar como restos dependendo do olhar depositado sobre elas. A
classe funcional pode estar sujeita à interpretação dada ao objeto.
A classe dos semióforos compreende aqueles objetos visíveis que não
mais se prestam ao destino original que lhes foi atribuído. Não são mais
utilizados somente de acordo com sua forma e materialidade. A aparência,
que anteriormente indicava sua função, agora é a razão que predomina para
que não sejam descartados como restos e passem, assim, à categoria de
semióforos. É como diz Pomian:

[...] passaram a semióforos depois de sujeitos a um duplo
tratamento, que consistia em extraí-los da natureza ou do
uso e em mudar entretanto sua função, para

serem

colocados depois de maneira a poderem ser vistos, sendo
rodeados ao mesmo tempo de cuidados e de proteção, a fim
de afrouxar tanto quanto possível a ação corrosiva dos
fatores físico-químicos e de impedir o roubo e as
depredações. Por outras palavras, qualquer objeto se
transforma

em

semióforo

em

conseqüência

da
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descontextualização e da exposição. E é-o durante tanto
tempo quanto estiver exposto. (POMIAN, 1998, p. 85)

Um semióforo seria, então, todo o objeto visível destituído de sua
função original, que teve modificado o seu emprego e sua aparência, em
virtude deste, é acrescida de novo significado. É um objeto dotado de
materialidade e significado, que é vestígio de algo não aparente:

Na medida em que substitui alguma coisa invisível, a
mostra, a indica, a recorda ou conserva dela vestígio, um
semióforo é feito para ser olhado, quando não examinado
nos seus mínimos pormenores. (POMIAN, 1998, p. 80)

Os objetos escolhidos aqui se configuram como semióforos por
terem sido, em certo momento, retirados de sua função original de coisa
para serem guardados e não descartados. Embora tenham sido usados como
roupas, há muito são mantidos sem que este seja seu emprego. O descarte
os transformaria em restos. A guarda, no entanto, dá-lhes um novo
significado. São, então, como todo semióforo, dotados de materialidade e
de significado. O que fizemos até o momento foi observar, descrever e
entender essa materialidade, que é o suporte aparente para os significados
que não estão visíveis, que é o vestígio daquilo que não é possível ver.
Percebemos, ainda, uma significação que vai além da roupa nos
depoimentos que coletamos.
Antes, contudo, de passarmos ao plano simbólico desses objetos e
entendermos suas possíveis funções, é necessário entendermos de que tipo
de semióforo estamos tratando. E Pomian explica também quais podemos
encontrar. São eles textos, imagens, substitutos dos bens, comandos,
insígnias

e

expósitos.

Embora

todos

sejam

importantes

para

o

entendimento da classe funcional dos semióforos, vamos levar em conta as
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peças escolhidas e nos atermos às imagens, insígnias e expósitos, para
entender quais e em que momentos aparecem.
As camisas de pagão ou pagãs assumem a função de semióforos
porque são representantes de determinadas práticas e períodos, em um
dado espaço. Também por serem, depois de exercidos os empregos
originais, ou seja, traje de bebê - artefatos que fazem parte de uma coleção
de família, que tem por costume escolher algumas peças as quais são
guardadas como um acervo de sentidos e sentimentos, compartilhados
entre seus membros. Verificamos em alguns depoimentos que outras
famílias em Pirenópolis, em um papel desempenhado normalmente pelas
mulheres, guardam parte dos enxovais de bebê em peças como as pagãs e
os vestidos de batizado, que são ou não reutilizados quando nascem novos
membros do grupo. Esta pode ser uma das razões pelas quais são guardados
e, se for a principal, é o caso de não caracterizarmos tais artefatos como
semióforos, já que sua função primordial ainda é o vestuário. Entretanto, o
fato de serem antigos e de carregarem características que os distinguem dos
trajes contemporâneos, ou seja, sua própria aparência, já os colocam em
lugar diferente dos demais quando os analisamos. Como objeto antigo, eles
têm uma função bem específica dentro do sistema: significar o tempo.
(Baudrillard, 2006, p. 82). Às três peças descritas aqui já não mais se
programa um uso. Ainda que venham a ser utilizadas como roupa em algum
momento futuro, em virtude também das características frágeis que
adquiriram com o passar do tempo e a repetição de usos, continuariam
como semióforos: expósitos sustentados não por uma vitrine mas por um
corpo.
Isso se dá porque os semióforos são objetos dos quais retiramos a
função original de coisa, aqui representada pelo vestuário, para atribuirlhes um novo valor. As peças de nossa coleção adquirem novo valor à
medida que estão vinculadas, através de sua forma e materiais, à identidade
e à memória não somente da família, mas da sociedade em que foi
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produzida. Isto permite-nos entender melhor o espaço temporal em que
estão inseridas. E Pomian explica:

[...] em virtude da descontextualização e da exposição,
qualquer objeto, seja ele qual for, vê-se investido de
significado, e suas propriedades visíveis passam a ser
signos. [...] Passam a sê-lo com tanto mais facilidade quanto
distinguem esse objeto, são excepcionais, surpreendentes,
extraordinárias, admiráveis e contribuem, por essa razão,
para o separar dos outros. Os semióforos que pertencem a
esta categoria serão designados pelo nome de expósitos.
(POMIAN, 1998, p. 86)

Por esta razão justificam-se as análises sobre a forma e materiais das
peças feitas no início do capítulo. As descrições servem ao entendimento
desses signos, necessário para a compreensão do próprio objeto enquanto
semióforo e fonte de conhecimento. E se a história do objeto - percebida
aqui como possibilidade de estudo não somente do material, mas também
dos processos e sujeitos ligados a ele – está entre sua destinação e seu
emprego, diretamente ligados à aparência, passemos, então, a entendê-la
nos diversos tipos de semióforos possíveis. Já explicamos acima, na fala de
Pomian (1998), o que seria um expósito. Quando nos referimos à
descontextualização e à exposição, não é necessário entender esta última em
seu sentido restrito; o caráter de exposição pode estar no cuidado com a
peça, em mantê-la como objeto de valor, em mostrá-la, ainda que somente
aos poucos membros do grupo e de quando em vez.
As peças podem ser entendidas, portanto, como tais porque os
expósitos são semióforos dotados de valor, o que os leva a serem colocados
em evidência ou guardados com cuidado e segurança, dignos de alguma
forma

de

admiração.

E

elas

encontram-se

nestas

condições

por
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representarem algo significativo à família a qual pertencem. Mas qual sua
importância em um contexto mais abrangente, que se refira ao espaço
temporal em que estão inseridas, pensando nestas peças de roupa feitas em
Pirenópolis, estejam elas no passado e no presente? Como se dá esta
valoração e esses deslocamentos? O que sabemos de início é que a roupa, e
estas peças em particular, falam algo sobre o grupo que as criou e que delas
usufruiu, ressignificandos-as de acordo com suas vivências e concepções.
Se inserirmos aqui a noção de relíquia, bastante discutida por
Lowenthal (1998), chegamos à idéia de que as peças são um tipo de relíquia
à medida que são eleitas como tal pela memória e se configuram como um
passado tangível, parte da história de um grupo e das práticas de uma dada
sociedade em um determinado período e espaço, que diferem de outras
práticas exercidas em outros contextos. Estas são, então, peças deslocadas
de seu tempo, que sobrevivem como um tipo de relíquia específica, ligada
ao plano individual e familiar e também ao coletivo, considerando que no
primeiro podem ser entendidas como objetos biográficos. Menezes diz que
“o objeto histórico ultrapassa os limites do objeto biográfico, mas tem nele
seu caldo de cultura mais favorável”. Entendemos que o objeto histórico
tanto é um semióforo, posto que “não valem pelo seu uso prático”, como
são relíquias, já que “funcionam como fetiche, significantes cujo significado
lhes é imanente” (1998, p. 94-95). As roupas antigas, sejam elas objetos
biográficos

relíquias, semióforo, objetos históricos: seus compromissos
são essencialmente com o presente, pois é no presente que
eles são produzidos ou reproduzidos como categoria de
objeto e é às necessidades do presente que eles respondem.
(MENEZES, 1998, p. 95)

Se relíquias são, por essência, semióforos, objetos investidos de valor
e significado, o objeto biográfico pode ou não exercer esta função. Isto
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porque sendo um artefato que nos acompanha ao longo da vida, pode ou
não ser destituído de seu uso original, determinado pelo destino ao qual se
presta. Quando o é, caracteriza-se então não somente como um tipo de
semióforo, mas também como relíquia.
Assim, a roupa aqui é, primeiramente, objeto biográfico, quando
ligada ao plano individual e familiar. É, também, objeto biográfico que
assume a função de semióforo ao ser destituído de sua função original –
traje – e investido de significado. Finalmente, configura-se como relíquias
no plano coletivo, já que não somente significa através da memória familiar,
mas também pela memória coletiva.
Levando em conta a discussão anterior, esses artefatos são fonte de
conhecimento. A partir deles é possível entender, como vimos, práticas de
elaboração da maternidade, de modos de produção e consumo das peças,
de particularidades de uma região quando comparada a outras e em
diferentes períodos, das relações entre essas práticas e o tipo de sociedade
em que estão inseridas, principalmente quando os entendemos como
relíquias. Lowenthal diz:

[...] o quanto apreendemos do passado por meio de suas
relíquias

remanescentes

varia

segundo

diversas

circunstâncias. Uma delas refere-se à manifesta antiguidade
de coisas ao nosso redor. Determinados locais, cidades,
casas mobiliários refletem nitidamente do passado. Outros
locais, novos, recentes, ou provisórios sugerem menos
antiguidade. Regiões há pouco habitadas, obviamente, não
exibem os monumentos e construções antigas, os sótãos,
baús e museus, que conferem às mais antigas um passado
humano palpável. (LOWENTHAL, 1981, p. 152)
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Olhar os guardados e pensar, por exemplo, as camisas de pagão é
levantar e discutir questões que se preservam juntamente com elas nas
velhas caixas e baús. A roupa, devido à especificidade de seu material, é um
tipo de relíquia cuja permanência é restrita. Essas características tornam
mais urgente o registro e o estudo de certas peças, que podem perder-se
com o tempo e a deterioração. Por esta razão, muitas vezes, mais valiosas
são quanto mais antigas forem. É o caso da mais antiga peça que
levantamos, a camisa de pagão de dr. Wilno (Imagem 15), parte do acervo
de Rita, produzida por d. Noêmia há 78 anos, e por sorte conservada. É
sabido que muitas do mesmo período foram descartadas e, se não há um
guardião capaz de mantê-las, tornam-se restos. Assim como restos podem
vir a ser relíquias. Existe, portanto, um trânsito entre as funções de resto,
relíquia e coisa. Lowenthal completa:

Assim como as lembranças, relíquias outrora esquecidas ou
abandonadas podem tornar-se mais preciosas do que
aquelas em uso contínuo; a descontinuidade em sua
história atrai a atenção para elas, particularmente se a
escassez ou fragilidade as ameaçarem de iminente extinção.
Artefatos inicialmente revestidos de valor são mais tarde
ressuscitados como relíquias de grande importância.
(LOWENTHAL, 1981, p. 153)

E como reconhecemos e distinguimos as relíquias dos demais
objetos? Se já concluímos que uma relíquia está sempre na função de
semióforo, sabemos, de início, que serão sempre objetos destituídos de uma
função original, ou que a esta função tenha sido acrescido um novo
significado ou valor, que se torna maior do que o uso prático que dele se
faz. No entanto, nem todo semióforo é uma relíquia, o que implica em
outros aspectos a serem observados para reconhecê-las. Lowenthal (1981)
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explica que existe um anacronismo presente naquilo que consideramos
relíquias. É um princípio para a configuração de uma relíquia. Mas é
necessário que haja relações desse passado com o presente:

Todas

as

relíquias,

por

conseguinte,

existem

simultaneamente no passado e no presente. O que nos leva
a identificar as coisas como antiquadas ou antigas varia de
acordo com o meio ambiente e a história, com o indivíduo e
a cultura, com a perspectiva e a percepção históricas.
(LOWENTHAL, 1981, p. 154)

E temos alguns meios para observar um objeto e identificá-lo como
relíquia, para reconhecê-lo como algo pertencente a um passado.
Lowenthal continua:

Três processos distintos nos alertam de que as coisas
provêm do passado ou estão relacionadas com ele: o
envelhecimento, a ornamentação e o anacronismo. O
primeiro, a deterioração e o desgaste atribuídos ao
envelhecimento; o segundo, a ornamentação que celebram
ou então chamam a atenção para alguns aspectos do
passado; o terceiro, a distância histórica, transforma as
relíquias em emanações de uma era anterior. As coisas
antiquadas – tirantes de carruagem, xícaras com proteção
para bigode, carros antigos, frontões clássicos – exibem ou
ecoam formas e estilos antiquados. [...] o que elas têm em
comum é que parecem vir de uma época anterior: são
anacrônicas. A consciência de que as coisas são anacrônicas
propicia a percepção histórica. (LOWENTHAL, 1981, p.
154)
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Lembremos dos puídos do vestido 1, feito vinte e três anos antes do
vestido 2. O primeiro processo de reconhecimento de uma relíquia, o
envelhecimento, fica evidenciado na aparência dos objetos. E é possível,
ainda, com a observação e descrição dos mesmos, através desse processo,
identificar que pertencem a diferentes tempos, ainda que estejam ali,
fazendo parte de uma mesma coleção. E vamos assim percebendo as
diversidades entre os objetos que encontramos no presente, fabricados e
consumidos no agora, e aqueles que se tornam mais “opacos”,
amarelecidos, suaves pela passagem do tempo, pelos possíveis ou
identificados usos, e também aqueles que, ainda que não tão antigos,
possuem em sua aparência a referência a outro tempo que não este de
agora.
Voltando à discussão sobre os semióforos, podemos identificar
outros tipos se olharmos novamente as peças no que concerne à sua
ornamentação e adereços. Estes, por estarem diretamente relacionados à
aparência, são responsáveis por sua função atual e por sua preservação e
permanência.
Identificamos nesse olhar os dois outros tipos de semióforos
pertinentes às peças: as insígnias e as imagens. Ambas são percebidas
através dos mesmos elementos: os bordados.
A pagã 1, caracterizada pela ornamentação monocromática em azul,
apresenta laçarotes e ramos de flores, pequenos e delicados e que, unidos
aos acabamentos, configuram-se como imagem. Para entendermos o que
são esses semióforos, Pomian (1998) diz:

