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RITA MORAIS DE ANDRADE

Boué Soeurs RG 7091
a biografia cultural de um vestido

RESUMO

Esta tese investiga a circulação social e cultural de um vestido desde sua 
confecção num atelier de alta-costura em Paris na década de 1920 até seu 
armazenamento na reserva técnica do Museu Paulista da Universidade 
de São Paulo em 1993, quando ele foi catalogado como Boué Soeurs RG 
7091. Percorrendo algumas trajetórias deste objeto – sua confecção, os 
corpos que vestiu, as cidades por onde passou –, esta pesquisa propõe 
um método interpretativo de objetos como método para a elaboração de 
uma biografia cultural do vestido. A análise material do RG 7091, tra-
tado aqui como um documento histórico, permitiu colocar em xeque a 
idéia de hegemonia da moda sobre todas as formas de vestir. Através 
da interpretação de determinadas marcas, elementos e articulações do 
vestido, discutem-se aqui percepções de temporalidades e espacialida-
des, juventude e pudor. As evidências materiais das interferências dos 
sujeitos e outros atores (tempo, clima, condições de armazenagem) sobre 
as roupas feitas de tecido indicam formas sensíveis de vestir os corpos. 

     

PALAVRAS-CHAVE:
biografia, cultura material, história, interpretação de objetos, 

moda, roupa, vestido.
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RITA MORAIS DE ANDRADE

Boué Soeurs RG 7091
a biografia cultural de um vestido

ABSTRACT

This theses investigates the social and cultural circulation of a frock from 
its manufacture in a couture House atelier back in the 1920s Paris to its 
storage at Museu Paulista da Universidade de São Paulo in 1993, where it 
was catalogued as Boué Soeurs RG 7091. Searching trhough some of this 
object paths – its manufacturing, the people who wore it, the cities where 
it circulated –  this paper proposes the interpretation of objetcs as a me-
thod to elaborate a dress cultural biography. The material analyses of RG 
7091, approached here as a historical document, allowed to question the 
idea of a totalitarian fashion hegemony over all forms of dress. Through 
the interpretation of certain material aspects, elements and articulation 
of the dress, I discuss some timely and spacially perceptions as well as 
youthness and modesty. The material evidences of people’s interference 
but also of time, climate, storage and circulation conditions over texti-
led clothes indicate sensitive meanings in the ways to dress the body.     

KEYWORDS
dress,  fashion, frock, history, material culture,  
object biography, object interpretation, textile.
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INTRODUÇÃO

Admiro, cada vez mais, roupas que nos transmitem a sensação 
de que estão a esgaçar-se, a se corromper, e nos atordoam com 
suas bainhas em queda, seus alinhavos expostos, seus volumes 
estranhos, que parecem desentranhar do corpo o bicho que nele 
carregamos, livrando-o dos excessos de domesticação. Roupas co-
rajosamente imperfeitas, inacabadas, turbulentas. (ROSANE PRE-
CIOSA, 2002: 6)

É provável que ao escrever o trecho desta epígrafe, Rosane Preciosa tenha se 
referido a determinadas criações contemporâneas de roupas que, ao contrário 
de outras cujos acabamentos seguiram a herança cultural da simetria e do 
belo, deixam expostas a imperfeição e os processos inacabados de costura 
e modelagem. A designer Rei Kawakubo, por exemplo, afrouxou peças de 
máquinas de costuras atuais para conseguir um acabamento semelhante à 
costura feita à mão, uma solução criativa de dar lugar à imperfeição (PRE-
CIOSA, 2008: 43. Prevalece, no entanto, roupas fabricadas (manual ou in-
dustrialmente) de forma a evitar a exposição de qualquer vestígio que possa 
desvendar o processo de fabricação ou que possa revelar a presença das mãos 
que trabalharam sobre elas. Fios soltos, costuras tortas, remendos, remoções 
e adições de tecidos, marcas de costuras que um dia existiram e que foram 
desfeitas para ganhar novas costuras em novos lugares. Esses e outros vestí-
gios são, normalmente, escondidos na escuridão dos avessos. 

Os avessos são conhecidos pela pele do corpo, por camadas de tecidos que 
se sobrepõem e são conhecidos ainda por mãos anônimas que passaram ali 
para costurar, passar a ferro, olhar, conservar.  Mas os avessos são também 
partes das roupas capazes de expressar sua densidade cultural, sugerindo aos 
pesquisadores traços dos itinerários de sua produção, comércio e uso. 

Esta pesquisa objetiva perceber os vestígios da densidade cultural legada por 
um vestido confeccionado em Paris pela Maison Boué Soeurs em meados da 
década de 1920. Pertenceu a Carmem da Silveira Bettenfeld (1894-1980), 
paulista que morou na Av. São Luís,1  em São Paulo, até a desapropriação 
do palacete da família no governo de Prestes Maia na década de 1940,2  
indo em seguida morar na França com seu marido (Figura 1). Sua filha, Car-
mencita da Silveira Bettenfeld Jullien,3  doou este e outros vestidos ao Museu 
Paulista em 1993, e lá estão até hoje. O vestido Boué Soeurs registrado no 
museu com o RG 7091 é o principal documento desta tese.

1 De acordo com a 
professora Maria José Elias, 
ex-funcionária do Museu 
Paulista e amiga pessoal 
de Carmencita da Silveira 
Bettenfeld Jullien (filha de 
Carmem). 

3 Falecida no início deste 
século. A professora Maria 
José Elias não soube 
precisar a data.

2  “Primeiramente identificadas como terras do Coronel Luiz Antônio de Souza, a faixa de 
terras onde hoje se situa a Avenida São Luís foi identificada em planta em 1810. O primeiro 
caminho a cortar as terras do Coronel era chamado de Beco Comprido. Por volta de 1890 as 
terras do Coronel são divididas entre a família, o que foi uma peculiaridade, já que naquela 
época os loteamentos de chácaras tinham um caráter comercial. Com a morte do Coronel e 
em seguida o falecimento de sua viúva, os lotes da família se subdividiram sucessivamente, 
chegando ao total de 16 lotes em 1920. Já em 1930, a rua São Luiz contava com 17 palacetes 
isolados das divisas, duas casas geminadas e uma vila normanda. Em 1940 com a implantação 
do Anel de Irradiação do Plano de Avenidas de Prestes Maia, a rua São Luiz sofre um processo 
de alargamento, passando de 13 para 33 metros”. Fonte: AVENIDA São Luis (Disponível em: 
http://www.vitruvius.com.br/resenhas/textos/resenha153.asp Acesso em: 10 mar. 2008). Para 
mais informações sobre as modificações feitas naquela região e a desapropriação das casas na Rua 
São Luís, consultar o site http://www.fotoplus.com/dph/info16/i-inter.htm.
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FIGURA 1
– Neste detalhe do Mapa 
SARA (escala 1:1000), 
datado de 1930, vemos as 
projeções das casas que 
ocupavam a Rua São Luís 
antes da desapropriação 
feita por Prestes Maia a 
partir de 1942. Algumas 
delas são reconhecidas, 
como o “antigo sobrado 
dos Melchert, ocupado 
então pelo Colégio Coração 
de Maria (cor verde), da 
residência de José Carlos 
Macedo Soares, no nº.1 
da Rua Major Quedinho 
(cor laranja), e do palacete 
construído em 1903 
para um membro da 
família Sousa Queirós, 
na Rua São Luís, para 
onde Macedo Soares se 
mudaria depois que teve 
a casa desapropriada para 
o prolongamento do Anel 
de Irradiação em 1942 (cor 
vermelha)”. A residência 
da família de Carmem da 
Silveira Bettenfeld pode ter 
sido uma dessas projeções 
que vemos no Mapa. Fonte: 
AHMWL/DPH/SMC/PMSP. 
In: Campos (Disponível 
em http://www.fotoplus.
com/dph/info16/i-inter.htm. 
Acesso em: 10 mar. 2008).

No decorrer das investigações foi possível perceber que, para entender os per-
cursos desse vestido, a bibliografia principal a ser consultada possuía um cará-
ter fortemente interdisciplinar. Evidentemente, trata-se de característica que 
não é exclusiva do tema trabalhado, pois, em geral, os estudos sobre as roupas 
(talvez mais sobre a moda) e as relações entre estas e a cultura contemporânea 
costumam transitar territórios diversos das artes e ciências humanas. Assim, 
no que se refere à roupa como objeto da cultura material, contamos com al-
gumas análises que serão apresentadas no Capítulo 1, e das quais destacamos  
Meneses (1998, p. 89-103), Paula (2004), Prown (1994, p. 133-138), Taylor 
(2002, 2004), Appadurai (1986).

 Tal como será visto na tese, esse conjunto heterogêneo de estudos contribui 
para uma percepção da historicidade na circulação social das roupas. Contri-
bui, sobretudo, para perceber a roupa (objeto e documento) numa perspectiva 
cultural, deslocando-a de sua completa submissão às premissas de um sujeito 
e à pretensa hegemonia da moda. 

De início, este projeto de pesquisa previa a investigação e o estudo de uma ou 
mais roupas que pudessem indicar as predileções nos modos de vestir a alta-
costura francesa pelas brasileiras num período de modernização das cidades, 
especificamente da cidade de São Paulo na década de 1920.4  Essa idéia inicial 

4 Optamos por investigar 
vestimentas de acervos de 
museus por duas razões: 
pelo próprio caráter de 
acesso público às coleções 
e também porque através 
das políticas institucionais 
de formação e conservação 
de acervos é possível pensar 
o patrimônio cultural e 
memória social. 
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5 O termo “mentalidade” 
é usado aqui no sentido 
empregado por Attifield 
(2000:45).

de pesquisa decorria do interesse em estudar roupas de alta-costura daquele 
período, tema escolhido para a pesquisa do trabalho de conclusão de curso de 
Bacharelado em Moda (ANDRADE, 1995) e que se ampliou na dissertação de 
mestrado (ANDRADE, 2000). 

Desta intenção inicial, entretanto, nasceu uma outra que não pudemos aban-
donar: investigar como as roupas e tecidos podem ser agenciadores de senti-
dos, objetos densamente culturais. Neste aspecto, este estudo possa, talvez, 
contribuir com algumas reflexões acerca das mentalidades5 e das sensibili-
dades imersas na cultura material do que propriamente trazer à luz algumas 
preferências de design na moda da década de 1920 em São Paulo. 