[...]

quadros,

pintados,

tecidos,

bordados,

gravados,

reunidos com diversos materiais, compostos de homens e
objetos

como

em

espetáculos,

que

se

deixem

ver

diretamente ou por intermédio de um registro [...].
Reunamos os desenhos, as estampas, as fotografias, os
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mapas, os planos, as maquetas, os modelos, as esculturas, as
instalações. (POMIAN, 1998, p. 82 e 83)

O autor chama de signos icônicos aqueles encontrados nas imagens e
que possuem características como textura, cor, formas, volume... Pensar as

Imagem 37 - Pagã 1: detalhe do bordado do babador. Foto: Sejana de
Pina Jayme.

peças como imagem é uma abordagem bastante diversa daquela que as
colocam como expósitos: aqui desconsideramos o corte e as camadas da
peça para concentrarmo-nos nos bordados, com suas texturas, formas e
características cromáticas.
Considerando as demais pagãs, juntamente com esta, e pensando
ainda nos bordados, podemos refletir sobre o padrão dos motivos utilizados
nesse tipo de peça. Como observamos nas figuras, são sempre muito
pequenos e suaves, tanto visualmente quanto ao toque, o que pode ser
justificado pelo tipo de usuário aos quais se destinam: recém-nascidos.
Mas tal padrão também é encontrado em outras peças produzidas a
partir de trabalhos manuais executados ou apreciados pelas mulheres,
encontrados em casa, tais como as roupas de cama, forros de bandeja,
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toalhas e guardanapos de mesa, roupas íntimas, dentre outros. Carvalho
(2008) aborda o tema:

[...] se destacam elementos miniaturizados e delicados,
considerados agradáveis ao olhar, ao toque, ao cheiro e até
mesmo ao paladar. [...] menção especial merecem as flores,
fundamentais na atribuição de marcas femininas aos
objetos. [...] As flores estavam nas estampas das cortinas,
nas almofadas, nos estofados da sala, nos acessórios
pessoais e nos objetos de guardar. Eram utilizadas para
descrever qualidades e sentimentos femininos, perfumavam
as roupas brancas guardadas com sachets nas gavetas,
estavam nos centros das mesas e figuravam como os
motivos prediletos das rendas e bordados. [...] As flores
faziam parte do universo de objetos com os quais se
excitava a imaginação e a fantasia, território e arte das
mulheres refinadas. No século XIX, acreditava-se que a
percepção feminina estava associada a pequenos objetos e a
peças bidimensionais e não à organização de grandes
espaços. (CARVALHO, 2008, p. 87-89)

As mulheres possuem, então, uma relação próxima com esse tipo de
motivo e de trabalho. A elas eram atribuídas a função de embelezamento da
casa, oferecendo-lhe características de conforto, tornando-a uma extensão
de si mesma, o que é percebido por essa repetição dos motivos florais
também em suas roupas e nas roupas da casa.
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Voltando aos bordados das pagãs, os laçarotes, flores miúdas ou
mesmo os raminhos de trigo da pagã 3, são indícios, ou melhor, insígnias
relacionadas ao que se espera do comportamento feminino em dados
espaços e períodos, esteja ela vestindo a si, à casa ou aos filhos, como
também de questões religiosas e mitológicas. O trigo representa o pão na
igreja católica, o alimento para o espírito... Nos mitos populares, ele dá
sorte àqueles que o vestem ou usam. Dona Laurita diz, ao pegar a pagã 2
nas mãos: “De trigo. Muita gente gostava de fazer um de trigo pra vestir o

Imagem 38 - Pagã 2: detalhe do bordado
em ramos de trigo. Foto: Sejana de Pina
Jayme.

dia que a criança nascia, que é para dar sorte. Tinha muita gente que tinha
essa

superstição”.

Podemos

observar

essa

concepção

também

no

depoimentos de minha mãe:

Essa aqui nós escolhemos esse risco porque falavam que o
trigo... que era bom pôr o trigo no dia que nascesse, que
dava sorte. Então, nós bordamos essa com raminhos de
trigo e amarelinho ouro que é a cor do trigo. E era neutra,
porque nessa época, se viesse homem ou mulher, a gente
não sabia. Então, essa aqui foi a primeira que você... era a
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pagã e o vira-manta. (Depoimento Ana Maria de Pina
Jayme, maio de 2010);

As insígnias, como semióforos, estão presentes nas pagãs antes
mesmo se as entendermos como expósitos. E Pomian acrescenta:

[...] as insígnias utilizam signos icônicos e mesmo imagens,
mas acontece apelarem também para textos. [...] manifestam
caracteres presentes mas invisíveis do indivíduo cujo corpo
fornece suporte. Manifestam também caracteres invisíveis
do objeto sobre o qual se aplicam: a natureza da instituição
que se encontra em certo edifício, o nível da pessoa que usa
determinado vestuário, o facto de certa coisa pertencer a
determinada pessoa ou grupo. (POMIAN, 1998, p. 82 e 83)

Ao observar a complexidade das análises possíveis dos objetos
selecionados da coleção e conhecermos as várias funções que podem
assumir, sentimos ainda mais a necessidade de buscar por sua história
enquanto produtos culturais. A dificuldade em encontrar uma origem certa
dos mesmos nos obrigou a buscar novos meios de entendê-los e
possibilitou a reconstituição história dos vestidos e daquilo que se relaciona
a eles, a partir de sua trajetória na sociedade.

!
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Associados aos retratos e crônicas que
remetem aos ritos da vida privada, podemos
encontrar uma série de objetos e relíquias
que, expostos no ambiente doméstico, na
superfície dos corpos ou, ainda, aninhados
em continentes recônditos, apresentam-se
como materiais suplementares para a
rememoração das sucessivas etapas da vida.
Verdadeiros museus da intimidade, esses
objetos fazem remissão ao painel das grandes
esperanças
e
das
ilusões
perdidas.
(SHAPOCHNIK, 1998, p. 489)

Ao revirar os guardados da família, mais dois vestidos surgem nesta
segunda caixa da investigação. O vestido de debut e o vestido de noiva
compõem a caixa 2. Seu estudo compreende, como foi feito no capítulo
anterior, uma análise do aspecto material e visível e uma busca, através dos
relatos de história oral, de sua perspectiva simbólica. Este é o momento em
que pensaremos os vestidos como artefatos capazes de representar em sua
visualidade os valores e as relações de poder aos quais estão ligados,
relacionando suas histórias aos textos de Shapochnik, Mott e Maluf,
Carvalho e Sevcenko.
A idéia de coleção, como visto na caixa 1, admite um arranjo que
apóia-se no princípio das idades ou fases de vida. É como se, ao
começarmos pelas pagãs de bebê e vestidinhos infantis, analisados
primeiramente, seguíssemos para a análise do vestido de debut, usado na
adolescência, e do vestido de noiva, um marco de passagem para a vida
adulta, sendo este a peça mais antiga de toda a coleção que formamos.
Partimos da materialidade da indumentária para discutir seus valores
adquiridos e seu poder de manutenção e propagação de determinados
comportamentos.
Pensar as roupas nesses sentidos é também pensar em que espaços e
tempos foram construídas. São dois vestidos produzidos entre as décadas
de 1950 e 1970, em Goiânia. Fruto de trabalhos manuais e mecânicos, são
únicos à medida que se destinam a uma pessoa, feitos sob medida, em um
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tempo onde já havia a produção de roupas em tamanhos padrão e escala
industrial.

Por

conta

das

transformações

sócio-econômicas

e

do

desenvolvimento da indústria ocorridos principalmente no século XIX, os
modos de produção e distribuição das roupas sofreram grandes mudanças
ao longo do século XX. A partir da década de 50, mesmo com a
possibilidade de encontrar uma roupa pronta, ainda havia peças feitas de
maneira individualizada. Todavia, começava a se tornar escassa a prática de
se fazer a roupa em casa e mesmo da encomenda das mesmas a uma
profissional como a costureira, a bordadeira e a modista. Sobre essas
questões, Shapochnik afirma que

deve-se ressaltar que o surgimento das grandes confecções
industriais

mecanizadas,

com

o

sistema

de

moldes

padronizados e a produção em larga escala, não espoliou o
trabalho autônomo de costureiras e bordadeiras, que
continuaram sendo requisitadas para a preparação dos
vestidos de noiva, enxovais e das peças de uso cotidiano.
(SHAPOCHNIK, 1998, p. 494)

Assim, a fabricação de peças em escala industrial diminuiu mas não
extinguiu o uso da roupa mais artesanal. A facilidade em encontrar pronto o
que era preciso não fez com que a necessidade de algo especial
desaparecesse. Pensamos, então, que a tradição de algumas peças pode
fazer com que esse costume da vestimenta feita em casa permaneça em
alguns locais específicos até os dias atuais, deslocando algumas vezes o
objeto roupa, com sua carga visual e simbólica, daquele que seria seu tempo
“original”. Isso acontece com as camisas de pagão, que são costuradas e
bordadas à mão em tecidos tradicionais, com moldes pertencentes a uma
metade de século atrás, em um tempo onde o hábito pede a malha e o
macacão. O peso simbólico presente nas pagãs é identificado nos vestidos
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desta caixa, que são também gerados em processos mais manuais que
industriais e tornam-se singulares por serem resultado de uma concepção
que envolve usuários e produtores. São, ainda, objetos biográficos cuja
guarda e manutenção aludem a uma especificidade dos mesmos em relação
às outras roupas e narram tanto histórias individuais como contam de
situações coletivas.
É nesta medida que esses vestidos de mulher revelam mais que
somente escolhas estéticas ou marcas do tempo. Daí a importância de se
pensar essas peças, de investigá-las em seus espaços e tempos de produção,
uso e permanência, já que suas funções - coisas, restos, semióforos
(Pomian) - se alternam infinitamente e dão a elas lugar na formação de
compreensões e conhecimento. Salles, a partir de Menezes (1998), fala
sobre
a capacidade dos artefatos, em geral, de expressar o passado
de forma profunda, e o que é mais importante, de maneira
sensorialmente convincente. Os artefatos – e para efeito
deste trabalho, as roupas – encontram-se permanentemente
sujeitos às transformações de toda espécie, em particular de
morfologia,

função

e

sentido,

isolada,

alternada

ou

cumulativamente. É como se os objetos tivessem uma
trajetória a realizar, uma biografia e, assim, uma dinâmica
própria. (SALLES, 2008, p. 22)

A roupa não é, portanto, estática e sua circulação e modificação não
ligam-se somente a um indivíduo, ultrapassando as intenções e as vontades
daqueles que as usaram. Por conta da capacidade dos materiais de terem
impressos em sua visualidade o passar dos anos, os diferentes usos, o tipo
de guarda e o contexto de onde vieram, e de exercerem a função de
portadores de memória e muitas vezes sujeitos dos processos de
rememoração, é preciso pensá-los não somente como mercadorias ou
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frivolidades, mas antes como fontes de conhecimento. Stallybrass afirma
que:

(...) a vida da matéria é relegada à lata de lixo do
“meramente” – o mau fetiche que o adulto deixará para trás
como uma coisa infantil, a fim de perseguir a vida da
mente. Como se a consciência e a memória dissessem
respeito a mentes e não a coisas, ou como se o real pudesse
residir apenas na pureza das idéias e não na impureza
permeada do material. (...) Uma rede de roupas pode
efetuar as conexões do amor através das fronteiras da
ausência, da morte, porque a roupa é capaz de carregar o
corpo ausente, a memória, a genealogia, bem como o valor
material literal. (...) As roupas têm uma vida própria: elas
são presenças materiais e, ao mesmo tempo, servem de
código para outras presenças materiais e imateriais.
(STALLYBRASS, 2004, p. 34 e 38)

Elas possuem, então, o poder de influenciar assim como são
influenciadas e de criar padrões como são padronizadas. Não são presenças
estáticas e estéreis. Elas nos interpelam através de sua aparência, textura e
cheiro, que possuem a capacidade de alterar nossa percepção de espaço e
tempo. E os códigos dos quais estão impregnadas, como os atribuímos a
elas e de que modo afetam nossos comportamentos, perpassam suas
características materiais: ornamentos, cor, tecidos, costura, modelos, corte e
tantos outros, que encontram-se também confiados às nossas lembranças.
Descrever os vestidos e contar um pouco de suas histórias é entender
suas ligações com as pessoas, os espaços e os tempos, possibilitando um
conhecimento das questões que transitam entre os bailes, os baús e as
histórias de vida, nas linhas e alinhavos, nas flores, nas manchas e nas
barras escuras de cada um deles.
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B!5"#$%&'!&"!&"2.$!
Longo e branco, o
vestido de debut adquiriu
coloração
pelo

amarelecida

tempo

e

pelas

condições de guarda. Foi
feito para minha mãe pela
modista Nenê Fiori, da
qual falaremos adiante. A
cintura

é

ligeiramente

alta e marcada. Possui
três

camadas

de

saias

franzidas, de diferentes
tecidos. Para entendê-las
melhor, começaremos da
inferior e mais interna ou
aquela que seria o forro.
A

barra

é

costurada

à

dupla
mão

e

com

ponto russo16.
O
originalmente

tecido
branco,

Imagem 39 - Vestido de debut: vista da frente da peça produzida em
1973. Foto: Sejana de Pina Jayme.

bastante manchado, puído pelo tempo e com rasgos e buracos provocados
provavelmente por insetos, parece ser uma faillete17 ou faille. Através dos