O desafio está, também, na esfera das fontes de pesquisa empregadas. Na 
pesquisa para a dissertação de mestrado (ANDRADE, 2000), as roupas pude-
ram ser estudadas com relativa facilidade de acesso, visto que as coleções de 
indumentária fazem parte de acervos de museus públicos desde fins do século 
XIX na Europa e desde início do século XX nos Estados Unidos.6

Já na pesquisa para a tese, foi necessário lidar com uma realidade inversa: a 
incipiente formação de coleções de indumentária no Brasil dificultaria o aces-
so a esse tipo de fonte. Ainda que a presença de objetos têxteis em museus no 
país não seja recente, é na década de 1980 que eles circularão por meio das 
atividades de pesquisa e conservação. O surgimento de cursos introdutórios 
em conservação têxtil, a publicidade em torno de exposições e programas de 
estágio deram visibilidade aos tecidos, às roupas e a outros objetos têxteis 
dentro dos museus. O que antes parecia ser um sem-número de coisas de 
tecido esparsas em algumas coleções de museus brasileiros, passou a ganhar 
algum sentido quando o interesse por objetos do cotidiano chegou a museus 
nacionais como o Museu Histórico Nacional, o Museu da República e o Mu-
seu Paulista da Universidade de São Paulo.7      

Teresa Cristina Toledo de Paula, conservadora têxtil do Museu Paulista, foi 
pioneira em problematizar a questão das coleções têxteis no Brasil em sua tese 
de doutorado, intitulada Tecidos no Brasil – um hiato, defendida em 2004 na 
Escola de Comunicação e Artes da USP. A trajetória profissional de Teresa 
Cristina entremeia-se à história da conservação têxtil no país. Historiadora 
de formação e especialista em conservação de papéis, ela aceitou o desafio 
de aprender uma nova especialidade em sua área para atender à demanda do 
Museu Paulista, que pretendia criar condições para o estudo de objetos têxteis 
(roupas, fragmentos, brinquedos, mobiliário etc.) que estavam dispersos em 

6 O objeto de estudo da dissertação, um vestido da 
Maison de alta-costura parisiense Louiseboulanger 
datado de 1928, pôde ser estudado graças às 
freqüentes visitas à reserva técnica do Whitecomb 
Museum – Hampshire County Museum Services, 
em Winchester, Inglaterra. Posteriormente foi 
preciso ainda compará-lo a outros vestidos e 
peças de vestuário da mesma Maison e de outras 
roupas contemporâneas, presentes em acervos de 
museus dos Estados Unidos, tais como o museu 
do Fashion Institute of Technology e o Costume 
Institute, abrigado no Metropolitan Museum, 
ambos em Nova Iorque, EUA.

7 “Em termos de atividades 
práticas, oficialmente 
foram o Museu Histórico 
Nacional e o Museu da 
República as primeiras 
instituições museológicas 
a trabalharem com 
acervos têxteis de forma 
diferenciada, embora não o 
fizessem, ainda, dentro dos 
padrões internacionalmente 
recomendados” (PAULA, 
1998: 72). 
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8 Sobre o interesse do museu por objetos têxteis, 
Paula (1998:61) escreveu: “a idéia de trabalhar com 
têxteis foi decorrente de um incidente-desafiador: um 
quadro contendo um lenço comemorativo da Guerra 
do Paraguai, exposto por uma dezena de anos, caiu, 
teve sua moldura quebrada e nos foi encaminhado 
para providências. A falta de conhecimento sobre os 
materiais, a inexistência de bibliografia específica e de 
especialistas no país fizeram todo o resto”.

suas coleções.8  

As atividades de conservação têxtil exigem uma formação bastante específica 
que, além de outras ações, inclui aprender a identificar fibras, fios e tecidos; 
diagnosticar problemas de conservação como ataque de insetos, oxidação, etc.; 
além de prognosticar e conduzir intervenções manuais e químicas – lavagem, 
costuras, confecção de suportes, armazenagem etc. Depois de uma especia-
lização em conservação têxtil no Textile Conservation Centre, em Londres, 
Teresa Cristina deu início em 1994 às atividades no novo Setor de Têxteis do 
Museu Paulista.9  Uma das ações do novo setor foi realizar cursos de intro-
dução à preservação de tecidos em museus, e foi participando de um desses 
cursos em 1996 que me interessei em estudar roupas. Como estagiária do 
setor, entre 1997 e 1998, pude estudar uma coleção com cerca de oitenta pa-
res de luvas e percebi que as atividades de conservação e de pesquisa histórica 
relacionadas aos tecidos são indissociáveis. 

A conservação de têxteis é uma atividade que interfere sensivelmente sobre os 
encaminhamentos de uma investigação como aquela feita para esta tese. O 
destino de um objeto dentro de um museu poderá determinar a intervenção 
conservatória sobre ele. Assim, uma roupa que ficará em exposição perma-
nente para o público poderá ganhar um suporte que lhe confira melhor sus-
tentação. Neste caso, dependendo do estado de conservação em que a roupa 
se encontrava na reserva técnica, ela estará sujeita ainda a sofrer intervenções 
mais dramáticas, como reconstituição de algumas áreas, na tentativa de pre-
venir um maior desgaste dos tecidos.10 

No caso dos vestidos investigados neste estudo – em especial um da Maison 
francesa Boué Soeurs –, estavam todos armazenados na reserva técnica e pou-
cos haviam participado de exposições nacionais (Anexo A). As escolhas por 
mínima intervenção e o projeto de armazenagem para o acervo têxtil foram 
cabais para as questões que surgiram logo no início da pesquisa.11 Manchas, 
rasgos e descosturas foram preservados. Isso permitiu que a interpretação fei-
ta a partir do estudo dos vestidos considerasse essas características de dete-
rioração das roupas, dos tecidos e outros materiais como o metal, de forma 
a perceber como cada um deles responde de determinada maneira à ação do 
tempo e a outras intervenções ao longo de sua trajetória.

Há coleções de indumentária no Museu Histórico Nacional, Museu Casa de 
Rui Barbosa, ambos no Rio de Janeiro, e no Museu do Têxtil e do Traje do 
Instituto Feminino da Bahia, Salvador.  Seus acervos têxteis e, especificamen-
te, suas coleções de indumentária são variados, muitas vezes formados na 
precariedade de políticas instáveis para coleta, aquisição e guarda desses ob-

9 Sobre essas atividades e 
também sobre a conservação 
têxtil, ver Paula (1998).

10  As escolhas dos tipos 
de intervenções dependem 
das políticas do museu 
com relação ao acervo e à 
conservação.

11 O respeito ao objeto e 
a idéia de interferência 
mínima foram explorados 
por Paula (1998: 17-18).
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jetos. Uma das maiores coleções brasileiras de indumentária encontra-se no 
Museu Paulista da Universidade de São Paulo. Mais conhecido como Museu 
do Ipiranga ou Museu da Independência, este museu universitário tem um 
acervo de mais de 125.000 unidades entre objetos, documentos e iconografia. 
A indumentária faz parte do acervo de objetos que é composto por uma ampla 
variedade de artefatos nacionais e estrangeiros utilizados no Brasil e particu-
larmente em São Paulo datados do século XVII a 1950, com maior concentra-
ção no período de fins do século XIX e início XX. 12   

Por possuir o maior, talvez único, acervo público de indumentária em São 
Paulo, decidimos iniciar a busca por roupas de alta-costura neste museu que 
pudessem ser estudadas para esta tese. O acervo, que possui cerca de 5.000 
itens,13  não está totalmente catalogado, o que limitou a busca de roupas que 
já haviam sido manuseadas no Setor de Têxteis e cujas fichas de catalogação 
encontravam-se no Setor de Objetos. Dentre essas roupas, localizamos um 
vestido Bouè Soeurs, cuja etiqueta indicava a procedência francesa e o ende-
reço da maison em Paris. Por ele iniciamos nosso estudo, o que viria a redire-
cionar parte do projeto de nossa pesquisa.  

Esta tese está dividida em sete partes. O Capítulo 1, “É possível realizar uma 
história da roupa?”,  apresenta as bases bibliográficas que apóiam a análise do 
vestido. Os textos utilizados ajudaram a pensar a roupa como objeto e docu-
mento histórico, numa perspectiva cultural. A seleção bibliográfica foi feita na 
tentativa de explorar as potencialidades materiais e culturais dos objetos em 
sua circulação social, seus estados além daquele de mercadoria, sua fisicalida-
de e, a partir dessa reflexão interdisciplinar, pensarmos particularmente em 
nosso objeto de estudo – um vestido. Assim, nossa análise é mais biográfica 
que sistêmica, mais micro do que macro. Nesse primeiro capítulo apresen-
tamos ainda uma proposta metodológica para a interpretação de roupas que 
resulta da mescla de algumas abordagens, sobretudo daquelas que vêm de 
estudos em cultura material. 

O Capítulo 2, “Boué Soeurs RG 7091”, apresenta o principal documento des-
ta tese – o vestido francês comprado por Carmem da Silveira Bettenfeld na 
década de 1920. Imaginamos e percorremos uma trajetória do vestido que co-
meça pela sua confecção em Paris e segue até o momento em que é comprado. 
Através da descrição do vestido – etapa da metodologia proposta no capítulo 
anterior –, passamos a percebê-lo como um objeto cultural que em sua traje-
tória recebeu marcas de corpos, sujeira, uso, armazenagem, enfim, marcas do 
tempo que são também marcas particulares de suas propriedades físico-quí-
micas, distintas de outros tipos de materiais e de documentos, como o textual 
e iconográfico. A partir da observação, descrição e especulação, o pressuposto 
de uma moda de alta-costura francesa hegemônica foi sendo preterido por 
outro em que as sensibilidades interferiam sobre as roupas, inventando outras 
formas de vestir os corpos. 

12 Sobre os acervos do museu, ver:
 http://www.mp.usp.br/objetos.htm. 

13 Não se sabe o número exato de peças que compõe este 
acervo. O dado é aproximado e fornecido pelo Setor de 
Têxteis do Museu Paulista em maio de 2005.
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O terceiro capítulo, “Travessia: sob a umidade e o calor dos trópicos”, percorre 
a trajetória do vestido em São Paulo e  investiga algumas intervenções feitas 
sobre ele depois de sua confecção original. Avançamos na análise material das 
camadas de tecidos, chegando aos avessos e acabamentos. Propomos, então, 
uma nova visão sobre as roupas-documentos quando notamos uma provável 
alteração na concepção original do modelo. A reformulação da barra interna 
e a adição de uma renda de algodão começam a ser discutidas tornando-se o 
elemento motor de toda a investigação. 

O Capítulo 4, “Trajetórias: a roupa moderna na cidade moderna?”, trata da 
investigação sobre modos de confecção de roupas em São Paulo na década de 
1920, na tentativa de contextualizar o vestido Boué Soeurs na cidade para a 
qual fora trazido e onde está ainda hoje. Contrapomos o imaginário de uma 
moda estrangeira aparentemente hegemônica às evidências materiais das in-
terferências dos sujeitos e outros atores (tempo, clima, condições de armaze-
nagem) sobre as roupas. O uso de determinados materiais processados – teci-
dos de seda e algodão – é investigado no contexto da fabricação e importação 
de tecidos, e de comercialização de artigos confeccionados. Através da inter-
pretação de determinadas marcas e elementos do vestido, discutem-se aqui 
percepções de temporalidades e espacialidades, juventude e pudor. 

No “Posfácio” reacomodamos uma revisão bibliográfica (escrita entre 2003-
2008) pensada, em princípio, para ser o primeiro capítulo da tese. Depois do 
texto pronto, preferimos destacar a análise do vestido Boué Soeurs e apresen-
tá-lo logo no início, antecipando apenas a abordagem e a metodologia escolhi-
das. Por acreditar que alguns dados colhidos nesta revisão pudessem interes-
sar sobretudo a alunos dos cursos de Moda, decidi incorporar a resenha sob 
forma de posfácio. 

Em seguida está o Glossário de termos têxteis que foram usados ao longo do 
texto. 

Por fim, os Anexos são dados coletados no Museu Paulista da Universidade 
de São Paulo e no Arquivo do Estado de São Paulo. Trata-se de fontes inéditas 
que poderão encaminhar novas pesquisas sobre roupas e tecidos no contexto 
específico da cidade de São Paulo. Avançar nas discussões sobre esse material 
seria propor novas teses, mas, sem dúvida, a leitura desse material interferiu 
positivamente nas reflexões apresentadas nesta.   
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CAPÍTULO 1

É possível realizar 
uma história da roupa? 

Considerar a roupa14  como objeto de estudo implica entendê-la no espectro 
de fatores materiais e simbólicos historicamente e culturalmente variáveis. 
Roupas envolvem o corpo e constroem aparências (BOLLON: 1993). Agem 
na superfície da pele, recobrindo-a de tecidos, formas e outros aparatos, pro-
movendo uma miríade de sensações como cócegas, aspereza, frescor e aque-
cimento. Roupa é um dos mais importantes produtos da moda – ‘uma forma 
absolutamente singular de sintonizar idéias, sensações, que vão modelando o 
contemporâneo, encarnando-as’ (PRECIOSA: 2005, 30) – mas não é isso que 
a define completamente. Pode ser ainda a encarnação da funcionalidade dos 
movimentos do corpo que trabalha, adoece e morre. A roupa é uma maneira 
de dar e fazer sentido do mundo.   

Além das funções mais convencionais das roupas como vestir os corpos, a 
partir do século XX percebemos novos usos que ampliaram o espectro de sua 
historicidade. A arte, por exemplo, tem explorado a roupa e o tecido como 
suporte. A arquitetura tem desenvolvido tecnologias inovadoras para o uso de 
tecidos na construção de espaços. O museu tem incorporado objetos de uso 
pessoal – entre os quais as roupas – a seus acervos, empregando profissionais 
das áreas de conservação e curadoria para dar sentido a roupas que não mais 
vestem os corpos. Além disso, o território de divulgação da moda – sistema 
em que a roupa é dos mais importantes elementos — conquistou espaços 
muito heterogêneos e amplos que vão dos meios de comunicação de massa à 
publicidade, passando por escolas especializadas em formar profissionais para 
o setor.

Não é possível separar a roupa do cotidiano (LEHNERT, 1998: 8). No filme O
Diabo veste Prada, há uma cena em que a assistente de Miranda, um persona-
gem que encarna a aversão à moda, não compreende o desafio que sua chefe 
encontra em decidir entre dois cintos de tonalidades distintas de azul para um 
editorial. A seu ver, os cintos são parecidíssimos – para não dizer iguais –, e 
ela zomba daquilo que considera ser um trabalho altamente fútil. Neste mo-
mento, Miranda encara a assistente, que está vestida com um pulôver azul, 
enquanto discorre sobre a indústria que havia escolhido e fabricado a cor do 
pulôver. Ela descreve uma trajetória fictícia daquele pulôver desde sua concep-

14 Roupa é uma categoria do ‘vestuário’ ou da 
‘indumentária’ que é o conjunto de roupas que vestem 
o corpo, mas seu uso mais comum está relacionado a 
roupas ou trajes históricos. Assim, encontraremos mais 
comumente a denominação “indumentária persa” e 
menos o “vestuário persa”. A terminologia é um aspecto 
variável em estudos de roupas, especialmente porque os 
significados dos muitos termos específicos variaram ao 
longo do tempo e, à medida que as línguas estrangeiras 
se apropriaram de terminologias de origens culturais 

estranhas, os termos passaram a sofrer novas alterações. 
Assim, costume na França passou a ser empregado apenas 
a partir da metade do século XVIII, durante o reinado 
de Louis XIII, mantendo a pronúncia do italiano (cujo 
significado mais restrito denominava roupas para teatro) 
e adotando um sentido mais amplo que vigora ainda hoje 
– hábito, maneira, modo de vestir. A passagem do latim 
para o francês no período merovíngeo também contribuiu 
para a adoção de diferentes significados e termos dados a 
peças de roupas idêntica. Ver Boucher (1987: 6).
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ção por um famoso designer até que chegasse a ser comprado pela assistente 
em uma loja de descontos dois anos depois. Com seu discurso, a editora quis 
demonstrar que não há escolhas ingênuas e que cada tom de azul representa 
um sentido singular que o distingue dos demais tons. Esses sentidos são mo-
vediços como a própria trajetória do pulôver.       
      
Roupas são objetos que têm uma circulação social. Sua longevidade, geral-
mente maior que a humana, possibilita-lhes transitar por diferentes espaços e 
tempos. Para pensar as roupas numa perspectiva cultural e histórica, é neces-
sário apreendê-las em contextos específicos, já que sua condição circulante e 
suas inerentes propriedades deteriorantes deslocam-nas continuamente para 
novas situações, para novos estados.15 Parece-nos, portanto, mais vantajoso 
pensar em investigações sobre a roupa como método de estudo e interpretação 
histórica, no lugar de engessá-las na classificação que se fez delas no momen-
to em que foram criadas, desprezando o seu itinerário e suas mudanças mor-
fológicas. As relações que permeiam as trajetórias revelam a complexidade 
envolvida em qualquer tentativa de realizar uma história da roupa. Tentar 
fazê-lo, como que classificando e ordenando de uma só tomada as teclas de 
um piano, seria semelhante a afirmar a existência de um só caminho para a 
música ou para a sonoridade que resulta do toque nas teclas em uma só orde-
nação, em um só arranjo. Seria o mesmo que unificar o tom, desprezando os 
outros tons, desprezando os ruídos.

Investigar significa “seguir os vestígios”, “examinar com atenção”.16  Investi-
gação do particular,17 do singelo, é o que permite colocar em discussão alguns 
dos elementos ainda pouco estudados e talvez pouco conhecidos na historio-
grafia. Lou Taylor escreveu Establishing Dress History (2004), um trabalho 
que imediatamente tornou-se referência na historiografia específica. Nele a 
autora defende o estudo de roupas e tecidos como fontes/documentos capazes 
de elucidar aspectos históricos, culturais e sociais quando vistos em contexto. 
Isso se deve particularmente a suas qualidades materiais, muito distintas de 
outros tipos de documentos (textuais, iconográficos, audiovisuais) e também 
porque são materiais que convivem, moldam e são moldados pelo corpo. 

Nesta tese nossa investigação apóia-se no estudo e interpretação daquilo que 
é possível entrever nas marcas e vestígios encontrados em objetos, neste caso, 
em um vestido datado de 1927 de origem francesa (etiqueta Boué Soeurs) 
que faz parte do acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo. O 
vestido é um objeto, isto é, algo que é ‘perceptível por qualquer dos sentidos, 
[...] coisa, peça’ (FERREIRA, 1993: 387), e, como uma roupa fabricada num 
determinado período em determinado contexto cultural, foi em seguida posto 
a circular, sendo-nos possível investigar sua trajetória, sua biografia. No mo-
mento em que o vestido deixa de circular como uma roupa que veste corpos e 
é incorporado ao acervo do Museu Paulista, este ganha um novo estado, o de 
documento, ou seja, ‘um suporte de informação’ (MENESES, 1997). 

15 Estado no sentido proposto 
por Deleuze (2001), de que o 
que está por vir (o devir) não é 
o vazio, mas algo revelado por 
potências preexistentes. 

16 Significado encontrado 
em alguns dicionários, 
como em Ferreira, 1993. 

17 Judy Attifield (2000:90-94) defende 
e explora alguns estudos de caso ou 
do “particular” como um método 
justificável para entender o geral a 
partir do específico em estudos em 
cultura material. 
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O vestido Boué Soeurs é tanto um objeto histórico quanto um documento 
histórico.18 É objeto histórico devido ao modo com que as coleções de roupas 
de couture francesa foram sendo constituídas em museus históricos (Victoria 
& Albert, Londres), de arte (Institute of Costume no Metropolitan Museum 
of Art, Nova Iorque) e de moda (Fashion Institute of Technology, Nova Ior-
que; Musée de la Mode, Palais Galliera e Musée de la Mode et du Textile, 
Paris; entre outros) da Europa e Estados Unidos, instituições-referência no 
que diz respeito a esse tipo de coleção. É documento porque informa dados 
dos processos de confecção, materiais, técnicas, marcas de corpos, sujeiras, 
armazenagem, tempo. 

O processo de dotar certas roupas (especificamente as confeccionadas por cou-
turiers renomados como Coco Chanel, Paul Poiret e Christian Dior) de carac-
terísticas humanas, especialmente de sentimentos, ocorreu porque a “aura” 
que vestidos de couture tinham enquanto mercadorias em circulação social 
continuaram a existir quando passaram para o estado de objetos dos acervos 
de museus. 

Desde o surgimento da primeira casa de couture em Paris em meados do 
século XIX, roupas fabricadas neste sistema fabril e mercadológico específico 
foram constantemente associadas à imagem dos couturiers que criavam os 
modelos, responsáveis pela projeção pública de sua marca, cujas qualidades 
pessoais eram associadas ao design de suas roupas. Um exemplo clássico é o 
de Coco Chanel que procurava fazer de suas roupas a forma e semelhança de 
sua própria constituição física e de suas preferências no vestir (Figura 2). O 
historiador François Caron percebeu a personificação de mercadorias como 
sendo uma característica marcante na história dos empreendimentos france-
ses de diversas naturezas.19

18 Objeto histórico não é o mesmo que 
documento histórico. O historiador Ulpiano 
Meneses propôs que essas duas categorias 
fossem examinadas em confronto e assim as 
descreveu: ‘a primeira é a categoria sociológica 
do objeto histórico que, em muitos museus, 
constitui presença exclusiva ou de clara 
prevalência. A segunda é a categoria cognitiva 
do documento histórico, suporte físico de 
informação histórica’ (1997: 3). Assim, o objeto 
é histórico por um sentido que lhe foi atribuído 
por uma realidade externa a ele, e não por suas 
características intrínsecas (físico-químicas), 
como é o caso de alguns objetos vinculados à 
história do Brasil. Esses são objetos ‘singulares 
e auráticos’, ‘não-fungíveis’ que não poderiam 

ser substituídos por similares (MENESES: 
1997). Já o que faz de um objeto documento 
histórico é a abordagem do pesquisador sobre 
ele, pelo uso de critérios e procedimentos claros 
que explicitarão a perspectiva do pesquisador e 
não do objeto. Para Meneses (1997: 4): ‘o que 
faz de um objeto documento não é, pois, uma 
carga latente, definida, de informação que 
ele encerre, pronta para ser extraída, como o 
sumo de um limão. O documento não tem em 
si sua própria identidade, provisoriamente 
indisponível, até que o ósculo metodológico 
do historiador resgate a Bela Adormecida 
de seu sono programático. É, pois, a 
questão do conhecimento que cria o sistema 
documental’.

19 Assunto que 
foi discutido em 
nossa dissertação 
de mestrado 
(ANDRADE, 
2000) e que não 
retomaremos aqui.
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FIGURA 2.
Chanel com um grupo 
de manequins em 
1930. Fotografia de 
Roger Schall. In: De La 
HAYE, Amy e TOBIN, 
Shelley. Chanel – the 
couturiere at work. 
Woodstock/New York: 
Overlook Press, 1996, 
p.62.
Muitos couturiers 
no período de 1920 
a 1930 procuraram 
associar suas maisons 
à sua semelhança 
física, uma forma de 
entremear a percepção 
da confecção àquela de 
sua aparência. No caso 
de Chanel, é notória a 
eficácia dessa estratégia 
para os negócios porque 
muitas mulheres 
quiseram constituir 
suas aparências com 
base no corpo, corte de cabelo, pele, roupas e acessórios vestidos por ela. Por não ser possível 
atender a todas essas mulheres, Chanel desenvolveu ao longo de sua carreira formas de transmitir 
sua aura a produtos mais populares que seus modelos exclusivos de roupas, foi assim que lançou 
perfumes e bijouterias.   

Quando as coleções de roupas de couture começaram a ser formadas nos acer-
vos de indumentária de museus como o Costume Institute do Metropolitan 
Museum de Nova Iorque e o Musée des Modes et textiles do Louvre em Paris 
no início do século XX, aquele modo de perceber a roupa-mercadoria como 
a “alma” do couturier fora transferido para o modo de perceber e acolher a 
roupa-documento pelas instituições de pesquisa. Essas coleções foram sendo 
formadas com o princípio de que era necessário aos museus possuir exempla-
res, modelos de roupas, que marcassem o estilo de sua época, e os curadores 
utilizaram as revistas de moda como termômetro no processo de seleção e 
aquisição de peças para seus acervos (MILLER, 1999; TAYLOR, 2002). 