16

Ponto escama ou ponto espinha: “aquele feito alternadamente à direita e à esquerda de
uma linha central, parecendo uma seqüência de ramificações, como uma espinha de
peixe”. (CUNHA, 2005, p. 462)
17
Faillete: definido como : “tecido fino com desenho tafetá, de seda, acetato ou poliéster,
utilizado geralmente para forro”. (http://www.engetextil.com.br/engetextil.htm#53, acesso
em março de 2010)
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testes feitos com a queima de uma pequena quantidade de fibra do mesmo,
ele seria natural. Isso quer dizer que a matéria-prima usada em sua tessitura
é de origem vegetal ou animal18. No entanto, sua aparência e outro teste
feito com mesmo tipo de tecido, comprovadamente de fibra artificial,
indicam que ele pode ser constituído por uma soma de fibra natural e
artificial, resultando assim em um tecido misto. Para chegar a tal conclusão,
levamos em conta também o período em que foi produzido o vestido: no
início da década de 1970 o uso de tecidos sintéticos já era muito comum. Os
algodões e sedas deram lugar a versões menos dispendiosas e isso ocorria
em diversas áreas de produção e consumo de objetos. Novos materiais
vinham suprir a escassez daqueles tradicionalmente usados, o que podemos
confirmar com a seguinte afirmação sobre o alcance do cinema nas
mudanças de hábito do pós-guerra:

Nos períodos de prosperidade e grande diversificação de
consumo, como após a Segunda Guerra, o cinema se
tornou

a

vitrine

por

excelência

da

exibição

e

glamoularização dos novos materiais, objetos utilitários e
equipamentos de conforto e decoração doméstica. Ele é a
fonte irradiadora dos modelos que se convertem numa
ampla demanda, atendida pela invasão crescente dos
plásticos, polímeros, náilon, raiom, banlon, bouclê, blue
jeans, acrílico, acetatos, multirresinas, baquelita, fórmicas,
linóleos, napas, etc. Materiais todos esses, que tinham a
imensa vantagem de ser produzidos em massa, ser baratos,
resistentes, multicoloridos e democratizar o acesso a um
acervo enorme de bens (...) (SEVCENKO, 1998, p. 602 e
603)

18

Por algumas fibras naturais podemos citar o algodão, o linho, a seda, a lã, dentre outras.
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Em uma mistura de tecidos naturais e sintéticos, encontramos, logo
acima da saia de faillete, uma camada muito franzida de organdi19 branca.
Esta possui uma curiosa emenda em uma parte da barra, provavelmente por
uma possível falta de altura do tecido neste ponto. O organdi, normalmente
composto por algodão ou seda, é um tecido transparente, encorpado e com
goma, o que faz com que tenha um certo volume, levantando assim a saia de
cima, ou saia principal. Souza explica que esses tecidos mais transparentes
eram característicos da indumentária feminina em outros períodos, o que
remonta a uma tradição antiga, ainda do século XIX, do uso de tecidos mais
delicados para mulheres. Ela diz:

Eram privativas do sexo feminino as fazendas vaporosas,
encontradas com tamanha freqüência até 1850: a batista, a
musselina, a tarlatana, o organdi, tecidos prediletos da
Imperatriz

Eugênia

que,

à

noite,

transformavam

as

elegantes em verdadeiras nuvens (...). (SOUZA, 1987, p. 69)

A última camada, aquela que cobre todo o vestido – corpo20 e saia – é
em organza suíça, de acordo com os relatos de minha avó. Um tecido
transparente e sintético com bordados cujos motivos são os tradicionais
ramos de flores. No babado da barra e do corpo, o mesmo organdi da
segunda saia, recebendo aqui um plissado21. A barra possui duas camadas e
um forro cor-de-rosa em voil22. Durante o depoimento de Nenê Fiori, ao
analisarem o vestido, ela e a filha, comentam que o tecido bordado era
19

A organdi é também caracterizado por sua transparência.

20

Parte superior que forma a “blusa” do vestido.

21

“Plissê: série de pregas feitas num tecido, em geral com máquina própria para marcá-las
e que, graças à ação do calor, não se desmancham.” (http://www.engetextil.com.br, acesso
em março de 2010). Hoje encontrados prontos e pregueados à máquina, os plissados já
foram antes marcados a ferro de passar.
22
Palavra de origem francesa usada para designar um tecido “leve, fino, transparente, liso,
de contextura um pouco rija, com ligamentos em tafetá. (...) Usa o algodão de ótima
qualidade e também o raiom.” (CUNHA, 2005, p.486)

108

Lâmina 5 - Vestido de debut: a)
corpo; b) babados da saia; c)
manga; d) manchas no forro; e)
detalhes de fechamento em
colchete e zíper; f ) e g) costuras
internas.

a)

b)

f)

d)

g)

c)

e)

trazido do Paraguai, pois não era encontrado em Goiânia. Em um trecho,
Nenê relata a compra dos tecidos:

Eu ia muito no Paraguai. Ia lá e comprava uns tecidos
lindos - que lá era porto livre - então, tinha tecidos suíços,
mas lindos, lindos... O da Regina [filha], eu já comprei no
começo e guardei o tecido até ela ficar mocinha. E... assim
foi aquela vida, Bem. Foi muito suado, viu? Muito mesmo
(risos). A gente ia de ônibus daqui para Ribeirão. Em
Ribeirão a gente trocava de ônibus, depois chegava no
Paraguai. Era longe demais. Era um dia e uma noite. Eu
chegava à noite e dormia. No outro dia já ia comprar e
voltava naquela noite. (Depoimento Nenê Fiori, maio de
2010)

A modista diz que também comprava tecidos e
complementos

na

Europa,

quando

havia

oportunidade, ou que algumas clientes os
traziam de lá. Originalmente, a peça era
ornamentada com flores de tecido (organdi, voil e
recorte do organza suíça) e contas (pérolas, Imagem 40 - Vestido de debut: a
vidrilhos,

miçangas,

conchinhas).

Ficavam única flor que restou dos

presas

uma

de

de

a

fita

organdi

dois

ornamentos do vestido. Foto:
Sejana de Pina Jayme.

centímetros de largura que acompanhavam toda a barra e o babado do
corpo. É o que podemos observar nos depoimentos. Minha mãe conta,
referindo-se à retirada do ornamento, que as tiras de flores davam graça ao
vestido e que minha avó o “desmontou” algum tempo depois.

Ele tinha uma fita de flores passadas aqui. As flores eram
feitas de tecido e pedras. Tinha uma que era chatinha,
parecia uma concha. Tinha essas pedras, caía miçanguinha
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do miolo... eram lindas as flores, grandes, pregadas numa
fita. Então, passava essa fita aqui no corpo e na barra, que
era todinha contornada de flores. Dava um efeito muito
bonito porque essas pedras, tinha uma que tinha um
coloridozinho quando batia a luz. Aquelas palhetinhas... E
tecido branco e rosa, bem clarinho. E a faixa era rosa, com
laço, uma faixa de organza, larga. E caía o arranjo de flores.
Então tinha de flores grandes até pequenininhas, que
caíam, e nas pontinhas dessa organza tinha pedrinhas
também, florzinhas... mini-florzinhas com pedrinhas. E no
cabelo era o mesmo arranjo. Eu lembro que era uma fita
larga e depois minha mãe tirou essa fita do vestido pra fazer
uma roupa de anjo pra mim. Então as flores eram presas
todas nessa fita. Então quando tirou essa fita, ela saiu
inteirinha. (Depoimento Ana Maria de Pina Jayme, maio de
2010)

As flores eram trabalho da Gueia, apelido de Tereza, uma senhora
que trabalhou com Nenê Fiori toda a vida e hoje mora com ela. O corpo
conta ainda com pequenas mangas franzidas, na mesma organza suíça e sem
forro, com acabamento em viés de organdi. As roupas de debutantes feitas
por Nenê Fiori no período possuíam, normalmente, mangas compridas, o
que constatamos analisando o álbum de sua filha, que debutou no mesmo
ano que minha mãe. Os vestidos tinham uma estrutura parecida, com
babados, cintura alta e corpo justo, mas a manga curta e fofa não era
comum, os braços não ficavam à mostra. De acordo com Nenê,

“mais

comum era sempre o corpinho baixo e justinho. Ajustado no corpo. E a
parte superior do corpo era toda sempre ou de renda importada, renda fina,
toda rebordada, ou, então, um tecido bordado” (Depoimento Nenê Fiori,
maio de 2010). Minha mãe conta que elas escolheram o modelo da manga e
que
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Imagem 41- Avental feito por minha avó na década de 1960, em cambraia de algodão e
renda, do qual fala minha mãe e que serviu como inspiração para o vestido de debut. Foto:
Sejana de Pina Jayme.

era para ficar mais menininha. Que a minha mãe não queria
que o meu vestido de quinze anos fosse um vestido adulto.
Ela queria um vestido mais de menininha, mais infantil, daí
que vem a manga fofinha, menorzinha, para ficar mais
infantil. Eu era muito miudinha também. Pusesse um
vestido muito certinho, com mangas ou decote, não ficaria
bem. Não tinha altura nem nada. Eu era muito imatura
também para usar um vestido assim. Minha mãe pediu que
fosse desse jeito, foi com essa idéia de manginha fofa, com
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o babado, porque era o que eu usava no tempo de menina.
(Depoimento Ana Maria de Pina Jayme, maio de 2010)

A parte do corpo possui, ainda, costuras laterais e nas costas. O
decote é alto e com terminação em costura viés. As saias possuem somente
uma costura situada nas costas, o que presume uma boa largura do tecido, o
que chamamos tecido infestado ou de largura dupla. O fechamento é feito
em zíper e colchete. Notamos que não era costume vestidos de debut que
mostrassem o corpo. Durante a entrevista de Nenê, sua filha Regina observa
“que era tudo de manguinha, não tinha nada sem manga e nada de decote.
O de debut é um vestido fechadinho. Depois trocou esse zíper por
botãozinho de cetim”23, diz, referindo-se ao modo como eram fechados os
vestidos.
O vestido de debut desta coleção foi usado primeiramente em
Pirenópolis, em 1973. É imaginável a importância de um baile de quinze
anos para aquela sociedade, no início da década de 1970, numa cidadezinha
com cerca de vinte mil habitantes, onde as conversas circulavam em torno
dos pequenos ou grandes fatos da vida dos moradores. Para entendermos
melhor esses mecanismos sociais do período, é preciso voltar ao século XIX
e às transformações pelas quais passaram os aspectos econômicos e
culturais dessa sociedade desde então. Como todos os arraiais brasileiros
que se sustentaram através da mineração do ouro, Pirenópolis enfrentou
dificuldades com o fim desta atividade. Contudo, uma figura importante, o
comendador Joaquim Alves de Oliveira, manteve a economia e a cultura do
arraial bastante movimentadas até a primeira metade do século XIX. É
nesse período, inclusive, que é fundado o Matutina Meyapontense, primeiro
jornal da então província de Goiás, bem como a primeira orquestra da
cidade. Após sua morte, em 1851, um período de decadência iniciava-se:

23

Depoimento de Nenê Fiori, maio de 2010.
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(...) a agricultura e o comércio tropeiro perderam forças (...).
Com a mudança das rotas comerciais, a pequena vila
enfrentou

um

processo

de

isolamento.

A

retração

econômica e a estagnação vieram interromper um período
de progresso, antes garantido sobretudo pela produção do
Engenho de São Joaquim (...), de propriedade do referido
comendador. Nas terras da fazenda, além de cana-deaçúcar, plantavam-se mandioca, para produção de farinha, e
algodão, cuja fibra, considerada uma das melhores do
mundo, era exportada para a Inglaterra. (CAVALCANTE;
UNES, 2008, p. 24)

A partir da segunda metade do século XIX, a agropecuária, a
mineração de esmeril e quartzito – mais intensas no século XX – e o pouco
comércio que sucederam os bons tempos do arraial, sanaram as
dificuldades mas não foram suficientes para conservar o trânsito intenso
pela região e a abundância de recursos para as práticas culturais tão
características, como a música. Ainda assim, foram construídos teatros e
mantidas as comemorações tradicionais. O século XX continuou o
isolamento iniciado no período anterior.
Transformações que vinham acontecendo em um contexto mais
amplo, desde o fim da Segunda Guerra — tais como as organizações
políticas nacional e mundial, a revolução sexual, as novas atitudes na
música e na arte, a chegada da televisão e, em uma conjuntura mais local, a
mudança da capital para Brasília, dentre outras — criaram uma situação
propícia ao desenvolvimento de novos costumes. Em Pirenópolis,
mudanças atribuídas por vezes à administração de Emmanoel Jaime Lopes,
o Nelito (Jayme, 1969), movimentaram a cidade a partir de meados da
década de 1960 e trouxeram práticas que até então não eram comuns. A
criação do Lions Clube de Pirenópolis e a reativação do espaço do Praia
Clube — cuja sede era situada na Rua Direita, onde foi construído o atual
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Fórum — incentivaram a produção de jantares, desfiles comemorativos,
festivais e outros tipos de eventos, que iam além dos festejos tradicionais
folclórico-religiosos. Vejamos a fala de Irnaldo Jayme:

Membros do Lions Clube de Goianésia sondaram a
possibilidade de inaugurarem em Pirenópolis uma extensão
daquela valiosa agremiação (...) O promotor Waldemar de
Carvalho (...) foi eleito presidente do Lions Clube de
Pirenópolis, por aclamação, em maio de 68 (...) Com
reuniões

semanais

e

jantares

festivos

periódicos,

a

agremiação, tendo como associadas diversas famílias,
tornou-se importante fator de unificação da sociedade
pirenopolina (...). (JAYME, 1969, p. 167)

Irnaldo conta também sobre o Praia Clube, idealizado pela
Associação Atlética de Pirenópolis (AAP) e ativado concretamente somente
após a criação do Clube dos Trinta, a desistência da construção de uma
nova sede e a reforma do antigo prédio:

A sede social ficou apenas no início do alicerces.
Abandonadas a represa e a construção, toda a AAP ficou
desarticulada. O futebol desaprumou e o clube ficou
relegado ao abandono. Foi nessa conjuntura que surgiu o
Clube dos Trinta, entidade que congregou a sociedade de
Pirenópolis, por quase dois anos, promovendo festas e
reuniões. (...) A juventude passou a ter seu local, porém os
adultos, desacostumados à turbulência da agremiação
juvenil, resolveram ressuscitar o Praia Clube. (...) reforma
total do prédio, inclusive duplicando a capacidade do salão
de baile (...) Dentro de algumas semanas, o Clube dava
majestoso baile de reabertura, passando a reunificar a
sociedade pirenopolina. Bailes beneficentes, sem cobrança
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de aluguel, reuniões festivas do Lions Clube, reuniões
sociais, desfiles, formaturas, etc. (JAYME, 1969, p. 158 e
159)

Os bailes realizados no salão simples do “Praia Clube” chamavam a
atenção e foi em um desses que minha mãe estreou seu vestido de debut, em
10 de outubro de 1973. Esse fora o primeiro baile de debutantes conjunto
da cidade. Antes, havia festas de quinze anos no Praia, mas era individuais.
Minha mãe conta:

Foram 18 moças... era praticamente a turma minha. Tinha
meninas com até mais de quinze anos, outras menos um
pouquinho. Mas foi um baile que há muito tempo não
tinha, porque aqui fazia individual. Não existia esse baile
que juntava a turma do ano, como acontecia nas outras
cidades. Em Goiânia, inclusive, era assim. Foi o primeiro
ano que teve isso aqui em Pirenópolis. Era no Praia mesmo,
ou em casa. Os mais sofisticados eram no Praia, mas era
individual. Então, foi o primeiro ano que teve essa idéia.
Foi Dr. Wilno... nós fomos até ele e ele que organizou, que
desenvolveu a idéia junto conosco e fez o baile. Ele mesmo
que fez. Ensaiou... ensaiava a valsa, dançava com todas nós,
ensaiando a valsa para a gente dançar com os pais... depois
que teve o ensaio geral. Cada família ajudando como podia.
Depois os anos seguintes foram acontecendo... Mas esse foi
o primeiro baile que teve em Pirenópolis de turma de
debutantes. Aí, foi lindo o baile, foi ótimo... contratou
conjunto de fora, que veio e tocou. Foi muito bom. Ficou
na história esse baile... (Depoimento de Ana Maria de Pina
Jayme, maio de 2010).

115

O Dr. Wilno, a quem se refere minha mãe, é dentista e entusiasta de
muitos festejos de Pirenópolis. É viúvo de dona Eliana, bordadeira da qual
tratamos na caixa 1, e primeiro usuário da mais antiga camisa de pagão que
detectamos durante a pesquisa, pertencente ao acervo de sua filha, Rita,
que nos conta sobre seu debut, também organizado pelo pai, quando
pergunto sobre o Praia Clube:

Meu baile de debut foi no Praia Clube. Tive baile de debut
com mais 15 meninas que foram convidadas pra debutar
comigo. Foi um baile lindo. Uma festa linda. Foi... Inclusive
sua mãe também fez o début dois anos antes de mim. O dela
foi no salão Praia e o meu no azul, o salão paroquial. Tinha
bailes enormes, festas lindas. Todas preparadas assim com
dois, três meses de antecedência. Com orquestra. Não tinha
som mecânico, não tinha isso assim não. Era orquestra
mesmo. Era muito, muito, muito, muito bom. Seis horas da
manhã você saia assim, com pai, mãe, tudo, morrendo de
dor no pé, chinelinha na mão. A pé pela rua, que nem carro
precisava. Era tudo pertinho. Todo mundo muito chique.
Imagina uma coisa boa, uma coisa assim... que não tinha
promiscuidade, que não tinha ninguém mal vestido. Todo
mundo muito cheiroso, todo mundo muito lindo. Salto alto,
meia fina, jóias, tinha bijuteria não! Todo mundo usava
jóia! É... casaco, geralmente era uma pele, uma estola, uma
coisa assim, muito requintada. Muita valsa, muita coisa. Eu
não sou antiga. É porque meu avó, meu pai, gostavam desse
tipo de coisa e eram eles que faziam as festas. Então, a
gente aproveitou muito por isso. (Depoimento Rita Flávia
de Pina Melo, maio de 2010)
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Então, outras mulheres da cidade também recordam seus quinze
anos com saudade ao descreverem o modo como as pessoas se portavam
nas noites de festa naquela épocas, evidenciando os preparativos com as
roupas, as maneiras adequadas de comportamento e a importância desses
acontecimentos para as relações sociais e pessoais. Esse tipo de festa era
também bastante comum nas capitais. Em Goiânia, os bailes de quinze anos
foram realizados durante algum tempo no Palácio das Esmeraldas24. A
revista Oásis, periódico da época, traz a fala de Medeiros Netto sob o titulo
de “Saudades Palacianas”:

(...) Se não nos falha a memória, o Lions Clube Goiânia
Centro realizava nos jardins do Palácio das Esmeraldas, em
caráter beneficente, um belíssimo baile de debutantes,
onde muitas jovens mamães de hoje, ali viveram sua noite
de encantamento aplaudidas pela sociedade goianiense.
(Oásis Magazine, Ano X, Volume IV, 1973, p. 56. Fonte:
Arquivo Histórico Estadual - Goiás)

E, em referência a eles, Maria José, ainda na Revista Oásis, descreve:

Aqui vão as impressões de algumas das debutantes da
turma de 1965 que tomaram parte no baile realizado nos
jardins do Palácio das Esmeraldas, sob o patrocínio das
“domadoras” do Lions Club Centro e da Primeira Dama do
Estado. (...) O porte esguio e elegante de Regina Helena
Borges, aliado a sua graça e educação fizeram-na uma das
mais bonitas e encharmantes na noite (...) Seu vestido todo
em renda rebordada, foi confeccionado pela modista Nenê
Fiori. Confirmou o renome a famosa costureira. (...) A

24

Palácio do Governo, construído entre 1933 e 1937, situado na Praça Cívica, centro de
Goiânia.
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meiguice e a simpatia de Edna Alencastro Costa enleva a
todos que possuem a ventura de sua amizade. (...) Com
vestido confeccionado por D. Nenê Fiori, em tule bordado,
fez sucesso. (Revista Oásis, n. 30, 1965, p. 13 - 15. Fonte:
Arquivo Histórico do Estado - Goiás).

Percebemos que em Goiânia também havia a participação do Lions
Clube na organização dos eventos. Já na década de 1970, os bailes
tornaram-se comuns também nos salões dos clubes. Revistas e jornais
costumavam noticiá-los, com esse perfil das moças mais “representativas” e
comentários sobres seus respectivos vestidos. Era sempre mencionado o
nome da casa ou modista que os costuravam. Medeiros descreve ainda
atmosfera em que ocorria toda a agitação dos preparativos para as festas de
quinze anos:

Com a aproximação de setembro e outubro a sociedade
goianiense se movimenta nos tradicionais bailes de
debutantes onde mais de uma centena de moças ingressam
oficialmente na sociedade. (...) um grande complexo é
acionado que vai desde as diretorias dos clubes até o bolso
de cada pai, deixando em sua caminhada, boutiques,
costureiras, maquiadores, fotógrafos e indiscutivelmente as
senhoras Paulesina Borges, Nenê Fiori, Lia, Marinha
Carneiro e a Sra. Daura Sabino. Há entretanto idéias mais
sofisticadas, e modelos são importados dos grandes centros
nacionais com grifo de Denner, Clodô e adjacências. (Oásis
Magazine, Ano X, Volume IV, 1973, p. 65. Fonte: Arquivo
Histórico Estadual - Goiás)

As debutantes também usavam vestidos feitos por suas mães ou por
costureiros de outros estados, como São Paulo. As modistas da cidade
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tinham, no entanto, lugar cativo e eram parte desse cenário de sonho que se
formava todos os anos.

De debutantes eram lindos os vestidos! Eu me lembro que
minha filha debutou – eram umas 20... debutantes - elas,
nos comentários dos coquetéis de antes, elas comentavam:
“O meu é do Rio de Janeiro... não sei o quê”. A outra: “O
meu foi feito em Uberaba”. Sempre comentavam, e eu
estava sempre quietinha, nunca falei nada, ficava caladinha.
Fazia 15 anos que eu guardava a rendinha valenciana do
vestido dela, para franzir, para botar no vestido todo... era
um sonho o vestido. Era um sonho. Quando ela entrou, o
Medeiros Netto falou: “E agora vai desfilar a menina que é
muito bem representada pela mãe” - ele falou na moda
dele! Eu não sei falar! Mas eram muito lindos! Os bailes
eram muito lindos, lindos... Ficava, assim, uma espera, uma
ansiedade... Eu ia, mas, ficava escondidinha. (Depoimento
Nenê Fiori, maio de 2010)

Percebemos que, ao ser questionada sobre os bailes da época, Nenê
lembra-se imediatamente do debut da filha, evidenciando que a memória
normalmente é construída a partir das relações de afetividade. A rendinha
que foi guardada por tanto tempo mostra também o quanto o debut era uma
celebração, um rito, sonhado pelas mães. Ela fala sobre o vestido da filha
para lembrar os bailes que aconteciam na época e percebemos, através de
seu relato, que havia certa competitividade entre os trajes escolhidos e
usados.
É neste contexto que se dá o segundo momento de uso do vestido de
debut desta coleção, que ocorre justamente em um baile de debutantes no
“Clube Jaó”, em Goiânia, ainda no ano de 1973. Convidada pelo então
prefeito Emmanoel Jayme Lopes, mencionado acima, ela participou da
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festa que reunia meninas de várias cidades do estado. Minha mãe conta que
o vestido fora feito em Goiânia justamente porque ela havia sido convidada
a representar Pirenópolis no baile do Jaó:

resolvemos fazer o vestido em Goiânia pelo fato de eu ter
sido escolhida antes mesmo do debut pra representar
Pirenópolis junto com as debutantes do Jaó. Seriam as
debutantes do Jaó e de todos dos municípios de Goiás. Na
época, o prefeito que convidada e ele veio e fez o convite.
Estavam organizando o baile quando ele veio. Daí que nós
partimos pra fazer o vestido em Goiânia, pra ficar à altura
das outras debutantes. Eu fui pra lá, mas assim, foi só meu
pai, minha mãe, o Fernando e eu. Foi mais ninguém de
Pirenópolis... e o prefeito, né, Nelito com dona Preta. Mas
lá encontramos conhecidos nossos. Filhos de conhecidos
do meu pai, um rapaz que vinha muito aqui em Pirenópolis,
que eu já conhecia, estava lá... Então, assim, acabou que a
gente entrosa, né. Só que eu não participei de fotografias
que teve antes do baile, não participei de nada, sabe, das
entrevistas... eu mandei tudo por escrito. Só fui pro baile.
Eram quinze dias preparando pro baile, elas ensaiando. Eu
não participei de nada, eu fui só um dia, eles me deram as
instruções e fui a primeira a entrar no salão ainda, que era
por ordem alfabética [risos]. Foi ótimo o baile, foi lindo.
(Depoimento Ana Maria de Pina Jayme, maio de 2010)

Nenê Fiori, quem fez o vestido, é uma das modistas pioneiras em
Goiânia, cujo atelier, que funcionava em sua própria casa, ficava situado na
Avenida Paranaíba, em Goiânia. Ela dividiu a cena com a ainda ativa
Paulesina e com a também colunista social Daura Sabino. Antes delas, há
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relatos25 de que a primeira modista da cidade fora Pequetita, ainda na
década de 1940. As modistas costumavam desenhar o croqui dos vestidos e
sugerir os tecidos a serem utilizados, muitos dos quais já possuíam nas
casas. Quando indagada sobre a casa de modas, Nenê conta que
sempre foi em casa. Lá na Paranaíba. Era na minha casa,
nunca tive atelier fora. Era, ali dentro de casa. Eu tirava
tudo e ficava todo mundo ali: mãe, vó, tia... Eu desocupava
tudo e vinha com a moça lá de dentro, sabe? Dava... assim,
uma sensação boa. (Depoimento Nenê Fiori, Maio de 2010)

Minha mãe narra:

Resolvemos fazer em Goiânia e fomos procurar uma
costureira que fazia vestido de debut e indicaram a Nenê
Fiori na época, que era uma das estilistas. Era na
Paranaíba...

Eu

lembro,

assim,

do

movimento

das

costureiras, sabe? As pessoas que ficavam trazendo os
tecidos, porque os tecidos ficavam na casa dela... Eles
trazendo os tecidos pra gente escolher. Me lembro bem
disso. Quem nos acompanhou foi tia Darcila e Yara, que
nos levou, que conseguiu endereço e nos levou até ela.
Fomos escolher o modelo, ela mostra modelos na revista,
vestido que ela já fez... Então você vai tirando uma coisinha
de um, uma de outro, uma manga de um... a idéia que você
já tem... igual minha mãe já tinha, de subir os babados
como se fosse um avental, que ela queria assim, queria
flores... Então, isso a gente vai juntando, vai formando e
depois a escolha dos tecidos, pra dar certo com aquele

25

O senhor Orlando Ferreira da Costa, engenheiro, pesquisador e professor aposentado
da Universidade Federal de Goiás, conta sobre um cenário anterior ao que tratamos aqui e
fala de Pequetita como a primeira modista famosa de Goiânia.
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modelo. Aí vem os tecidos de vários tipos... (Depoimento
Ana Maria de Pina Jayme, maio de 2010)

Notamos através dos relatos, que parte da concepção do vestido de
debut pode ser atribuída às pessoas da família à qual ele pertence. A
influência de minha avó fica clara quando Ana Maria, dona do vestido,
afirma que a mãe queria algo mais infantil e que transpôs para a peça a
idéia de um avental que a filha usara na escola primária.