O Museu Paulista não é especializado em acervos de roupas de couture.
Quando o vestido Boué Soeurs foi doado ao museu em 1993 por Carmencita  
da Silveira Bettenfeld Julien, este já havia transferido parte de seus acervos a 
outros museus, passando a atuar exclusivamente no campo da História20. O 
vestido foi, portanto, doado a este museu histórico e incorporado ao núcleo 
de indumentária do Setor de objetos21. Diferentemente das instituições que 
são referência internacional em acervos têxteis e de indumentária, o Museu 
Paulista não possui um curador especializado neste tipo de acervo. Por ora, os 
estudos feitos dos objetos dessas coleções foram iniciativas do setor de têxteis 

20 ‘Ao longo de seus mais de cem anos, 
o Museu Paulista sofreu uma série de 
modificações com o desmembramento de 
parte de seus acervos: em 1927, a seção 
de Botânica passou a integrar o Instituto 
Biológico de Defesa Agrícola e Animal; 12 
anos depois, em 1939, é a vez da seção 
de Zoologia, que passa a fazer parte da 
Secretaria de Agricultura, dando origem 
ao atual Museu de Zoologia da USP. A 

mais recente reformulação, ocorrida em 
agosto de 1989, transferiu os acervos 
arqueológicos e etnológicos para o Museu 
de Arqueologia e Etnologia da USP, 
restringindo, assim, a tipologia das peças 
que compõem o acervo da Instituição, 
atualmente, ao campo exclusivamente 
histórico’. http://www.mp.usp.br/
formacao.htm. Acesso em: 20 fev. 2008

21 Hoje são três as categorias 
de acervos do museu: objetos, 
iconografia e arquivística. Sobre o 
acervo ver ainda: Acervos do Museu 
Paulista/USP / coordenação geral 
José Sebastião Witter; organização 
Heloisa Barbuy e Solange Ferraz de 
Lima. São Paulo: Imprensa Oficial do 
Estado, 1999, 128p. il.
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do museu, responsável pela conservação das peças.22   

Há, certamente, críticas a formas, quase cirúrgicas, de historicizar temas como 
a roupa. A maior delas diz respeito à interpretação de objetos como ferramenta 
de análise e reflexão histórica e ao fato de que a atenção pormenorizada dada 
ao objeto resulta num estreitamento de abordagem. Esta crítica vem especial-
mente de historiadores econômicos como Ben Fine e Ellen Leopold que, em 
seu The world of consumption (1993), discutem a importância da roupa no 
contexto do consumo. Apesar do reconhecimento do valor da pesquisa basea-
da em objetos para a história social, esses autores defendem a abordagem do 
exame de sistemas, como os da moda, criticando a interpretação minuciosa 
de objetos — ao que se referiram como ‘cada frufru e babado’ — praticada por 
historiadores e curadores do vestir.23

Se são os sistemas e as diferenças nas formas em se produzem, comercializam 
e consomem objetos é que os distinguem, então a análise e a interpretação 
destes objetos são ferramentas e métodos de trabalho importantes para aces-
sar suas densidades culturais.24 Interpretar objetos no sentido que se pretende 
dar a esta tese faz parte de uma abordagem ligada a estudos em cultura ma-
terial que buscam entender como as pessoas fazem algum sentido do mundo 
através de suas relações com objetos, neste caso, com as roupas. Trataremos 
desta questão adiante.

A roupa, ao menos determinadas roupas,25 é uma forma privilegiada de dar e 
fazer sentido do mundo. Ela permite entranhar a carne e a alma numa rede 
de conexões que ultrapassam a vulnerabilidade da matéria, posto que corpo e 
roupa estão submetidos às forças da degradação. Ao mesmo tempo, entretan-
to, está na matéria (tecidos, linhas, botões, etc.) e em sua articulação (formas, 
o arranjo dos materiais) a potência que gerou a roupa. A autonomia dos ma-
teriais como tecidos permite um desdobramento que ultrapassa o tempo da 
moda ou o tempo de uso de produto em que foi transformado. Uma roupa, 
por exemplo, é feita de uma variedade de materiais têxteis, metálicos, vítreos, 
plásticos, enfim, a lista é extensa. Um vestido confeccionado com a seleção 
de determinados materiais articulados para constituir um design específico 
pensado para um fim específico tem um tipo de obsolescência programada, 
especialmente quando a roupa está inserida no sistema industrial e comercial 
da moda26. Nesse sistema, o vestido tem um tempo de “vida” que foi predeter-

22 Um mínimo de 
levantamento de 
dados históricos a 
respeito do objeto 
é necessário para 
o trabalho de 
conservação, mas 
não é essa a natureza 
do trabalho do 
conservador. Ver: 
PAULA (1998).

23 Sobre abordagens 
de pesquisa e estudo 
na história do vestir, 
ver Taylor, 2002.

24 Em minha experiência como aluna de design de moda no início da década 
de 1990 e depois como coordenadora e professora de cursos de graduação em 
moda, percebi que o maior desafio na criação de roupas está em solucionar 
problemas da concepção do projeto, isto é, de realizar a roupa projetada. 
A lida com o tecido e aviamentos, o desenvolvimento da modelagem, os 
processos de costura, a escolha pelo maquinário, o emprego de trabalhos 
manuais, enfim, todo o trabalho e o estudo voltados para confeccionar uma 
roupa projetada fazem parte do dia-a-dia de um designer de moda e o desafio 
está justamente em continuamente encontrar novas e melhores soluções 
de acabamentos, articulação, modelagem e costura. No ensino de moda, 
as soluções para esses desafios são estudadas em disciplinas consideradas 
“práticas”, aquelas em que alunos e professores utilizam e aprimoram 
habilidades manuais como: “atelier de costura”, “modelagem”, “tecnologia 
têxtil”. Há, portanto, uma separação no currículo dos cursos de moda 
que restringe o estudo dos aspectos materiais do design a determinadas 
disciplinas. Contextualizar, colocar em debate e ampliar o escopo de estudo 
dos aspectos materiais da moda são atividades que permitiriam investigar o 
design numa perspectiva cultural.

25 Referimo-
nos ao que 
Judy Attifield  
(2000:11-44) 
denominou 
“coisas com 
atitude”, isto é, 
o significado que 
é objetificado ou 
materializado 
através do design.
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minado porque deverá ser substituído por outros modelos, outros estilos, ou-
tras articulações de materiais. O uso e a reposição instantâneas nos levariam 
à hegemonia sufocante da moda. 

Os materiais, no entanto, têm propriedades físico-químicas que podem li-
bertá-los desse poder hegemônico de sistemas constituídos como a moda. As 
propriedades dos tecidos – flexibilidade, aderência, resiliência, longevidade, 
dentre outras – possibilita seu reuso, isto é, permite que sejam desmembrados 
da sua articulação original e reutilizados em outras articulação infinitas vezes 
enquanto sua fisicalidade permitir. Essas novas articulações só serão realiza-
das por meio da circulação social da roupa, sendo este um aspecto nevrálgico 
desta tese. É possível pensar a vida através do vestir, das preferências pelos 
materiais, da articulação que se fez deles, do tempo empregado no fazer, pen-
sar, refazer e repensar a roupa. 

A aparência, um dos territórios de maior ação da roupa, e os sentidos a ela 
associados, tais como o zelo, a preocupação, a insatisfação, a busca e o de-
sejo, portanto, não é superficial ou algo que se pode destacar da pele como a 
um filme plástico. A aparência é densa de camadas, pensares e práticas que 
permeiam a existência, que agenciam relações, enfim, elementos da matéria, 
do sensível e do sentido. Desprezar a roupa como elemento da cultura, do 
comportamento e das subjetividades é ignorar uma parcela significativa do 
sentido que fazemos do mundo e damos a ele. A tradição filosófica ocidental 
que privilegiou a busca pela verdade que estaria por detrás da aparência ime-
diata das coisas pode ter contribuído para a percepção de que a roupa (espe-
cialmente a de moda) fosse assunto menor e não devesse ser levado a sério 
(MONNEYRON, 2008:11-12). A verdade – busca tradicional da filosofia e da 
história – estaria além da aparência, além da vestimenta.          

Mas, ‘e se as aparências forem profundas?’ (MONNEYRON, 2007: 12).  Ao 
invertermos toda uma atitude filosófica em que a aparência é banalizada, po-
deremos pensar a roupa:

[...] não mais como potência de erro, mas como fôrma e matriz, 
não mais como elemento secundário, adicional, mas como elemen-
to principal e criador, determinando tanto os comportamentos in-
dividuais como as estruturas sociais. Significa, em resumo, aceitar 
a aposta, e estaríamos mesmo tentados a dizer: “no começo era 
a roupa”.

Colocar a roupa no centro de qualquer análise não significa fetichizá-la ou 
ocupar com ela o lugar da essência transcendental das coisas. Trata-se sim de 
iniciar um outro diálogo, de olhar o mundo de uma outra maneira. A impor-
tância da roupa nas mudanças comportamentais já foi comprovada e chega a 
ser um elemento central em casos de travestismo ou transexualismo (MON-
NEYRON, 2007: 12). As densas camadas das roupas alargam os sentidos que 
vão se atrelando às vidas e aos corpos. Apostamos, assim, numa investigação 
que inicia do objeto — o vestido Boué Soeurs datado de 1927 — e num proje-
to de pesquisa que se expande a partir dele. Esta é, sem dúvida, uma escolha 
interpretativa, mas é também uma tentativa de explorar potencialidades cul-
turais que os tecidos e as roupas têm.

26 Sobre obsolescência 
programada, ver 
Lipovetsky, 1989.
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Neste sentido, foi muito útil emprestar idéias e metodologias que vieram, 
sobretudo, de estudos em Arqueologia, mas também da História e do Design. 
As idéias de: biografia dos objetos de Igor Kopytoff (1986), da vida social dos 
objetos de Arjun Appadurai (1986), das propriedades expressivas da cultura 
material de Grant McCracken (1988) e do objeto com atitude de Judy Attifield 
(2000) foram muito importantes para dar suporte aos desdobramentos da in-
terpretação do vestido feita para esta tese.27 No que diz respeito ao cotidiano, 
à memória e ao papel central dos objetos materiais nos processos de reme-
moração, recorremos às reflexões do historiador Ulpiano de Meneses, cuja 
contribuição é das mais eloqüentes nos debates sobre cultura material.28

Tratando do objeto em diferentes estados e sob diferentes perspectivas — 
mercadoria, singularização, circulação, cotidiano e memória —, esses estudos 
compartilham da mesma visão de que o objeto é culturalmente e socialmente 
moldado e, assim como acontece em biografias pessoais, seus significados 
(como suas identidades do ponto de vista psicológico)29 são mais transitórios 
que estáveis. 

O trabalho de Judy Attifield,30 Wild things — the material culture of everyday 
life (2000), é muito significativo. Sua maior contribuição está na maneira de 
pensar objetos de design como ‘coisas selvagens’ cujas trajetórias formuladas 
no cotidiano os desviam dos destinos previamente planejados.  Inicialmente 
projetados para abotoar roupas, os botões, por exemplo, ganham um novo 
espaço nas casas e nas vidas de algumas mulheres que passam a colecioná-
los. Os botões transformam-se, então, em objetos que mediam e modificam 
relações sociais (as colecionadoras trocam botões entre si) e ganham novos 
sentidos no cotidiano em termos de espaço, tempo e corporalidade. A tran-
sição dos objetos com o passar do tempo afeta toda a rede social e cultural 
em que ele está entremeado. Os botões, acondicionados em caixas especiais, 
passarão de mãe para filha, podendo ganhar novas formatações e certamente 
agenciando novas relações. 

O trabalho de Arjun Appadurai é igualmente relevante, por apresentar uma 
perspectiva desafiadora no estudo de um objeto. Para ele, mesmo que do pon-
to de vista teórico sejam as pessoas a dar significância às coisas, do ponto de 
vista metodológico são as coisas em movimento que iluminam os sentidos
da vivência humana em seus contextos culturais e sociais (1986: 5). Assim, 
como método de análise será mais útil investigar o objeto do que seu dono, 
pois, ainda que por um determinado período essas duas biografias se entrela-

27 O sistema dos objetos (1968) de Jean Baudrillard e Teoria dos 
objetos (1972) de Abraham Moles não serão diretamente utilizados 
nesta tese. Optamos por uma perspectiva de objetos que constituem 
a cultura material e que têm potencialidades físico-químicas além 
das simbólicas e outras que lhes são atribuídas pelos sujeitos. Para 
um comentário sobre esses trabalhos, ver: BRANDÃO, Ludmila. 
Interrogando espaços domésticos: o que podem os objetos? In: dObras 
– uma revista de moda mas não só, acadêmica mas nem tanto. v.2, 
n.2, p. 68 - 72, fev. 2008.

28 Os textos do autor são encontrados em 
publicações como anais de congressos, todavia, 
várias das reflexões motivadas pelas idéias 
do professor Ulpiano nesta tese provêm de 
muitas de suas palestras. Destacamos um texto 
particularmente relevante para este trabalho 
–  Memória e cultura material: documentos pessoais 
no espaço público (1998) – e que nos chegou através 
da professora Denise Bernuzzi de Sant’Anna.

29 Para Judy Attfield (2000), um 
viés psicológico é necessário para 
compreender a “identidade” em 
design como um processo cultural 
e social e não como um fim em si. 

30 A autora escreve sob um ponto de vista privilegiado. Depois de uma primeira 
carreira como designer, foi professora de História do Design na Inglaterra até sua 
morte em 2006. Sua formação e a compreensão dos processos de manufatura de 
objetos certamente contribuíram para suas reflexões e análises acerca do lugar dos 
objetos no cotidiano e sobre como nossas relações com essas coisas alargam os 
sentidos que vamos atrelando às nossas vidas.
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cem, elas têm trajetórias distintas e determinados objetos, como a jaqueta de 
beisebol que Peter Stalybrass (2000) herdou do amigo falecido ou o vestido de 
Carmem que foi doado ao museu, sobrevivem a seus fabricantes e primeiros 
usuários.   

Para Meneses, a longevidade dos artefatos já os capacita “a expressar o passa-
do de forma profunda e sensorialmente convincente” (1998: 1). Não há, en-
tretanto, como extrair sentido do objeto, isto é, as características intrínsecas 
ao objeto – suas qualidades físico-químicas – não permitem fazer sentido do 
mundo se não for pelas mediações sociais das quais participa e das interpre-
tações que se fazem delas. Aí reside, segundo Meneses, um dos desafios de 
pensar a história pelo estudo dos objetos da cultura material: para traçar a 
biografia dos objetos é preciso examiná-los “em situação”, em suas palavras; 
“não se trata de recompor um cenário material, mas de entender os artefatos 
na interação social” (1998: 3).    

A passagem do tempo imprime marcas nos objetos como nas pessoas, mas, 
diferentemente delas, a “morte” para um objeto não depende apenas de seu 
estado físico, mas, sobretudo, depende das remanescentes possibilidades des-
te continuar “no jogo” social, mediando novos sentidos. Um bom exemplo 
disso é a descrição que o historiador Peter Stalybrass (2000: 11-12) faz da 
jaqueta que herdou do amigo falecido e a narrativa da trajetória da jaqueta até 
que ela fosse sua:

Quando Allan morreu, Jen [a viúva] me deu sua jaqueta de beisebol, 
coisa que parecia bastante apropriada, uma vez que naquela altura 
eu tinha me mudado permanentemente para os Estados Unidos. 
Mas ela também me deu a jaqueta de Allon que eu mais havia co-
biçado. Ele a tinha comprado numa loja de objetos usados, perto 
da estação de trem de Brighton e seu mistério era, e é, bastante fá-
cil de descrever. Ela é feita de um tecido de poliéster com algodão 
preto e brilhoso e a parte exterior ainda está em bom estado. Mas, 
interiormente, grande parte do forro está rasgado como se tivesse 
sido atacado por gatos raivosos. No interior, a única coisa que res-
ta de sua antiga glória é o rótulo: “Fabricado expressamente para 
Turndof. Por Di Rossi. Costurado a mão”. Com muita freqüência, 
tenho me perguntado se foi a marca que atraiu Allon, na medida 
em que ele adorava a moda italiana desde sua infância, mas, muito 
mais provavelmente, foi simplesmente o corte da jaqueta.

O trecho soa como uma tentativa do autor de rememorar o amigo através dos 
percursos daquela roupa, e o modo como ele encontra para realizar sua busca 
está na observação que faz das memórias fisicamente aparentes na jaqueta. 
A função e a condição física daquela roupa que já apresentava sinais de dete-
rioração ganharam um novo fôlego quando Stalybrass decidiu vesti-la. Novas 
percepções de sua própria vida afloraram a partir do reuso daquela roupa e das 
memórias reavivadas pelo cheiro, pelos rasgos, pelas marcas. 
  
De forma semelhante, foi possível pensar no vestido estudado aqui como ob-
jeto do tempo em que foi confeccionado, mas também como objeto em circu-
lação e transição que passou do seu estado original de mercadoria para outros 
estados de contemplação, degeneração, desarticulação,31 conservação, estudo 
e exposição. Foi possível ainda comparar trechos ou fases das biografias des-

31 Desfazer costuras 
que articulavam as 
partes do vestido de 
determinada forma.
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te com outros vestidos,32 o que nos permitiu constituir um panorama das 
formas de vestir de uma época e de um espaço culturalmente e socialmente 
específicos. Permitiu ainda, em momentos surpreendentes da pesquisa, re-
conhecer diferentes vestidos usados em situações distintas da vida de uma 
pessoa, como vestidos para gravidez e para adolescente que pertenceram a 
Carmem da Silveira Bettenfeld (Figuras 3 A-B e  4 A-C). 

32 Além do vestido Boué 
Souers, outros vestidos 
dos acervos dos museus 
Paulista da USP/SP e 
do Fashion Institute of 
Technology–NY, EUA, 
foram analisados e serão 
discutidos nos próximos 
capítulos. 

FIGURA 3 A.
- Vestido RG7263 
Acervo: Museu Paulista 
da USP. Frente do 
vestido de cambraia de 
linho com aplicação 
de renda e decoração 
de nervuras feitas 
por costuras. Dado as 
dimensões (120 cm de 
circunferência na altura 
da cintura) do vestido é 
provável que tenha sido 
usado durante gravidez. 
Em 1914 Carmem 
completara 20 anos e, 
se ela engravidou nessa 
época, pode ter usado 
este vestido.

FIGURA 3 B.
- Detalhe do 

vestido RG 7263.
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FIGURA 4 A.
- Vestido RG 7093. 
Fotografia do banco 
de dados do Setor 
de Objetos. Museu 
Paulista da USP.
Este vestido catalogado 
como ‘vestido de 
noite, provavelmente 
de criança ou 
adolescente, tecido 
verde-água, recoberto 
por renda com 
aplicações de rosas 
e outras flores, em 
tecidos cor-de-rosa, 
azuis, amarelos, 
brancos e verdes’ 
está em estado 
‘precaríssimo’ de 
conservação. Apesar da 
ausência da etiqueta 
costurada à peça, 
suas características 
levam a crer que 
seja um modelo da 
Maison Boué Souers. 
As flores de tecido 
neste design e cores é 
emblemático da casa, 
bem como a disposição 
das camadas de 
tecidos da saia, uma 
das quais plissada e 
muito semelhante ao 
vestido estudado nesta 
tese (Boué Souers 
RG 7091), inclusive 
de cor parecidíssima. 
Certamente usado por 
Carmem na primeira 
década do século XX, 
quando ela estaria 
com mais de 10 anos 
de idade. 

FIGURA 4 B.
- Vestido RG 7093. Fotografia do 
banco de dados do Setor de Objetos. 
Museu Paulista. Detalhe do buquê de 
flores em tecido.

FIGURA 4 C.
- Vestido RG 7093. Fotografia do banco de dados 
do Setor de Objetos. Museu Paulista. Detalhe da 
saia plissada costurada sob o vestido, semelhante 
àquela do vestido RG 7091.
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Estudar e interpretar roupas

Uma biografia pode se concentrar em inumeráveis eventos e questões. A bio-
grafia de um objeto não é muito diferente da biografia de uma pessoa. Ao 
escrevê-la é possível indagar: onde o objeto foi feito e por quem? Qual foi 
sua trajetória até agora e o que as pessoas imaginam como sendo a trajetória 
ideal para ele doravante? Quais são as idades reconhecíveis nesses objetos 
e quais as marcas culturais para cada uma dessas idades? Como o uso das 
coisas muda com o passar do tempo e o que acontece com elas quando a sua 
utilidade termina?  Kopytoff (1986:67)  ilustra bem o processo ao descrever a 
biografia de uma cabana Suku no Zaire:

The typical biography of a hut begins with its housing a couple or, 
in a polygynous household, a wife with her children. As the hut 
ages, it is successively turned into a guest house or a house for a 
widow, a teenagers’hangout, kitchen, and, finally, goat or chicken 
house – until at last the termites win and the structure collapses. 
The physical state of the hut at each given age corresponds to a 
particular use. For a hut to be out of phase in its use makes a Suku 
unconfortable, and it conveys a message. Thus, to house a visitor 
in a hut that should be a kitchen says something about the visitor’s 
status; and if there is no visitor’s hut avaiable in a compound, it 
says something about the compound-head’s character – he must 
be lazy, inhospitable, or poor.33

A biografia das coisas pode elucidar o que seria, de outro modo, obscuro. O 
uso e a trajetória de um carro são vivenciados e percebidos de formas distintas 
em contextos culturais distintos. De qualquer forma, a biografia (de pessoas 
ou de objetos) será sempre parcial, porque será escrita sob determinados pon-
tos de vista – pessoal, familiar, profissional, econômico, etc. (KOPYTOFF, 
1986: 68). 

No caso das roupas, por exemplo, é possível pensar numa biografia física (das 
matérias primas) seria diferente de uma biografia técnica (maquinário utili-
zado em sua fabricação ou habilidades manuais), que seria ainda diferente de 
sua biografia econômica: qual seu valor de mercado, seu custo de produção, 
etc. A roupa, como o carro exemplificado por Kopytoff, pode oferecer uma 
série de biografias sociais, tais como o seu lugar dentro das relações familia-
res, seu papel nas relações da família com a sociedade ou ainda sua forma de 
pertencimento a determinado grupo social. Nossa escolha foi pela biografia 
cultural,34 procurando investigar a trajetória do vestido desde sua confecção 

34Kopytoff explica que, independentemente do 
tipo de biografia a ser escrita, esta poderá ter ou 
não um viés cultural. Uma biografia econômica 
vista segundo uma perspectiva cultural, por 
exemplo, tratará seu objeto como uma entidade 
culturalmente construída, que recebe significados 
culturalmente específicos, classificados e 
reclassificados socialmente (1986, 68). E é nesta 
perspectiva que o autor propõe o seu método de 
análise não da mercadoria, mas do processo de 
mercantilização do objeto. Para Arjun Appadurai, 
nesse processo de mercantilização do objeto, está 
incluso o objeto que já foi, mas não é mais uma 
mercadoria, como é o caso de roupas que estão em 
acervos de museus e que foram estudadas aqui. 