E aí que veio a confecção do vestido... a prova, os detalhes
de flores, de laços, os arranjos de cabelo. O plissado, que
minha mãe gostava do plissado. Então, ao invés de ser
franzido, era plissado o babado. Era o gosto da gente com a
administração dela. A costureira vai falando, vai mostrando
o que ela tem... minha mãe queria que tivesse — que tinha
sonhado para sua filha debutar —babados assim na frente,
subindo, como se fosse um avental, porque no tempo de
criança eu tinha um avental [emocionada]. Então, foi
inspirada nesse avental do meu jardim de infância que veio
a idéia do vestido. (Depoimento Ana Maria de Pina Jayme,
maio de 2010)

Debut é uma palavra de origem francesa que quer dizer iniciar,
estrear. No entanto, este rito liga-se em grande parte à continuidade das
promessas que carregam as meninas desde o momento de seu nascimento,
em determinadas sociedades e espaços. Elas vestem as roupas preparadas
com tanto cuidado em uma encenação que traz à tona o estereótipo de
princesinha cultivado muitas vezes desde a infância e que encontra nesses
rituais o campo perfeito para ser reproduzido, numa alusão aos antigos
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modos da nobreza. Em um site especializado no assunto, encontramos o
seguinte texto:

(...) as famílias nobres realizavam um grande baile para a
sociedade da época, tendo como objetivo principal mostrar
que sua filha estava se tornando uma mulher. (...) Essa
tradição nobre de apresentar a filha para a sociedade se
manteve com as famílias burguesas após a Revolução
Francesa de 1789, e chegou com toda a força aos países
colonizados, como Estados Unidos e Brasil. Aqui, a festa se
tornou extremamente popular na década de 50 do século
XX. Para economizar, as famílias passaram a realizar festas
em conjunto nos clubes. Num só dia, várias meninas eram
apresentadas à sociedade, gerando até colunas sociais sobre
quem

era

a

mais

bonita,

a

mais

simpática

etc.

(http://www.debutanteacontece.com.br, acesso em fevereiro
de 2010)

Explica-se assim costume em realizar os bailes em clubes do qual
tratamos anteriormente. Ainda hoje há famílias que celebram o décimo
quinto aniversário de suas filhas com a tradicional festa de debutante. Nas
versões atuais, as moças trocam a toalete duas ou três vezes durante a festa,
seguindo um ritual que simboliza o amadurecimento da menina de vestidos
claros e românticos e sua versão adulta, em modelos mais decotados, curtos
e normalmente adequados às tendências de moda vigentes. Este rito
planejado pelos pais servia originalmente para encontrar um pretendente
adequado à filha. E as vestes aqui têm, portanto, papel fundamental

(...) entre todos os elementos que entram em jogo no
exibicionismo da festa, a moda é um dos mais eficientes.
Uma conexão íntima sempre a ligou às reuniões sociais,
pois juntamente com a força física, as armas, a inteligência
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e os ardis, é a vestimenta um instrumento de luta, quer ela
se trave entre os grupos ou entre os sexos. (SOUZA, 1987,
p. 151)

Nesta disputa por uma imagem adequada do status da família e da
beleza da menina, fica evidenciado um passo em direção à vida adulta,
embora não fosse necessário apresentar a filha com aparência de mulher
em seu primeiro baile. É importante observar a influência de outras peças
na concepção das roupas, como é o caso do avental citado. Junto à
visualidade, estão as marcas de comportamento e projeções as quais só
percebemos quando levamos esses indícios em conta.

B!5"#$%&'!&"!8'%5)!!
Faz
mulheres
parecerem
meninas,
vestindo-se de bailarinas ou fadas, e até as
mais molecas se perdem no meio de pérolas,
rendas e tules. Muito provavelmente, o
vestido de noiva será a roupa mais cara que
uma mulher irá vestir na vida - e acredita-se,
será usado somente uma vez. (WORSLEY,
2010, p. 12)

Ao falarmos do vestido de debut, estamos tratando de mudanças na
vida feminina e da passagem da infância para uma vida adulta, que
podemos classificar como rito. Igualmente o dizemos do casamento. E
assim, como em um roteiro circular, em grande parte das sociedades há
ritos ao nascermos, ao atingirmos a adolescência ou início da vida adulta, ao
nos tornarmos pais ou profissionais, ao morrermos...

A vida individual qualquer que seja o tipo de sociedade,
consiste em passar sucessivamente de uma idade a outra e
de uma ocupação a outra. Nos lugares em que as idades são
separadas, e também as ocupações, esta passagem é
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acompanhada por atos especiais (...) É o próprio ato de
viver que exige as passagens sucessivas de uma sociedade
especial a outra, de uma situação social a outra, de tal modo
que a vida individual consiste em uma sucessão de etapas,
tendo por término e começo conjuntos da mesma natureza,
a

saber,

nascimento,

puberdade

social,

casamento,

progressão de classe, especialização de ocupação, morte. A
cada

um

desses

conjuntos

acham-se

relacionadas

cerimônias cujo objeto é idêntico, fazer passar um
indivíduo de uma situação determinada a outra situação
igualmente determinada. (VAN GENNEP, 1978, p. 26 e 27)

As etapas são como pedaços de vida que se diferenciam de alguma
forma uns dos outros. Não somos os mesmos da infância no sentido de que
temos diferentes preocupações, posturas e atividades. Do mesmo modo, é
com alguma mudança que continua-se a vida após o casamento e o
nascimento de um filho. E esses pedaços são marcados em nossa sociedade
como caixas a serem fechadas enquanto abrimos outra, como se houvesse
realmente a possibilidade de fechar definitivamente uma dessas caixas. Os
ritos são a linha, a marca que separa uma etapa da outra, e cada um deles
mostra, através do modo como se desenvolve a cerimônia e os artefatos
envolvidos nela, a simbologia que envolve a passagem.
Tratamos aqui justamente dos artefatos: não a roupa do batizado, um
rito próximo ao nascimento, mas a roupa que se usa “antes” dele, ou aquela
que recebe denominação em função dele, a camisa de pagão. Deixar os
hábitos da infância para trás e iniciar os comportamentos de uma vida
adulta é uma passagem marcada muitas vezes pelo baile de debutantes, com
uma roupa específica para tal ocasião. Na cerimônia de casamento, o ritual
que em muito pouco se altera na sociedade ocidental, também presume
uma roupa específica, preparada e com características bastante definidas.
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Certamente, de todos os ritos da vida privada, o casamento
é o mais público. Essa publicização de um ato privado
simboliza uma alteração irreversível da situação social do
casal que, proveniente de duas famílias ou de dois ramos da
família, une-se para formar uma terceira. Em grande parte,
o casamento está mais ligado à passagem da moça donzela a
esposa e anjo tutelar. (SCHAPOCHNIK, 2008, p. 475)

Se o debut é um rito cuja função maior foi, anteriormente,
possibilitar os contatos com o sexo masculino, visando o casamento, o
vestido de noiva é a consolidação desse ritual que começaria ainda na
adolescência. O vestido de noiva é uma vestimenta própria para o
casamento que, tradicionalmente, tem a ver também com a iniciação sexual
feminina. E não há como falar em ritos sem falar em tradição.
Ainda que as cerimônias de debut e casamento sejam tradições que
remetam a outros tempos, hoje pode-se observar que elas raramente se
definem da mesma forma: muitas vezes não têm o mesmo objetivo inicial e
sofreram alterações de acordo com as mudanças de comportamento e das
relações interpessoais dos indivíduos. Isso que dizer que, mesmo que os
pais optem por realizar um baile para a filha, esta não está, de fato, sendo
apresentada à sociedade naquele momento exato e nem mesmo aquela
comemoração visa encontrar um noivo ou, como vulgarmente dizem ser,
um bom partido, ideal para a moça. Continua a ser um ritual, mas a
intenção está mais ligada ao entretenimento, à reafirmação de status e
posição social.

O vestido de noiva traz todas essas contradições que o traje
representa, assim como as mudanças de expectativa em
relação a ele. Hoje, escolher o vestido é mais um fator de
consumo que um ritual de passagem. (WORSLEY, 2010, p.
8)
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Do mesmo modo, o casamento não é mais a cerimônia onde duas
pessoas se unem para toda a vida. Ainda que religiosamente esta seja a
intenção, é sabido que as separações e divórcios transitam naturalmente por
círculos familiares de toda e qualquer origem. Também não é o rito onde se
obtém uma espécie de “benção” para a iniciação sexual da mulher, posto
que a virgindade não se configura mais como uma exigência para a união
matrimonial.
Observamos que, ainda que mantidas as tradições, elas sofrem
modificações ao longo da história das sociedades e que, mesmo que
carreguem os resquícios e vestígios de um modo de vida passado — e
possam trazer consigo influências consideráveis nos modos de vida
contemporâneos — a obrigatoriedade do seguimento de alguns costumes,
regras e normas ligados aos ritos dilui-se nos novos modos de vida. É como
explica Giddens:

A idéia de que a tradição é impermeável à mudança é um
mito. As tradições evoluem ao longo do tempo, mas podem
também ser alteradas ou transformadas de maneira bastante
repentina. (...) com freqüência as tradições também
sucumbem à modernidade, e em algumas situações isso
vem acontecendo pelo mundo todo. Tradição que é
esvaziada de seu conteúdo, e comercializada, torna-se
herança ou kitsch. Tal como desenvolvida pela indústria da
herança, herança é tradição reembalada como espetáculo.
Os prédios restaurados nos locais turísticos podem parecer
esplêndidos, e a restauração pode mesmo ser autêntica (...).
Mas a herança que é assim protegida está dissociada da
seiva da tradição, que é sua conexão com a experiência da
vida cotidiana. (GIDDENS, 2005, p. 51 e p. 54 - 55)
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Há então que se discutir a necessidade ou importância da
manutenção de uma cerimônia de casamento, um teatro-espetáculo
oferecido das mais diversas maneiras, mas mantendo um espécie de
invólucro que a distingue de qualquer outra festa. A questão é, então, em
que medida o vestido de noiva carrega alguma relação consistente com a
função e formato originais do matrimônio e quanto sua visualidade pode
ainda, portanto, influenciar nos modos de vida e comportamentos. Ou seja,
caberia questionar o uso do vestido branco de casamento como portador e
criador de sentidos construídos conforme relações de dominação e
subordinação, exclusão e diferenciação? É como explica Schapochnik:

A performance que subjaz ao rito matrimonial, salvo
pequenos aspectos litúrgicos e lingüísticos, é comum às
diferentes comunidades religiosas que se instalaram no
Brasil

e

se

apresentava

amplamente

codificada:

a

composição e a ordem do cortejo, a indumentária dos
noivos, os gestos do “sim”, a troca de alianças. (...) A
importância e a centralidade conferida à noiva e todos os
atavios aninhados sobre seu corpo (vestido, véu, cauda,
jóias) sublinhavam o papel que a mulher, excluída da vida
pública, ocupava na esfera privada. (SCHAPOCHNIK, 2008,
p. 475)

Ainda que a tradição não imponha mais certas obrigações ligadas à
idéia de casamento, há uma identificada possibilidade de que naquilo que
ela mantém - como, por exemplo, a cor do vestido de noiva - estejam
embutidos os sentidos mais arcaicos das relações conjugais. O ideário da
família fundada sobre as bases matrimoniais tradicionais e religiosas é
construído de tal forma que se faz necessário levar em conta as relações de
afeto, poder, memória e identidade envolvidas:
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Uma razão adicional para a persistência da tradição nos
países industrializados foi que as mudanças institucionais
sinalizadas pela modernidade limitaram-se em grande parte
a instituições públicas (...) Maneiras tradicionais de fazer as
coisas tenderam a persistir, ou a ser restabelecidas, em
muitas outras áreas da vida, entre elas a vida cotidiana.
Poderíamos mesmo dizer que houve uma espécie de
simbiose entre modernidade e tradição. Na maior parte dos
países, por exemplo, a família, a sexualidade e as divisões
entre os sexos permaneceram intensamente saturadas de
tradição e costume. (GIDDENS, 2005, p. 53)

Imagem 42 - Vestido de noiva: vista da frente da peça produzida em 1952. Foto: Sejana de
Pina Jayme.
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c)

g)

a)

d)

b)
Lâmina 6 - Vestido de noiva: a)
detalhe do ornamento em
botões cobertos de cetim; b)
costura solta na lateral; c)
ombreiras internas; d)plissado;
e) fechamentoo em zíper; f )
detalhe do ombro; g) gola;
h)lateral e mangas.

e)

f)
h)

Então
necessário

faz-se

investigar

a

visualidade e materialidade
do vestido de noiva, posto
que em suas características
podemos

encontrar

discursos e pretextos para a
propagação

de

certos

modelos

de

comportamento.
Este vestido de noiva
específico, usado em 23 de
fevereiro

de

1952,

de

acordo com minha avó,
numa

sexta-feira

de

carnaval, é uma peça que
podemos

Imagem 43 - Vestido de noiva de tia Darcila: costurado
e usado em 1948. Foto: Sejana de Pina Jayme.

considerar

incompleta. Temos em mãos somente sua última camada. A saia interior do
vestido perdeu-se e sabemos dela somente através de relatos. Não há álbuns
ou fotografias da ocasião em que foi trajado. Assim, usamos como peça
comparativa o vestido de noiva de tia Darcila, trajado em 5 de janeiro de
1948 e costurado por “d. Geni de João da Cruz que morava na rua Pirineus”
(relato tia Darcila, dezembro de 2009). As duas eram cunhadas e vizinhas,
tendo uma mandado fazer o vestido em Goiânia e outra em Pirenópolis.
Minha avó falando sobre o vestido, relembra o dia de seu casamento:

Eu não sei nem quem fez o meu vestido de noiva... Meu
vestido de noiva foi feito em Goiânia, mas eu não me
lembro assim da costureira que fez. Eu que escolhi o
modelo. Tinha uma parte plissada na frente e por cima
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vinha uma espécie de uma capa. O véu era formando assim
um babadinho na frente, formando uma espécie de um
chapeuzinho, sabe, Com flores. E o buquê foi flores de
naturais, rosas cor-de-rosa e branca. Mas eu não tenho uma
foto porque, nessa época, ninguém tinha, assim, máquina
fotográfica, nem usava tirar fotografia assim não. E eu
tenho o sentimento de não ter uma lembrança assim para
registrar... Meu casamento foi às 8 horas da noite, numa
sexta-feira de carnaval. Nessa época usava banda de música
tocar no casamento. Meu pai contratou a banda, mas eu não
sabia! Foi surpresa para mim. Quando a gente desce de
carro ali a rua do Rosário, aquela ladeira e os carros tudo na
fila. A noiva na frente. Que quando eu olho para traz, meu
Deus! Tinha gente demais. Aí chegamos, a banda de música
tocando, inclusive tocou a 1ª marcha. Depois foi a música
de carnaval. Naquela época foi lançado Confete, pedacinho
colorido de saudade. Aí quando eu entrei, a casa cheia, banda
música tocando.... Virou carnaval.