33 “A típica biografia de uma cabana começa quando ela abriga 
um casal ou, num lar poligâmico, uma esposa e seus filhos. 
Conforme o envelhecimento da cabana, ela vai sucessivamente 
se transformando numa casa para hóspedes ou para uma viúva, 
um lugar para os adolescentes passarem o tempo, cozinha, e, 
finalmente, um galinheiro ou abrigo para cabras – até que a 
estrutura toda entre em colapso. O estado físico da cabana em cada 
um dos estágios descritos corresponde a um uso particular. Quando 
uma cabana está sendo usada de forma inadequada para a sua fase, 
um Suku sente-se desconfortável, e isso transmite uma mensagem. 
Assim, abrigar um visitante em uma cabana que deveria ser 
cozinha diz alguma coisa a respeito do status do visitante; e se não 
há uma cabana para hóspedes disponível em uma vila, isso diz 
alguma coisa sobre o caráter do chefe – ele deve ser preguiçoso, não 
gosta de hospedar ou é pobre”. Tradução minha.  
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até que este chegasse ao estado no qual se encontra hoje. Cultural porque 
atravessa elementos sociais, economicos, históricos, subjetivos com o olhar 
centrado no objeto circulante.

Ao estudar vestidos doados ao Museu Paulista (Anexo A), por exemplo, es-
tamos lidando com objetos que já foram mercadoria de algum tipo, mas cuja 
trajetória os desviou da circulação de troca para outros tipos de circulação, 
como: vestir outros corpos (ou o mesmo corpo em outras épocas), atender 
às demandas de exposição e estudo da universidade a que pertence e a seus 
visitantes, entre outras coisas. 

A análise material do vestido `Boué Souers` indicou caminhos de pesquisa 
impensáveis na fase inicial desse estudo. Sabe-se que havia um consumo con-
siderável de roupas da alta-costura francesa por brasileiras (RAINHO, 2002; 
BONADIO, 2006) e a idéia inicial era examinar por que as maisons que apa-
recem em nossos acervos, nas páginas das revistas de moda nacionais, na bio-
grafia de mulheres como Tarsila do Amaral, são mais umas – Poiret, Martial 
& Armand, Boué Souers – que outras – Louiseboulanger, Chanel, Schiaparelli. 
A motivação para a investigação era identificar um ou mais padrões de design 
que pudessem apontar para um gosto local. Mais do que isso, era re-conhecer 
traços materiais que indicassem um abstrato e genérico “gosto brasileiro” de 
vestir.

Ao analisar o vestido, no entanto, notamos que o que vai por debaixo dos 
panos, ou seja, o que está submerso nas camadas de tecidos não observáveis 
na superfície do design ou no contorno do desenho do vestido, era potencial-
mente revelador de um modo de vestir que não estaria necessariamente sujei-
tado a uma questão de gosto, mas sim das dinâmicas das mudanças sociais e 
pessoais ocorridas no cotidiano (MENESES, 1998; ATTIFIELD, 2000). 

É preciso revelar de imediato o que motivou em primeiro lugar nossa inves-
tigação: a presença de uma renda de algodão costurada à barra no avesso do 

FIGURA 5.
- Vestido RG 7091. 
Fotografia Hélio Nobre. 
Acervo: Museu Paulista da 
USP. Detalhe da renda que 
aparenta ser de algodão 
costurada à barra da última 
camada (próxima ao corpo) 
de saia do vestido. O bom 
estado de conservação 
da renda contrasta com 
a deterioração do tecido 
de seda ao qual ela fora 
costurada. Deve ter sido 
acrescida ao vestido depois 
de sua confecção original, o 
que é possível deduzir, entre 
outras coisas, pela sobra de 
tecido de seda por baixo da 
renda, um acabamento que 
contrasta com o restante 
da roupa e com vestidos 
semelhantes feitos à época.    
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vestido de seda chamou a atenção pela excepcionalidade (Figura 5). Vesti-
dos deste tipo e desta época não têm, normalmente, este tipo de acabamento, 
especialmente com uma renda de material distinto do material utilizado no 
restante da roupa, a seda. A hipótese inicial não era mais suficiente para dar 
conta das questões surgidas com a análise material deste primeiro vestido 
estudado. Decidimos, deste modo, reformular o projeto inicial e concentrar 
nossos esforços na análise desta única roupa e do que dela pudéssemos en-
trever a respeito das práticas de uso de roupas de alta-costura que subvertesse 
a hegemonia da moda. O estudo posterior de outros vestidos pertencentes à 
mesma coleção ampliariam e endossariam as questões emergidas no estudo 
daquele primeiro vestido, conforme veremos nos próximos capítulos.    

O estudo minucioso de roupas que sobreviveram ao tempo e a condições ad-
versas de várias naturezas — como o clima e a seleção feita para a formação 
de coleções têxteis e de vestuário — parece ser um modo promissor de evitar 
a propagação e continuidade dos mitos e estereótipos presentes na historio-
grafia (TAYLOR, 2002 e 2004). A análise de peças de vestuário que tenham 
sido representativas (e mesmo excepcionais) de distintos modos de vestir (da 
própria moda) pode lançar luz sobre aspectos sociais e culturais ainda pouco 
investigados.  

A roupa não tem as mesmas propriedades que suas representações imagéticas, 
como a fotografia, por exemplo. A roupa, elemento da cultura material, tem 
textura, cheiro, rasgos, manchas e vestígios de corpos que já a usaram como 
casca de sonhos, pele de inserção social, do pertencer aos tempos e espaços 
que contornam a sua trajetória.  

Estudar um vestido ou qualquer outro objeto implica necessariamente co-
nhecer e compreender os materiais de que é feito. Objetos tridimensionais 
são originalmente pensados e confeccionados com uma articulação (ou arti-
culações) 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 singular. 

Os caminhos de pesquisa são intermináveis quando ela é iniciada pela análise 
e estudo de um objeto. Há de se determinar, portanto, qual caminho seguir, 
avaliando as muitas variáveis envolvidas nesse processo de pesquisa, especial-
mente aquelas resultadas da observação — do que de fato está no objeto —, 
e dos interesses de estudo do investigador. Pesquisas que resultam da análise 
e interpretação de roupas e tecidos presentes na bibliografia especializada si-
nalizam a importância deste tipo de estudo para as áreas humanas (MILLER, 
2007; PALMER, 2001; STEELE, 1998; McCRACKEN, 1990).

Em sua monografia (1998), Emma Bryan analisou uma coleção de roupas 
femininas que haviam sido comercializadas na Hodson Shop, uma loja de um 
bairro de classe média de uma cidade inglesa, e notou que elas não pareciam 
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ter qualquer influência direta da alta-costura parisiense, o que contrariava o 
padrão de difusão de moda de roupas prontas (ready-to-wear) estabelecido na 
historiografia de moda para o período entre-guerras.35 Como Richard Hoggart 
(1973) e Raymond Williams (1979) já haviam demonstrado,36 Bryan observou 
que as mulheres de classe trabalhadora tinham aspirações que vinham de 
dentro de seu próprio círculo social e que, ao ignorar as complexidades das 
interações das pessoas com os seus bens, a história reforçava modelos teóri-
cos inadequados a determinados contextos, como os da teoria de imitação de 
Veblen (1899). 

Em Cultura das aparências – uma história da indumentária (séculos XVII-
XVIII) (2007)37 do historiador francês Daniel Roche (2007: 20-1), o autor de-
monstra que é a roupa ‘o termo que melhor convém a uma história social 
e cultural das aparências’ e, fazendo uma crítica às antigas abordagens ao 
estudo do vestir, demonstra ainda que: 

uma nova problemática da história da roupa é uma maneira de ir 
direto ao coração da história social; é uma maneira nova de colocar 
a questão essencial – o que deve ser produzido? – e seu cortejo 
de interrogações subseqüentes: o que deve ser consumido? O que 
deve ser distribuído? É também uma maneira útil de tentar obser-
var como os diferentes modelos ideológicos, que coexistem e dis-
putam a regulamentação das condutas e dos hábitos, interagem 
na realidade que pretendemos apreender. 

Roche acredita que a roupa revela os códigos das civilizações e que na sua 
história, a história da roupa, estão imbricados (e não contrapostos) o real e 
o imaginário, situação que gera maior dificuldade ao trabalho do historiador, 
uma vez que ele deverá buscar auxílio em fontes com as quais possui ainda 
pouca familiaridade: as roupas e os tecidos (além daquelas mais familiares 
como as ‘fontes pictóricas’, as ‘fontes da história social, familiar ou comercial, 
e as fontes filológicas’) (2007: 23). 

Em outro trabalho, Alexandra Palmer (2001) analisou roupas para investigar 
como algumas norte-americanas vestiram a alta-costura francesa na década 
de 1950. Através de sua análise e interpretação de vestidos e outras roupas 
que pertenceram a mulheres de Nova Iorque e Toronto, a autora buscou tra-
çar os caminhos da comercialização, da cópia e do desenvolvimento da fabri-
cação local de roupas de luxo. 

Mas qual nossa contribuição? Quais as histórias de nossas roupas? Qual a 
nossa bibliografia, nossos métodos? Sobre a bibliografia comentamos parte 
dela no posfácio, mas adiantamos que a história das roupas no Brasil não está 
uma compilada. As roupas aparecem nas obras literárias, nas biografias de 
personagens históricos, nas histórias da publicidade e das cidades. Aparecem 
ainda nos escritos de memorialistas, de viajantes, enfim, nossa historiografia é 
caracteristicamente fragmentada. 

35 BRYAN,E. From haute couture to ready to wear? An 
examination of the process of style difusion within the British 
ready-to-wear industry, 1925-1930, with specific reference to the 
Hodson Shop Collection, Walsall Museum (BA Design History 
Dissertation, University of Brighton, 1998). Apud Taylor, 2002: 
53-54.

36 Referimo-nos às críticas 
dos autores à idéia de 
cultura de massa. Ver 
referência completa na 
bibliografia.

37 Originalmente 
publicado em francês 
em 1989.
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O vestido estudado aqui, confeccionado há oitenta anos, tem marcas de prá-
ticas e visões de mundo mais antigos e mais modernos do que ele próprio. 
Roupas, assim como qualquer outro objeto pensado e feito por pessoas, têm 
um sentido físico e outro cultural. Aquelas feitas em tecido, no entanto, são 
diferentes de outros tipos de objeto porque as propriedades têxteis, usadas 
aqui como uma ferramenta para interpretação, permitem que as marcas do 
objeto em seus muitos estados transitórios fiquem impregnadas.38 Adotamos 
um método de trabalho para o estudo e interpretação dos vestidos que resulta 
da integração das propostas de autores cujos trabalhos têm uma perspectiva 
em cultura material. Segundo a bibliografia (BARRETO, 1982/4, DURBIN; 
MORRIS; WILKINSON, 1990; PROWN, 1994; HORTA; GRUNBERG; 
MONTEIRO, 1999; TAYLOR, 2002), quatro questões devem ser abordadas 
quando estudamos um artefato têxtil como um vestido, por exemplo:39

1. Observação das características físicas. Trata-se de observar evidências in-
ternas ao objeto através da percepção sensorial, investigando o que se vê e o 
que se ouve, aprendendo a ganhar consciência de nossa conexão com o objeto. 
Para tanto, precisamos estar receptivos a esses estímulos perceptivos antes de 
passarmos para a etapa seguinte que exigirá mais de nossa percepção tátil.

2. Descrição ou registro. São desenhos, descrição verbal ou escrita, gráficos, 
fotografias, maquetes, mapas e plantas baixas daquilo que está sendo estudado. 
No caso do vestido, o uso de uma fita métrica e de uma máquina fotográfica 
(quando possível) pode ser de grande ajuda.

É recomendável começar por uma descrição mais geral do objeto, para depois 
registrar sistematicamente os detalhes. O registro de alterações nas roupas, 
por exemplo, pode indicar sinais de tempo, como manchas, oxidação, etc., 
mas há sinais que podem ser indícios de interferências sociais e culturais e, 
por isso, é iminente aprender a conhecer a biografia cultural específica das 
roupas (Taylor 2002,18).

Devem ser considerados ainda os motivos, as estampas, os padrões têxteis, 
bordados, cor, textura, brilho e volume, bem como se observar as articulações 
entre as partes que compõem este vestido. 

3. A identificação.  Este estágio no processo de interpretação de objetos de-
pende muito da observação, mas ocorre depois dela, porque identificar exige 
um reconhecimento de materiais que nos são familiares ou não. Identificar 
implica o reconhecimento, associando material aprendido anteriormente com 
o que é percebido no objeto. 

O detalhamento minucioso resulta, por exemplo, na datação de um vestido. 
Seguir qualquer tipo de pista para se chegar a uma identificação da data de ori-
gem de uma roupa é necessário para que se possa prosseguir com uma análise 
mais abrangente com relação ao contexto histórico e cultural deste objeto.  O 

38 Para Judy Attifield tecidos apresentam uma forma particular 
de ilustrar como as coisas são usadas para mediar o mundo 
individual/mental, o corpo e o mundo exterior que as 
contextualiza e através do qual um sentido de identidade é 
construído e mediado pelas relações sociais (2000, 123).

39 Apresentamos a descrição destas etapas durante o 
Seminário Internacional Tecidos no Brasil: Museus e 
Coleções, ocorrido entre 8 e 13 de maio de 2006, organizado 
pelo Museu Paulista da Universidade de São Paulo e 
publicada em anais (PAULA, 2005). 
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pesquisador precisará aprender a identificar materiais, construção, modela-
gem, corte, estilos, além de saber datar quando determinadas técnicas, como 
a costura feita à máquina, por exemplo, surgiram. A etiqueta de procedência 
da roupa poderá ser de grande ajuda para buscar indícios de sua fabricação e 
origem (Figura 2). 

4. Exploração ou especulação do problema. Esta é a fase de levantamento de 
hipóteses, de discussão e questionamentos que resultaram da avaliação das 
etapas anteriores.  É recomendável o uso da criatividade, a livre associação de 
idéias e percepções, considerando-se até mesmo aquilo que seja menos plau-
sível (Prown, 1994:137). Esse processo acontece mentalmente, mas deverá 
ser pautado pelos indícios observados e descritos do objeto para que não dei-
xemos que nossos preconceitos e julgamentos interfiram de modo prejudicial 
na formulação de hipóteses.  

5. Pesquisa em outras fontes e programa de pesquisa. Trata-se do desen-
volvimento de um programa de estudo que partiu da análise de um objeto e 
expandiu-se pela formulação de hipóteses. Nesta fase o pesquisador deverá 
avançar para a leitura e uso de outras fontes como a escrita, iconográfica, 
fílmicas e entrevistas, externas ao objeto estudado. Poderá ainda valer-se do 
estudo de outros vestidos semelhantes ou datados da mesma época do vestido 
estudado com a finalidade de comparação e elucidação de aspectos observados 
e que se tornaram relevantes na problematizarão desenvolvida no processo de 
especulação.  É imprescindível, no entanto, não abandonar o objeto inicial-
mente analisado para não incorrermos no erro de nos envolvermos de tal for-
ma com a literatura e com as generalizações históricas para transformamos o 
vestido em mero espectro da realidade, utilizando-o como ilustração de nosso 
texto. 

Além das etapas descritas acima, seria bastante recomendável considerar o 
contexto em que a roupa em estudo está sendo analisada. Uma vez que rou-
pas tenham sido deslocadas de seu lugar de origem e recolocadas em coleções 
de museus, por exemplo, há de se considerar que houve uma seleção para 
que aquela roupa específica passasse a integrar o acervo de um determinado 
museu. Fora do corpo e do guarda-roupa que um dia a abrigou, aquele vesti-
do passará por novos estados, se conectará a outros corpos e estará sujeito a 
novas interpretações. 

O próximo capítulo apresenta o objeto de estudo que dá sentido a esta tese: o 
vestido de etiqueta da Maison de couture parisiense Boué Souers que perten-
ceu a Carmem da Siqueira Bettenfeld, que fora provavelmente comprado em 
Paris na década de 1920 e doado ao Museu Paulista décadas depois.40 Com 
o apoio das propostas para estudo e interpretação de objetos apresentadas 
acima, nossas hipóteses e tese derivam de pistas identificadas no processo de 
análise do vestido.

40 O vestido Boué Souers está catalogado no setor de objetos do 
Museu Paulista com o RG: 7091. Da sua ficha de catalogação 
consta que pertenceu a Carmem da Silveira Bettenfeld 
(1894-1980) e que fora doado ao museu em 1993. Não foi 
possível localizar documentos relacionados ao vestido e a Sra. 
Carmem. No departamento de documentação do museu existe, 
porém, registro da coleção ‘Amadeu da Silveira Saraiva’ cujos 

documentos foram doados ao museu em 1992 e onde consta 
depoimento de Carmencita da Silveira Bettenfeld Jullien, filha 
de Carmem e sobrinha de Amadeu. Carmencita, provável 
doadora do vestido ao museu, faleceu há alguns anos e não 
conseguimos localizar depoimento seu sobre sua mãe nesses 
dois departamentos.      
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CAPÍTULO 2

 Boué Soeurs RG 7091 

Vestido de noite, de cintura baixa e sem mangas, estilo “melin-
drosas”, em tecido acetinado verde-água, bordado na frente e 
atrás com pastilhas peroladas e fios prateados. Saia na parte de 
trás, também em tecido verde-água, acompanha os bordados do 
corpo, em fios prateados. Na parte da frente, três saias superpos-
tas, sendo uma em crepe de China, plissada, verde-água. Um peso 
metálico em cada lateral desta saia para o caimento. A segunda 
saia, também em crepe de China, em tons mais claros, e a última 
em renda prateada. A saia do vestido é toda em forro duplo. Ves-
tido de procedência francesa (Paris), traz a etiqueta da Casa “Boué 
Soeurs 9, rue de la Paix”. 1927. Pertenceu a Carmem da Silveira 
Bettenfeld.41

FIGURA 6.
Vestido RG 7091. Fotografia: Rita 
Andrade, com permissão do Museu 
Paulista da USP. Vestido de etiqueta 
da maison de couture francesa Boué 
Soeurs datado de 1927 pelo museu. 
Nesta fotografia aparece da maneira 
como é armazenado na reserva 
técnica do museu.

O vestido que hoje se encontra armazenado numa caixa feita com papel es-
pecial de PH neutro e que avoluma um armário da reserva técnica do Museu 
Paulista da USP chegou até nossos dias por uma doação feita em 1993 (Figu-
ra 6). Sobre essa doação específica sabe-se bem pouco. A data da doação está 
disponível no banco de dados do Setor de Objetos do museu, mas não encon-
tramos no Setor de Documentação algum documento que remetesse direta-
mente ao vestido. A doadora, Carmencita da Silveira Bettenfeld Jullien, havia 
feito ao menos uma doação anterior, em 1992, de uma série de documentos 
e fotografias que viriam a formar a coleção Amadeu da Silveira Saraiva, seu 
tio, mas entre esses objetos não há nenhuma menção a roupas.42

41 Texto da ficha 
de catalogação 
do vestido RG 
7091. Acervo 
Museu Paulista da 
Universidade de 
São Paulo.

42 O registro desta coleção encontra-se no departamento de documentação do Museu Paulista: ARQ 26 
Coleção Amadeu da Silveira Saraiva. Em carta (anexa ao registro) ao então diretor do museu, professor 
doutor Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses, do dia 13 de fevereiro de 1992, Carmencita escreveu: 
“venho, por meio desta, oferecer ao Museu Paulista da Universidade de São Paulo, em caráter 
definitivo e como doação não clausulada, 248 pranchas contendo caricaturas e fotografias originais 
relativo à vida e obra de Santos Dumont (1920 a 1956 aprox.). O referido material, assim organizado, 
pertencia a nosso tio Amadeu Saraiva, aeronauta, esportista e amigo pessoal de Santos Dumont”. 



32

Por sorte,43 há, na ficha de catalogação do vestido, menção a Carmem da Sil-
veira Bettenfeld (1894-1980), mãe de Carmencita e primeira dona do vestido 
Boué Soeurs. As informações a esse respeito são esparsas e oficiosas, mas, 
de certa forma, explicadas pelo modo como o vestido — e provavelmente as 
demais doações de Carmencita — foi parar neste e não em outro museu. 

Em um dos laudos técnicos que compõe a documentação referente à do-
ação dos objetos da coleção Amadeu da Silveira Saraiva (datado de 18 de 
junho de 1996), lemos que o material havia sido coletado por Maria José 
Elias (então funcionária do museu) e “amiga pessoal da doadora, a senhora 
Carmencita da Silveira Bettenfeld Julien”.44  A amizade pode ter colaborado 
para a escolha deste museu, e pode ainda ter contribuído para enriquecer a 
documentação sobre o vestido com enxertos claramente apurados em depoi-
mentos da família (talvez da própria Carmem falecida em 1980) e lidos, por 
exemplo, na frase que não consta da ficha de catalogação do vestido, mas 
que foi impressa num cartão postal vendido na lojinha do museu em que 
se lê: “vestido [...] comprado por brasileiros em Paris [grifo nosso], França. 
Década de 1920”. 

Não localizamos outra evidência da origem da compra, como nota fiscal, 
cartas, memórias. Qualquer outro tipo de documento que talvez tenha um 
depoimento comprovando a compra em Paris não chegou em nossas mãos 
ou encontra-se ainda escondido em outras entradas. Haveria sim uma alter-
nativa a esta: o vestido pode ter sido comprado no Brasil – em São Paulo, 
por exemplo, havia lojas especializadas em vender artigos de alta-costura 
francesa. Onde de fato o vestido fora comprado é um aspecto de sua história 
que desconhecemos, mas que pode ser explorado pelo estudo de elementos 
materiais desse objeto. De um modo ou de outro, é possível aceitar as se-
guintes evidências: a origem do vestido é francesa (há uma etiqueta de sua 
Maison – Boué Soeurs), e seu destino, São Paulo. Entre um ponto e outro, 
Carmem da Silveira Bettenfeld e seus espaços — sua valise, seu guarda-
roupas, sua casa, sua cidade, seus paradeiros — foi seu pouso (talvez não o 
único) e também seu meio mais importante de circulação.   