A saia faltante era em cetim26 plissado e aparente. O véu era curto.
Não havia bordados ou muitos adereços. A camada superior, da qual
dispomos para descrição, é feita em cetim de algodão. Mangas longas, com
abertura frontal e pequena cauda, o vestido possui uma pequena gola de
padre27 e botões cobertos de cetim que fecham toda a frente do corpo,

26

Nomenclatura original do francês Satin: “(...) tecido de aspecto brilhante, absolutamente
liso (...) A textura não é tão visível do lado direito, por que os fios que o compõe são,
geralmente, mais finos e em maior quantidade do que os que formam o avesso. O Cetim
pode ser de qualquer matéria-prima (...). O toque é em geral fluido e macio, e o aspecto
brilhante. Todos os cetins podem ser brilhantes, semi-opacos ou opacos, conforme a
matéria (acetato, viscose, poliéster, etc.), a torção ou o tratamento do acabamento (como na
seda).” (http://www.engetextil.com.br, acesso em março de 2010)

27

Adereço firme, de espessura em torno de cinco centímetros, que acompanha a direção
do pescoço. Sua abertura frontal respeita um espaçamento maior que o habitual
encontrado nas demais golas originárias da indumentária masculina.
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finalizado em bico no estilo princesa. Há também uma pequena ombreira
antes da manga longa, que termina em punho estendido originalmente
abotoado ao par de luvas.
Nos livros que tratam da história do vestuário, indumentária e moda,
a exemplo de Köhler e Souza, não encontramos referências específicas aos
vestidos de noiva, o que pode ser atribuído ao fato de que ele muda de
acordo com o período, adaptando-se ao momento cultural em que é
concebido. Isso ocorre de forma clara até a década de 1980, mas a relação
do vestido com seu tempo e espaço se perde com o final da década de 1990
e anos 2000. É um fenômeno que se observa nos seguimentos gerais da
moda: estamos em um tempo em que se admite a escolha da roupa de
acordo com suas preferências e necessidades pessoais, sem haver uma
maneira correta, rígida, dos modos de vestir, e que permite influências e
releituras de outros períodos, a mistura deles ou a criação de novas formas.
Ainda assim, notam-se características fixas, comuns à grande maioria dos
vestidos de noiva, que perduram com o passar do tempo e as mudanças
comportamentais acarretadas pelas transformações dos períodos históricos.

Imagem 44 - Vestidos de noiva: semelhanças com o vestido de minha avó: mangas longas,
botões na parte da frente e a pequena gola eram muito comuns na década de 1950. À
esquerda, Brigitte Bardot, 1952. À direita, Grace Kelly, 1956. Fonte: WORSLEY, 2010, p.
26 e 290.

132

Dentre estas características comuns, tomando como base, além dos
tantos trajes de noiva já vistos, o vestido de Darcila, estão a cor branca, o
comprimento longo, algum volume de roda e o corpo ajustado. Deixamos
de lado aqui os complementos (véu, coroa ou grinalda e buquê), já que não
os temos em mãos, nem mesmo em imagem fotográfica ou relato. Mais
precisamente da década de 1950, podemos identificar o uso de mangas
longas e justas, o decote alto e a utilização cetim como tecido. As diferenças
que marcam os dois vestidos, de Darcila e de minha avó, estão no cetim
adamascado, no entremeio de renda do corpo e nas aplicações de flores do
mesmo tecido, presentes no primeiro, e a ausência desses aspectos no
segundo, que conta com detalhes como ombreiras, punho que estende-se
sobre a mão e segunda saia com abertura frontal, como pode ser observado
nas imagens.
Durante a investigação, percebemos que a tradição do vestido de
noiva branco é relativamente recente e data mais consistentemente do
século XIX, sendo que sua perpetuação como hábito se dá já no século XX:

Mandar fazer véu, grinalda e um vestido de cauda para
serem usados apenas uma vez era um hábito da aristocracia.
Quando a rainha Vitória casou com seu primo, o príncipe
Albert, em 1840, ela endossou o vestido branco como um
símbolo de status para noivas abastadas. A rainha era vista
como uma romântica moderna que se casou por amor, em
um vestido adornado por rendas simples para uma
integrante da família real. Na virada do século XX, as
garotas se casavam usando seu melhor vestido. (...) A partir
da década de 1930, as mulheres já sonhavam com um lindo
vestido branco. A história das noivas de branco remonta à
Grécia antiga, quando a cor simbolizava alegria e pureza; na
Idade Média, algumas noivas usavam branco para indicar
virgindade. A rainha Vitória da Inglaterra quebrou a
tradição real ao se casar de branco, em vez do tradicional
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prata, em 1840, transformando a cor na escolha mais
certeira para aquelas que podiam pagar por um vestido. (...)
[Contudo] somente na década de 1920, a vanguardista Coco
Chanel declararia que o branco era a cor essencial para
qualquer noiva, pobre ou rica. Até então, era perfeitamente
normal casar-se de rosa, azul ou apenas com o melhor
vestido de domingo - a cor não indicava se a virgindade da
mulher estava intacta ou não. Hoje, ainda que a virgindade
simbolizada pelo branco não seja mais um requisito para o
dia do casamento, principalmente em cerimônias judias e
cristãs. (WORSLEY, 2010, p. 14, 15, 254 e 257)

Imagem 45 - Rainha Vitória da Inglaterra em seu vestido de noiva branco, em 1840. Fonte:
WORSLEY, 2010, p. 37.
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Partindo daí, não é difícil deduzir de que forma o vestido elaborado
para representar o casamento por amor da rainha Vitória se transforma em
símbolo de virtude e pureza da noiva, ligado a idéias como virgindade e
recato. Um site especializado em casamentos diz:

A tradição do vestido de noiva branco começou no século
XIX quando a rainha Vitória escolheu um modelo de cetim
branco debruado de flores de laranjeira. A tendência
espalhou-se rapidamente pela nobreza e pelas mulheres de
classe alta. Somente na década de 20 o vestido de noiva
passou a ter a conotação que conhecemos hoje e o branco
passou a ser a cor padrão. Ironicamente, esse foi o período
que as mulheres começaram a lutar por direitos iguais e a
moda sofreu mudanças drásticas, mas a peça tornou-se
símbolo da pureza e do ideal romântico do casamento.
(www.casamentoclick.com – acesso em março de 2010)

Assim, o vestido branco está ligado aos sentimentos de amor
presumidamente existentes entre o casal, concepção recente da noção de
matrimônio. O casamento é uma instituição ligada a muitos fatores sociais.
Alguns deles são determinantes na constituição da imagem e dos modos de
vida femininos que conhecemos e pelas transformações neles impressas.
Como temos lembrado, os adventos tecnológicos e industriais do
século XIX foram de grande importância para a formação das relações
sociais, familiares e afetivas do século XX. A urbanização, as facilidades dos
trabalhos cotidianos e domésticos e uma maior liberdade no trânsito da
mulher pelos espaços públicos implicam em consideráveis mudanças de
comportamento e, conseqüentemente, no modo de vestir e expressar
femininos. Souza diz:
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O centro urbano fornecia com mais facilidade e mais barato
o pão, a fazenda, a renda, o vestido feito, o chapéu, e a
crescente especialização da funções criava uma série de
novos empregos, tanto nas fábricas como nos lares,
preenchidos pelas mulheres do novo proletariado. De um
momento para outro, a mulher burguesa viu-se mais ou
menos sem ter o que fazer, e seu único objetivo – agora que
nas classes medias e altas perdera o valor econômico,
transformando-se em grupo dependente – era casar. Um tal
estado de coisas favorecia o desenvolvimento daqueles
recursos que entram em jogo na competição sexual e, no
pequeno espaço de tempo que mediava entre a vida de
menina e a da senhora, a moça entregava-se ao aprendizado
da musica e das maneiras, ao interesse pelos vestidos,
vivendo na expectativa da chegada do marido. (SOUZA,
1987, p. 89)

O casamento sempre fora um fim não somente para as mulheres,
mas para o sexo masculino também. Responsável por acordos comerciais e
políticos, esta era a maneira mais comum de se planejar uma vida. O que
muda agora é o modo como se dá a relação da mulher com o matrimônio.
Com a fala de Souza concluímos que, se antes a necessidade do casamento
era vista de maneira análoga para os dois sexos, agora à mulher era uma
obrigação, a única saída digna para sua existência:

(...) se não se casando a mulher via seu prestígio na
sociedade

diminuído,

dedicando-se

ao

trabalho

remunerado descia imediatamente de classe. (SOUZA,
1987, p. 91)
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Passada essa fase em que a mulher se vê presa a um único modo de
vida, com o casamento como único meio de realização, as primeiras décadas
do século XX foram de conquistas em termos de liberdade e
reconhecimento para as mulheres.

“Sejamos mulheres”, proclamava de Minas Gerais uma
colaboradora da Revista Feminina, em 1920. Reivindicando a
igualdade de formação para amor os sexos, chamava a
atenção

das

leitoras

para

as

mulheres

“vítimas

do

preconceito”, que viviam fechadas no lar, arrastando uma
“existência

monótona,

insípida,

despida

de

ideais”,

monetariamente algemadas aos maridos. Era nas cidades, as
quais trocavam sua aparência paroquial por uma atmosfera
cosmopolita e metropolitana, que se desenrolavam as
mudanças mais visíveis. (MALUF; MOTT, 1998, p. 371)

Como reação daqueles que se incomodavam com essa nova ordem
das coisas, foram difundidas inúmeras teorias sobre a necessidade e as
vantagens do casamento, bem como os traços ideais de comportamento que
deveria ter a esposa. Fidelidade, dedicação, a figura da boa mãe e dona de
casa, foram conceitos tão bem solidificados que, ainda hoje, nos deparamos
com mulheres que se cobram ou são cobradas por não atenderem esses
“requisitos”:
Baseado na crença de uma natureza feminina, que dotaria a
mulher biologicamente para desempenhar as funções da
esfera da vida privada, o discurso é bastante conhecido: o
lugar da mulher é o lar, e sua função consiste em casar,
gerar filhos para a pátria e plasmar o caráter dos cidadãos
de amanhã. (...) A imagem da mãe-esposa-dona de casa
como a principal e mais importante função da mulher
correspondia àquilo que era pregado pela Igreja, ensinado
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pro médicos e juristas, legitimado pelo estado e divulgado
pela imprensa. (...) se ao marido cabia prover a manutenção
da família, à mulher restava a identidade social como esposa
e mãe. A ele, a identidade pública; a ela, a domestica. A
figura

masculina

atribuíam-se

papéis,

poderes,

prerrogativas vistos como superiores aos destinados à
mulher. (MALUF; MOTT, 1998, p. 374 e 379)

E lançadas as “regras” para a felicidade, sobretudo a felicidade
conjugal, inúmeras moças de classe média ou alta, e suas respectivas
famílias, se dedicaram ao aperfeiçoamento de suas pessoas com educação
em colégios internos, cursos de música e artes, etc. Visavam justamente o
encontro com o noivo ideal e o bom desempenho como esposa, mãe e dona
de casa.
Nas revistas e jornais de grande parte do século XX é possível
encontrar nas colunas sociais as tantas referências às dedicadas mulheres
que se dividiam entre os afazeres da casa, os filhos, a boa aparência e uma
impecável forma de “receber bem”, assinalando as qualidades da boa
anfitriã. Esses atributos eram citados como as melhores e mais admiráveis
qualidades que se poderia encontrar em uma moça.
É nesse cenário, embora em um contexto um tanto distinto, que se
cria minha avó. Pirenópolis era ainda muito arcaica se comparada às
cidades pequenas de outros estados como São Paulo ou mesmo à capital
Goiânia. As famílias em melhor situação financeira, em grande parte,
tinham como principal fonte de sustento as atividades rurais como a criação
de animais e a agricultura. Meu bisavô, de origem mais humilde, não
possuía terras e se dividia entre a carpintaria, o plantio da uva e produção
do vinho ali mesmo no quintal de casa e o trabalho com a olaria, a
construção civil - baseada no saber-fazer local - e o garimpo. Enquanto isso,
minha bisavó, bastarda de um homem de “boa situação”, estudara interna
no renomado colégio Santa Marcelina, em São Paulo, o que a fez cuidadosa
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e exigente com as coisas da casa, a educação dos onze filhos e o vestuário da
família. Conforme relato de minha avó, ela não admitia que vestissem
roupas rasgadas ou remendadas e trabalhava duro “esquentando a barriga
no forno com bolachas, roscas e biscoito para vender”28. Assim, exercia
também um papel de colaboração na economia da casa, o que a diferenciava
das mulheres mais abastadas que moravam ali mesmo em sua rua. Essas
características foram passadas adiante e evidenciam-se no modo como
minha avó conduziu a educação de seus filhos e no papel que exerceu na
criação dos netos. É possível que venha um pouco daí a importância dada à
roupa e ao modo de apresentação e representação de si mesmas
características das mulheres da família.
Minha bisavó já havia morrido quando minha avó se casou, que não
teve, portanto, sua ajuda ou influência direta na escolha do vestido. Como,
após a morte da mãe, minha avó mudou-se para Goiânia e passou a
adolescência e parte da juventude no colégio interno Santa Clara e na casa
de sua irmã Melica, retornando a Pirenópolis somente após os acertos do
casamento, seu vestido foi encomendado em Goiânia mesmo. O mesmo fato
não ocorre com Darcila, sua cunhada e vizinha. Esta formou-se no Colégio
Nossa Senhora do Carmo, dirigido pelas irmãs carmelitas, em Pirenópolis, e
teve seu vestido executado por costureira local. Minha avó relata:

Melica me ajudou a fazer o enxoval. O que era bordado à
maquina ela bordou, o que era costura de máquina. O que
era feito à mão eu fazia, né? Teve um que eu bordei, eu
tenho um arrependimento de ter dado o lençol, tudo
bordado assim a barra dele com orquídeas. Lilás assim, com
o lençol branco. As orquídeas lilases, bem claro, sabe?
Ficou lindo o lençol. Fazendo a barra com as orquídeas. (...)
O vestido foi feito em Goiânia porque, nessa época, fazia
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Relato de Dione de Oliveira Pina, fevereiro de 2010.
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pouco tempo que tinha vindo embora pra Pirinopólis e
Melica... a gente conhecia, as pessoas que faziam vestido de
noiva em Goiânia. Mas, eu não me lembro quem fez. Só me
lembro que era de cetim. Cetim branco. (Depoimento
Dione de Oliveira Pina, maio de 2010)

Esse histórico familiar se justifica à medida que estabelecemos a
identificação da roupa com quem a veste, costura e guarda. A relação que
têm com seus vestidos vai além da educação que tiveram: ambas guardaram
suas peças e possuem um arsenal de histórias sobre os preparativos e o dia
de seus casamentos, assim como as têm acerca de seus respectivos maridos,
falecidos e mantidos em redomas envoltas por honra e afetividade. E é
nessas histórias, nas lembranças que têm sobre seus casamentos e do modo
como viveram a partir dele, que identificamos um quase dever em manter
uma imagem honrada não somente dos falecidos cônjuges, mas também de
suas próprias existências. Não pelos elogios chegamos a tal conclusão, mas
por manterem-se ocultas ou em eufemismo as reclamações e os defeitos dos
maridos e do matrimônio. Observemos a fala de minha avó:

Quando eu me casei, eu morava em Goiânia com minha
irmã para estudar. Passava as férias na casa de meu pai.
Quando eu me casei era mês de fevereiro e choveu. Eu virei
pro meu marido e falei: “Que coisa boa! Chovendo no meu
telhado.” Que a casa era nossa. E ele achou bom demais a
expressão minha chovendo no meu telhado. [risos] Olha, ele
era uma pessoa... que dizer, se eu fosse me casar de novo só
se fosse com, com o José Pompeu, porque se fosse com
outro eu não ia! [sorri] “Se tivesse casado com fulano”, que
nem aquelas pessoas que a gente namorou, tudo. Não teria
dado certo! Eu penso assim. Ele era assim, atencioso,
carinhoso. Ele saía pro cartório cedo, e sempre que ele
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voltava ele trazia um pão, uma rosca, uma caixa de
bombons... Se de tudo ele esquecesse de comprar, ele
pegava uma rosa, no meu jardim mesmo, mas, contando
que ele chegava em casa com qualquer coisa na mão. Ele
cortava e entrava com ela na mão, pra me dar. (Depoimento
Dione de Oliveira Pina, maio de 2010)

O caráter central que o casamento tem na vida das mulheres de
algumas épocas é reinterpretado e renovado de acordo com as necessidades
de cada período posterior. Se em parte do século XIX, “é sabido que, no
casamento

pré-romântico,

a

felicidade

conjugal

não

decorria

predominantemente do relacionamento entre marido e mulher mas do
atendimento de outras necessidades práticas de que o casal era apenas
instrumento” (Mello, 2008, p. 397), no final deste, já começava a
desenvolver-se a compreensão de uma união mais direcionada aos
sentimentos que um dedicava ao outro. Pouco disso resta frente aos
interesses maiores, sejam eles mais conservadores ou libertários. No início
do século XX, como reação aos novos comportamentos femininos, foi
apregoada uma série de papéis os quais deveria exercer a mulher para o
sucesso do casamento e da família, como afirmaram Maluf e Mott, citadas
acima. Já os relacionamentos contemporâneos parecem baseados, muitas
vezes, no medo da solidão, nos sonhos difundidos pelo cinema e pela
indústria, na idéia retrógrada do “felizes para sempre”, onde os casais
passam a viver em torno de si mesmos, como comenta Sevcenko:

(...) o par amoroso não realiza seu destino ficcional inserido
numa sociedade, mas voltados um para o outro e ambos
investindo

contra

a

sociedade

que

lhes

é

hostil.

Paradoxalmente, portanto, o amor se torna um fenômeno
anti-social. Vista de uma perspectiva, essa representação
sugere a emancipação das noções tradicionais de hierarquia
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e

autoridade;

individualismo

de
e

outra,
da

a

inserção

exacerbação

da

na

lógica

do

expectativa

de

realização passional, com toda a carga de ansiedades e
frustrações que ela comporta. (2008, p. 607)

E com as frustrações vêm as poucas chances de manutenção da união
que, somadas às facilidades legais e morais da atualidade, resultam nas
inúmeras separações e divórcios. Embora as celebrações de casamento
continuem a acontecer nos parâmetros que aludimos aqui, qual seria o
significado do vestido de noiva para uma mulher que se casa pela segunda
ou terceira vez? As características dos vestidos são como pistas para o
entendimento da sociedade em que estão inseridas as noivas. A cor, a
escolha do modelo e do tecido, o modo de feitura não falam somente do
momento pelo qual passam as tendências da moda e do vestir. São também
os traços da cultura e religiosidade às quais pertencem e como elas,
inseridas ali, os interpretam. Katrym Church é filha de costureira e reuniu
uma parte grande dos vestidos de noiva que a mãe fizera na segunda
metade do século XX em uma exposição e escreveu:

Um por um, fora das caixas, baús e armários, os vestidos de
noiva vieram a ela. Cada um teve sua própria história e
impacto. Me lembro das lágrimas de minha mãe, por
exemplo, ao redescobrir quarenta botões cobertos à mão
que fechavam as costas do primeiro vestido de noiva que
ela costurou – botões feitos com curiosidade e otimismo
pelas

mãos

inexperientes

de

uma

jovem

mulher.

(CHURCH, 2003, p. 5 - 6)29

29

Texto original: “One by one, out of boxes, trunks and closets, the wedding dresses came
home to her. Each had its own story and impact. I remember Mon’s tears, for example,
upon rediscovering forty hand-covered buttons that march down the back of the first
142

Ela observa ainda que,

As igrejas estão entre as primeiras instituições a serem
estabelecidas nas cidades da região. Em uma variada
coleção de denominações, suas construções continuam a
dominar a paisagem. A religião foi um fator nas escolhas
que um numero de noivas fez sobre seus vestidos e seus
casamentos. (CHURCH, 2003, p. 10)30

A semelhança entre as pequenas cidade de Pirenópolis e Lacombe,
no oeste do Canadá, cidade onde nasceu Church e onde vive sua mãe, são
comuns. As cidades interioranas são em sua maioria guiadas pelas
premissas religiosas. Mas Kathryn explica a influência da religião nas
mentes, e portanto, nas atitudes e escolhas das noivas através, por exemplo,
da cor dos vestidos de noiva: eram sempre brancos. O uso do palha,
marfim, off-white, ou qualquer outra cor que não fosse o branco puro
poderia causar problemas à noiva, fosse com o padre e a comunidade, fosse
com sua própria mãe. O branco era visto como a confirmação de sua
castidade e o uso de outra tonalidade evidenciaria justamente o contrário.
O mesmo acontecia em relação aos modelos de vestido escolhidos.
Estamos falando de modos ainda muito ligados ao século XIX.
Concepções de vida que ainda são, em certas instâncias, herdadas de um
outro período, um outro tempo. Há uma permanência, uma perduração de

wedding dress she ever sewed – buttons made with curiosity and optimism by the hands of
inexperiense, young woman.”
30
Texto original: “Churches are among the first institutions to be estabilished in prairie
towns. In a varied array of denominations, their buildings continue to dot the landscape.
Religion was a factor in the choices that a number of brides made about their weddings
and their dresses.”
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costumes, de representações e, mais importante, da forma como alguns
segmentos sociais se apresentam ou auto-representam.
Conceitos como poder e superioridade também estão embutidos
nesses ritos ou no modo como são celebrados. A releitura das práticas da
nobreza pela burguesia e a disseminação de tais práticas pela classe média
do século XX trazem consigo esses valores, especialmente na visualidade da
indumentária. É aí que, além de objetos biográficos, ligados à família, ou
relíquias porque contam algo sobre a coletividade, podemos pensar nesses
vestidos brancos de mulher como monumentos, que, para Le Goff , são
como uma herança do passado. Ele explica:

A palavra latina monumentum remete ara a raiz indoeuropéia men, que exprime uma das funções essenciais do
espírito (mens), a memória (memini). O verbo monere significa
‘fazer recordar’ (...) O monumentum é um sinal do passado,
(...) é tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a
recordação. (...) tem como características o ligar-se ao poder
de perpetuação, voluntária ou involuntária, das sociedades
históricas. (LE GOFF, 1994, p. 535 e 536)

Para Le Goff, os monumentos são essa herança do passado e se
constituem como documentos no momento em que são escolhidos pelo
pesquisador. Como documentos, esses objetos podem reforçar questões e
funcionar como legitimadores, mais que como meio de conhecimento do
passado. Isso porque, para o autor, todo documento é monumento quando
de sua

(...) utilização pelo poder. (...) reconhecer em todo
monumento um documento. Não existe um documento
objetivo, inócuo, primário. (...) O documento não é
qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto
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da sociedade que o fabricou segundo as relações de força
que aí detinham o poder. (LE GOFF, 1994, p. 545)

Cabe, então, observar o modo como abordamos esta indumentária,
entender como foi feita e, mais que isso, entender como suas características
materiais e visuais são portadoras de informação. Estas, que em um
primeiro momento podem passar por ingênuas interpretações do amor e da
união como objetivos de vida, trazem, em um olhar mais atento, as
complexidades envolvidas e acumuladas pelo histórico da instituição
casamento. Arranjos políticos, econômicos, meio de sobrevivência e de
status, de ascensão social, única possibilidade almejada por alguma parte da
população feminina, cenário de submissão, de violência, de desilusão: o
matrimônio passa por transformações, tanto nas instâncias coletivas quanto
na intimidade das alcovas, e tantas são suas versões que torna-se difícil
conectar os vestidos a alguma especificidade delas. Worsley diz que

As mulheres conquistaram liberdade. Podem tomar
pílula, fazer sexo sem compromisso e ganhar mais que o
marido, mas ainda são levadas pelo pai ao altar, usando um
vestido branco. No Ocidente, o ritual do casamento não
significa mais, na maioria dos casos, a passagem de virgem
para mãe e esposa. Então, será que o vestido branco,
indicador de pureza e virgindade ainda faz algum sentido?
(WORSLEY, 2010, p. 226)

Como monumentos, são capazes de evocar qualquer espécie de
sentido, o que dependerá do referencial do qual estamos falando,
dependerá de quem os interpela. Portar um vestido de noiva31 ou
31

Os

vestidos,

ao

serem

apropriados

por

propostas

poéticas

dentro

da

Arte

Contemporânea, adquirem novos significados, onde são questionados e postos em
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apresentar-se à sociedade em um modelo alegórico de debutante é arriscar
a repetição e o reforço de modelos de comportamento dos quais as fronteira
são bastante difusas. Não somente objetos biográficos, relíquias ou
semióforos – na medida em que são preservados – os vestidos, por outro
lado, possibilitam reflexões e trazem à tona discussões necessárias sobre a
manutenção de certas práticas e como elas influenciam os modos de via
hoje.
Assim como acontece com a camisola do dia, roupa usada pela mulher
na primeira noite de casada. Assim como o vestido de noiva, a Camisola do
Dia também possui uma carga simbólica que a difere das demais, das
camisolas de todos os dias. Elas guardam o momento de afeto mais
esperado entre os casais. Em um estudo sobre os significados desse traje,
Teixeira explica que:

O uso legítimo da camisola do dia simbolicamente atestava
que a mulher observou todos os cânones para chegar à sua
primeira relação sexual. De sua consecução, nesse quadro
de legitimidade, resultam fatos notórios e outros nem tanto.
Se destacam a afirmação de sua honra e a dos que lhes são
próximos, e sua agregação legítima ao grupo das senhoras
casadas e futuras mães de família. (TEIXEIRA, 2004, p. 325)

discussão sua representação e entendimento originais. O vestido branco da noiva, ou
mesmo da jovem debutante, inicialmente ligados à pureza, à delicadeza e às imposições de
uma sociedade que ainda dita regras morais para o comportamento feminino é agora fonte
de discussão de um problema maior, muitas vezes central, da relação desenvolvida dentro
de um casamento. No trabalho de Beth Moysés, saindo das rendas, pérolas e cetins
bordados, a violência adquire cara, feição, e se mostra contraposta aos sonhos tão bem
cultivados pelas mães e filhas que ainda se baseiam nas tradicionais formas de perceber as
possibilidades da mulher na sociedade atual.
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O vestido de noiva e a camisola do dia são, então, monumentos que
propagam valores e significam nos contextos tanto de produção, como de
uso e guarda. As questões morais que transitam entre os ritos de passagem,
seja no casamento, representado pelo vestido de noiva, ou na camisola do
dia, em referencia à primeira noite, são parte das construções de sentido
que tratamos. Contudo, seu simbolismo não encobre o significado dado
pelas mulheres que os usaram e guardaram: o afeto.
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Investigar objetos antigos é buscar uma interpretação do passado a
partir de indícios materiais, que perduram e são também parte do presente.
Foi preciso, então, não só entendê-los em seus processos de produção e
uso, mas, ainda, as razões pelas quais são mantidos e o papel que
desempenham na construção de sentidos.
Percebemos que a estrutura da identidade é também apoiada nos
artefatos que nos cercam, que a memória é formadora das noções de
pertencimento e que as lembranças, aliadas à observação das características
materiais, constroem um conhecimento que aborda tanto modos de vida
antigos quanto suas influências sobre a contemporaneidade, assinalando
diferenças e continuidades nos comportamentos de hoje.
Pudemos dar voz aos sujeitos e com aquilo que contaram, com suas
histórias, acabou sendo possível a reconstituição de algumas situações e
práticas. A Pirenópolis do século XX é ainda um campo a ser pesquisado e
entendido, bem o cenário das tradicionais modistas de Goiânia. Os
bordados e características das chamadas “roupas brancas”, que incluem
roupas femininas de baixo e vestuário de bebê, e o arsenal de moldes
guardados pelas bordadeiras entrevistadas são, por si só, importantes
objetos de pesquisa. Existe, enfim, um grande número de aprofundamentos
possíveis a partir daquilo que expusemos aqui. Não há, de acordo com o
que foi levantado, extensa bibliografia que trate da história dos trajes
estudados aqui.
Desvendamos como o trabalho com a costura e o bordado ajudou a
construir economicamente e socialmente a vida de algumas mulheres e
percebemos que tais práticas, muitas vezes controladoras, são também um
arsenal do prazer da elaboração estética e do desenvolvimento da
afetividade. É preciso entender que as delicadezas não são frágeis, que a
feminilidade não é submissa e que, hoje, o bordado e a costura podem
constituir, em função de seus deslocamentos históricos, novos significados.
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- www.casamentoclick.com – acesso em março de 2010
- http://www.engetextil.com.br/engetextil.htm#53, acesso em março de 2010
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-

Acervo pessoal de Ana Maria de Pina Jayme e Dione Oliveira Pina;

-

Acervo pessoal de Darcila de Oliveira;

-

Acervo pessoal de Inezia Pirene de Oliveira;

-

Acervo pessoal de Laurita da Veiga;

-

Acervo pessoal de Rita de Pina Melo.

-
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IMAGEM 1 - DETALHE DO TERGAL UTILIZADO NA PAGÃ 1: EXEMPLO DE LIGAMENTO TAFETÁ E PRESENÇA
DE FIBRA SINTÉTICA NO TECIDO EVIDENCIADA PELAS “BOLINHAS” QUE SURGEM NA SUPERFÍCIE.
FOTO: SEJANA DE PINA JAYME.
IMAGEM 2 - DETALHE CARAPUÇA PAGÃ 3: RENDA DE ALGODÃO USADA PARA ACABAMENTO. FOTO:
SEJANA DE PINA JAYME.
IMAGEM 3- EXEMPLOS DE BORDADO INGLÊS ENCONTRADOS NO MERCADO.
IMAGEM 4 - PAGÃ 1: DETALHE DA LATERAL, MEDINDO 25 CENTÍMETROS DE ALTURA. FOTO: SEJANA DE
PINA JAYME.
IMAGEM 5 – PAGÃ 1: DETALHE DO ORNAMENTO EM “CASA DE ABELHA”, PREGAMENTO DA PALA EM
POINT-À-JOURS, E PEQUENAS BOLAS DE FIBRAS DE TECIDO AGLOMERADAS, INDICANDO A
PRESENÇA DE MATERIAL SINTÉTICO. FOTO: SEJANA DE PINA JAYME.
IMAGEM 6PAGÃ 1: FOTO: SEJANA DE PINA JAYME.
IMAGEM 7 - PAGÃ 1: CAMISA COM MANGAS SOBRE CAMISA CAVADA, AMBAS EM TERGAL, BORDADAS
EM LINHA CAIREL AZUL. ESTE JOGO POSSUI COMO COMPLEMENTO UM BABADOR (IMAGEM 6).
FOTO: SEJANA DE PINA JAYME.
IMAGEM 8 – PÁGINA 2 DO ÁLBUM “ARTE DE BORDAR”, DE 1956, COM RISCOS DO BABADOR DA PAGÃ 1
E DE CAMISA COM CORTE E ADORNOS DIFERENTES DAQUELA QUE PESQUISAMOS. FONTE: ACERVO
PESSOAL DE DARCILA DE OLIVEIRA. FOTO: SEJANA DE PINA JAYME.
IMAGEM 9 – PAGÃ 2: CAMISA COM MANGAS SOBRE CAMISA CAVADA, AMBAS EM TERGAL, BORDADAS
EM LINHA CAIREL AMARELA. ESTE JOGO POSSUI COMO COMPLEMENTO UM VIRAMANTAS (LÂMINA
2). FOTO: SEJANA DE PINA JAYME.
IMAGEM 10 – PAGÃ 2: DETALHE DA LATERAL, MEDINDO 21 CENTÍMETROS DE ALTURA. FOTO: SEJANA
DE PINA JAYME.
IMAGEM 11 - PAGÃ 2: MOLDE COM OS RISCOS DE BORDADO. FONTE: ACERVO PESSOAL DE INEZIA DE
OLIVEIRA. FOTO: SEJANA DE PINA JAYME
IMAGEM 12 - PAGÃ 3: DETALHE DA LATERAL, MEDINDO 21 CENTÍMETROS DE ALTURA. FOTO: SEJANA
DE PINA JAYME.
IMAGEM 13 - PAGÃ 3: CAMISA COM MANGAS SOBRE CAMISA CAVADA, AMBAS EM TERGAL, BORDADAS
EM LINHA CAIREL BRANCA. ESTE JOGO POSSUI COMO COMPLEMENTO UMA TOUCA OU GORRO
(IMAGEM 19 E LÂMINA 3). FOTO: SEJANA DE PINA JAYME.
IMAGEM 14 - MOLDE DE CAMISA DE PAGÃO QUE ASSEMELHA-SE AO CORTE DAS TÚNICAS. ÁLBUM
“ENXOVAL DO BEBÊ - A ARTE DE BORDAR”, DÉCADA DE 1950. FONTE: ACERVO PESSOAL DE
DARCILA DE OLIVEIRA. FOTO: SEJANA DE PINA JAYME.
IMAGEM 15 - CAMISA DE PAGÃO DE CORTE RETO EM CAMBRAIA DE ALGODÃO E BORDADOS EM LINHA
DE ALGODÃO AZUL, DÉCADA DE 1930. FONTE: ACERVO PESSOAL DE RITA DE PINA MELO. FOTO:
SEJANA DE PINA JAYME.
IMAGEM 16 - MOLDE DE PAGÃ TIPO CASAQUINHO, ABERTA NA FRENTE E COM CORTE AMPLO. ÁLBUM
“A ARTE DE BORDAR”, 1956. FONTE: ACERVO PESSOAL DE DARCILA DE OLIVEIRA. FOTO: SEJANA
DE PINA JAYME.
IMAGEM 17 - GORRO INFANTIL FRANCÊS, SÉCULO XVIII. MOTIVOS DE BORDADO ASSEMELHAM-SE
CONSIDERAVELMENTE AOS RISCOS ENCONTRADOS NOS ÁLBUNS. FONTE: KÖHLER, 2009, P. 416.
IMAGEM 18 - PAGÃS 1, 2 E 3 (DE BAIXO PARA CIMA) E SUAS RESPECTIVAS LINHAS CAIREL , USADAS NOS
BORDADOS E ACABAMENTOS. FOTO: SEJANA DE PINA JAYME.
IMAGEM 19 - DETALHE DE ANÁGUA FEITA POR MINHA AVÓ, SEM DATA. ENTREMEIOS DE RENDA COM
AJOUR E BORDADOS EM PONTOS SOMBRA, ROCOCÓ E HASTE. FOTO: SEJANA DE PINA JAYME.
IMAGEM 20 - PAGÃ 3: TOUCA COMPLEMENTO, BORDADA EM PONTO SOBRA, CHEIO E ATRÁS, ORNADA
COM RENDA COSTURADA EM AJOUR, DA QUAL FALAM MINHA AVÓ E DONA LAURITA. FOTO:
SEJANA DE PINA JAYME.
IMAGEM 21 - VESTIDO 1: DETALHE DA LATERAL, MEDINDO 33 CENTÍMETROS DE ALTURA. FOTO:
SEJANA DE PINA JAYME.
IMAGEM 22 - VESTIDO 1: DETALHE DOS DESFIADOS NO TECIDO QUADRICULADO DE ALGODÃO (TRAMA
SEMELHANTE À CAMBRAIA). FOTO: SEJANA DE PINA JAYME.
IMAGEM 23 - VESTIDO 2: DETALHE DA LATERAL, MEDINDO 32 CENTÍMETROS DE ALTURA. FOTO:
SEJANA DE PINA JAYME.
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IMAGEM 24 - VESTIDO 2: DETALHE DOS ENTREMEIOS DE LAISE E RENDA DE ALGODÃO E AMARRAÇÃO EM
FITA DE CETIM DUPLO DE 2 CENTÍMETROS. FOTO: SEJANA DE PINA JAYME.
IMAGEM 25 - CAMISOLA DE BATIZADO EM CAMBRAIA DE ALGODÃO FEITA POR TIA DARCILA EM 1951:
DETALHE DA BARRA E BORDADOS EM LINHA CAIREL ROSA. FOTO: SEJANA DE PINA JAYME.
IMAGEM 26 -“GERALDÃO”: MOLDE ENCONTRADO EM CASA DE LAURITA, INEZIA E NO ÁLBUM A ARTE DE
O
BORDAR (N 268, SETEMBRO DE 1956, P. 3), DE TIA DARCILA. FOTO: SEJANA DE PINA JAYME.
IMAGEM 27 - MOLDE DE CAMISA DE PAGÃO SEM MANGAS. ACERVO DE LAURITA DA VEIGA. FOTO:
SEJANA DE PINA JAYME.
IMAGEM 28 - RECORTE DE RISCOS DE BORDADO COM INDICAÇÃO DAS CORES. ACERVO DE LAURITA DA
VEIGA. FOTO: SEJANA DE PINA JAYME.
IMAGEM 29 - MANTA COM RICOS E BORDADOS EM EXECUÇÃO PRO INEZIA DE OLIVEIRA. FOTO: SEJANA
DE PINA JAYME.
IMAGEM 30 - MANTA: DETALHE DO BORDADO E VISTA DA BARRA E BABADOS. O PONTO DE ATRÁS É
AQUELE QUE FORMA A HASTE DO RAMINHO. FOTO: SEJANA DE PINA JAYME.
IMAGEM 31 - PAGÃ 2: DETALHE DO CROCHÊ NA RENDA E CORDÃO TRANÇADO FEITOS COM LINHA
CAIREL.FOTO: SEJANA DE PINA JAYME.
IMAGEM 32 - ÁLBUM “A ARTE DE BORDAR - O ENXOVAL DO BEBÊ”. NO 9, PÁGINA 24. DATA PROVÁVEL:
INÍCIO DA DÉCADA DE 1950. EXEMPLOS DE PAGÃS. FOTO: SEJANA DE PINA JAYME.
IMAGEM 33 - ÁLBUM “A ARTE DE BORDAR - O ENXOVAL DO BEBÊ”. NO 9. DATA PROVÁVEL: INÍCIO DA
DÉCADA DE 1950. ANÚNCIO ENCONTRADO NA CONTRACAPA. FOTO: SEJANA DE PINA JAYME.
IMAGEM 34 - ÁLBUM “A ARTE DE BORDAR - O ENXOVAL DO BEBÊ”. NO 9. DATA PROVÁVEL DO INÍCIO
DA DÉCADA DE 1950. ANÚNCIO ENCONTRADO NA CONTRACAPA. FOTO: SEJANA DE PINA JAYME.
IMAGEM 35 - MODELO COM BONECO EM TRAJES ORIGINAIS DE MEADOS DO SÉCULO XIX. ATENÇÃO
PARA O MODO COMO EMBRULHAVAM O BEBÊ. FONTE: KÖHLER, 2009, P. 521.
IMAGEM 36 - CAMISAS DE PAGÃO EM CAMBRAIA DE ALGODÃO: ACERVO DE DONA LAURITA DA VEIGA.
FOTO: SEJANA DE PINA JAYME.
IMAGEM 37 - PAGÃ 1: DETALHE DO BORDADO DO BABADOR. FOTO: SEJANA DE PINA JAYME.
IMAGEM 38 - PAGÃ 2: DETALHE DO BORDADO EM RAMOS DE TRIGO. FOTO: SEJANA DE PINA JAYME.
IMAGEM 39 - VESTIDO DE DEBUT: VISTA DA FRENTE DA PEÇA PRODUZIDA EM 1973. FOTO: SEJANA DE
PINA JAYME.
IMAGEM 40 - VESTIDO DE DEBUT: A ÚNICA FLOR QUE RESTOU DOS ORNAMENTOS DO VESTIDO. FOTO:
SEJANA DE PINA JAYME.
IMAGEM 41- AVENTAL FEITO POR MINHA AVÓ NA DÉCADA DE 1960, EM CAMBRAIA DE ALGODÃO E
RENDA, DO QUAL FALA MINHA MÃE E QUE SERVIU COMO INSPIRAÇÃO PARA O VESTIDO DE DEBUT.
FOTO: SEJANA DE PINA JAYME.
IMAGEM 42 - VESTIDO DE NOIVA: VISTA DA FRENTE DA PEÇA PRODUZIDA EM 1952. FOTO: SEJANA DE
PINA JAYME.
IMAGEM 43 - VESTIDO DE NOIVA DE TIA DARCILA: COSTURADO E USADO EM 1948. FOTO: SEJANA DE
PINA JAYME.
IMAGEM 44 - VESTIDOS DE NOIVA: SEMELHANÇAS COM O VESTIDO DE MINHA AVÓ: MANGAS LONGAS,
BOTÕES NA PARTE DA FRENTE E A PEQUENA GOLA ERAM MUITO COMUNS NA DÉCADA DE 1950. À
ESQUERDA, BRIGITTE BARDOT, 1952. À DIREITA, GRACE KELLY, 1956. FONTE: WORSLEY,
2010, P. 26 E 290.
IMAGEM 45 - RAINHA VITÓRIA DA INGLATERRA EM SEU VESTIDO DE NOIVA BRANCO, EM 1840. FONTE:
WORSLEY, 2010, P. 37.
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Caixa 1
Ano de
producão

Feita por

Primeiro
usuário

Procedência

1981

Laurita da
Veiga/ Dione
de Oliveira
Pina

Sejana de
Pina Jayme

Pirenópolis

1981

Laurita da
Veiga/ Dione
de Oliveira
Pina/ Ana
Maria P. J.

Sejana de
Pina Jayme

Pirenópolis

Pagã 3

1981

Laurita da
Veiga/ Dione
de Oliveira
Pina/ Ana
Maria P. J.

Sejana de
Pina Jayme

Pirenópolis

Vestidinho 1

1958

Dione de
Oliveira Pina

Ana Maria de
Pina Jayme

Pirenópolis

Vestidinho 2

1982

Dione de
Oliveira Pina

Sejana de
Pina Jayme

Pirenópolis

Peça

Pagã 1

Pagã 2

I)2"+)!@!
Caixa 2
Peça

Ano de
producão

Feita por

Primeiro
usuário

Procedência

Vestido de
debut

1973

Nenê Fiori

Ana Maria de
Pina Jayme

Goiânia

1952

Não foi
Dione de
identificada a
Oliveira Pina
costureira.

Goiânia

Vestido de
noiva
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