Sobre Carmem sabemos quase nada. É do nosso conhecimento que em 1927, 
suposta data de compra do vestido, em Paris, ela tinha 33 anos de idade. Ela 
não é nosso objeto de pesquisa, mas seria confortante, para não dizer pru-
dente, saber mais sobre o corpo e a alma que habitaram em primeira mão o 
vestido. Carmencita, a filha que fez com que objetos da família chegassem 
a nós, faleceu há pouco tempo e o que resta dos bens ou memórias da mãe 
estão com a família, inacessíveis no momento.45 Haverá, entretanto, outros 
modos de acessar as trajetórias do vestido e talvez seja mesmo possível reco-
nhecer algo de Carmem nas pistas que ela deixou impressas em sua roupa. 
A coleção de vestidos que lhe pertenceu e que foi doada por sua filha ao mu-
seu também informam certas características de predileção por tecidos, cores 
e texturas, por modos de vestir, conviver e circular com suas roupas.

Pelo método de interpretação de objetos exposto no capítulo anterior, inves-
tigamos agora a datação informada na ficha de catalogação do vestido (1927) 
e quais são as marcas que informam sua origem e também sua circulação.  
Nossa investigação começa por Paris.

43 Talvez o ‘acaso’ fosse 
igualmente adequado aqui. 
Acaso e sorte são ainda a 
explicação possível para 
situações deste tipo.

44 O  Laudo assinado por 
Solange Ferraz de Lima, 
Setor de Documentação, 
Museu Paulista da USP.

45 A Profa. Maria José 
Elias, amiga pessoal de 
Carmencita, nos informou 
(por telefone, em outubro 
de 2007) acreditar que 
os bens de Carmem 
tenham sido distribuídos 
entre os filhos, mas, 
depois do falecimento de 
Carmencita, não teve mais 
contato com a família. 
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Paris das couturiers 46

En effet, la couture française se singularise doublement, em bé-
néficiant d’un statut d’exception qui la différencie, d’une part, de 
la confection par ses prix, sa technique, sa clientèle, son aura et, 
d’autre part, de ses consoeurs étrangères par l’originalité indiscu-
table de sa trajectoire’. (GRUMBACH, 1993: 11).

A confecção de vestidos no início do século XX variou muito em técnica, 
design e forma. De um modo geral, assim como hoje, a inventividade esteve 
mais presente nos espaços em que as mãos puderam tocar tecidos, tesou-
ras e papéis para experimentar formas e explorar mais as muitas dimensões 
dos corpos. Na década de 1920, esses espaços eram os dos couturiers, mas 
também das modistas, costureiras e cerzideiras domésticas, das mulheres 
que interferiam nas roupas com auxílio de suas caixas de costura.47 A pró-
pria conformação dos espaços domésticos apontava, desde a década de 1910, 
para a presença constante de tecidos, aviamentos, moldes e dos movimentos 
corporais e espaciais necessários à confecção de roupas. Sabemos, por exem-
plo, que determinados móveis eram feitos especificamente para armazenar 
os trabalhos femininos (Figura 7) e que as máquinas de costura ocuparam 
quartos de convívio de famílias pobres, cujas mulheres costuravam “para 
fora” (Figura 8). A costura de roupas, então, passava por muitas camadas de 
sociabilidade e subjetividade.48   

46 Couture é um termo usado para distinguir o metier em 
que trabalham as/os couturiers, aqueles que comandam 
o aspecto criativo de uma empresa que produz artigos 
de vestuário de luxo, especialmente, mas não somente, 
voltados ao público feminino. Para ser couturier é 
necessário estar inscrito na Chambre Syndicale de 
Couture Parisienne, a partir da indicação de um já 
membro do sindicato e também a partir da verificação do 
respeito a certas normas que sofreram algumas alterações 
significativas ao longo da história da couture. Muitas 
mulheres que trabalharam na couture no entre-guerras 
preferiram ser chamadas de couturier (costureiro, no 
masculino) a couturière (costureira). Maggy Besançon de 
Wagner, cujo pseudônimo Maggy Rouff deu nome a sua 
maison, explicou por quê: “eu faço uma grande distinção 
entre os dois termos. O couturier é o general que é mais 
ou menos qualificado, e que tem, sob seu comando, um 
exército de colaboradores. Uma couturière pode, de fato, 
ser grande e importante... mas a palavra em si denota um 
conhecimento e experiência de trabalhos manuais. E eu 
mal sei como cortar!” (STEELE,  1991: 79).   

FIGURA 7.
Interior de casa de 
colonos em 1920. Fonte: 
Wissenbach. In Sevcenko 
(1998: 106). A  máquina de 
costura doméstica ocupava 
áreas de convívio da família 
nas casas de forma que as 
roupas, tecidos, aviamentos 
permeavam a vida de toda 
a família e visitantes.

47 Desde o século XVIII, a caixa de costura aparece como um 
objeto do cotidiano de algumas mulheres (BOUCHER, 1983:14). 
Ali eram, como ainda são, guardadas as fitas, rendas, linhas, 
fragmentos de um tempo que enunciam histórias e memórias. 
Escrevendo sobre sua infância na Berlim do final do século XIX, 
Walter Benjamim (2000: 128) rememorou situações mediadas 
pela presença e uso da caixa de costura de sua mãe e escreveu: 
“em tais momentos, quando me subjugavam com severidade 
máxima os apetrechos de costura, começavam a brotar em mim 
a teimosia e a indignação. Não só porque esse zelo para com 
a roupa já vestida exigia da minha paciência uma prova árdua 
demais, mas também porque o que se fazia comigo não guardava 
a menor relação com o sortimento multicor das sedas, das finas 
agulhas e das tesouras de diversos tamanhos, que estavam diante 
de mim. Apoderava-se de mim a dúvida de se aquela caixa 
destinava-se de fato à costura [...]”.
Gosto de pensar nas caixas de costura como formas de vestir, 
como devires. Elas são projetos inacabados de roupas e, muitas 
vezes, acumulam-se ali fragmentos de idéias e matérias que 
jamais tomarão corpo. Nelas são depositados planos futuros de 
roupas ainda sem forma, vestidos que estão por vir.    
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FIGURA 8.
Mesinhas de trabalhos 
manuais. “Essa mesinha 
deve ser instalada no 
melhor lugar da casa, 
boudoir perto da janela, e é 
nela que se devem colocar, 
não somente as tesouras, 
o dedal, os retalhos de 
seda, as fitas, mas todos 
os objetos que merecem 
da mulher a sua particular 
preferência, inclusive a sua 
correspondência íntima”. 
Fonte: Revista Feminina, 
1920, apud Maluf; Mott. In: 
Sevcenko (1998: 420).

As idéias, na esfera da fabricação 
de roupas modernas, se realiza-
ram também de formas variadas. A 
mais comum delas era a elaboração 
de um croqui, isto é, um desenho 
que representa a idéia da roupa; em 
outras palavras, traços que deverão 
tornar visível o que antes era ima-
gem mental ou fantasmática. Algu-
mas vezes, no entanto, a lida com 
materiais — como o tecido — sobre 
um corpo ou manequim antecedia 
até mesmo a idéia ou o croqui e, à 

medida que se brinca com eles, é que a roupa pode ir tomando corpo. Esse 
último modo, mais experimental, é muito comum no modo de produção 
de alta-costura. Coco Chanel, por exemplo, não desenhava, mas trabalhava 
com tecidos sobre manequins e contava com a ajuda de auxiliares que em se-
guida construíam o molde, cortavam e costuravam as roupas (De La HAYE; 
TOBIN, 1996). A intensidade da relação do designer com o tecido será tanto 
mais intensa quanto mais pessoal for, e as relações entre criação e couturier
foram na década de 1920 muito pessoais.49

Quando Carmem da Silveira Bettenfeld comprou o vestido da maison france-
sa Boué Soeurs na década de 1920, ela o escolheu dentre uma gama razoavel-
mente ampla de modelos e maisons de moda que operavam em Paris naquele 
momento. Havia à época uma “legião de mulheres” (STEELE, 1991: 70) tra-

48 No início do século XX, os frufrus, as sedas em forma de fitas e 
passamanarias foram paulatinamente substituídas por aviamentos que 
serviam a acabamentos mais simples, alguns já feitos em máquinas 
especializadas. Os conteúdos das caixas de costura, então, foram transferidos 
em alguns casos para compartimentos dos gabinetes de máquinas de costura, 
quando as do tipo doméstico se popularizaram no final do século XIX 
(MALERONKA, 2007). Recordo-me de um compartimento da Singer do 
início do século XX, adaptada para uso a motor, que minha avó paterna usava 
desde a adolescência na década de 1930 e que eu pude ver na minha infância 
na década de 1980. Ao passar os dedos por debaixo da mesa que a sustentava, 
abria-se uma divisória que ocupava toda a extensão frontal da máquina, onde 
eram postos os guardados para costura.

49 Vionnet, por exemplo, ficou 
famosa por desenvolver técnicas de 
cortes enviesados de vários tipos 
de tecidos (especialmente de seda) 
diretamente sobre o manequim, 
sem prévio desenho em papel. De 
qualquer maneira, esse método 
não é comumente encontrado na 
fabricação industrial de roupas. Para 
ver mais sobre a relação de designers 
de moda e tecidos, consultar GALE; 
KAUR, 2004.
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FIGURA 9.
G. Agié, fotografia da 
Rue de la Paix., n.d. 
ROGER-MILES, L. Les 
créateurs de la mode. Paris: 
Ch. Eggimann, n.d., 5. 
Fotografia: Biblioteca do 
Getty Research Institute. 
Fonte: Troy (2003:51).

50 A alta-costura foi criada em 
meados do século XIX em Paris, 
quando foi aberta a primeira 
maison pelo inglês Charles 
Frederick Worth (BOUCHER, 
1983; GRUMBACH, 1993). 
As origens da alta-costura, 
porém, são muito mais antigas e 
podemos dizer que as bases das 
técnicas empregadas neste tipo de 
produção datam de pelo menos o 
século XVI, quando a modelagem 
começa a se sofisticar e as formas 
das roupas de cortes européias 
mudam com maior constância.

51 Assunto 
discutido 
em nossa 
dissertação 
de mestrado 
(ANDRADE, 
2000).

52 Tradução literal para o português 
do francês haute couture – marca 
francesa regida por legislação própria, 
de forma semelhante ao que acontece 
com o espumante champagne.  No 
Brasil, como em outros países, o uso 
corriqueiro vulgarizado do termo 
“alta-costura” serve normalmente para 
designar a fabricação de roupas em 
sistemas de atelier, a exemplo do que 
acontece na França. Esse uso entre 
nós deve ter sido difundido a partir da 
década de 1950, quando aparecem os 
primeiros nomes consagrados da moda 
de luxo no país (VILLAÇA, 2007).

A Maison das irmãs Boué (Sylvie, mais tarde Mme. de Montagu, e Jeanne, 
que se casa em 1904 com M. Intering, barão d`Etreillis) fundada ao final do 
século XIX,53 teve como primeiro endereço uma casa no número 9 da Rue 
de la Paix, transferindo-se em 1930 para o número 73 da Champs-Élysées
(DELPIERRE, 1993: 71). Essa rua foi o principal endereço da couture no 
início do século XX até fins da década de 1920 (WHITE, 1990; DELPIERRE, 
1997).

Para alguém como Carmem da Silveira Bettenfeld, caminhar pela Paix não 
teria sido apenas um passeio casual. Ali estavam as grandes maisons de cou-
ture de Paris e a estadia na cidade não poderia excluir algumas visitas àquela 

balhando na cidade no topo da pirâmide da moda mundial: a couture.50 Em 
1927 quase uma centena delas e suas coleções de roupas eram mencionadas, 
fotografadas ou ilustradas nas revistas de moda, especialmente na L’Officiel,
na Vogue francesa, americana e inglesa e na Harper’s Bazaar. 51

Paris do entre-guerras era uma cidade habitada pela moda. As maisons de 
alta-costura52 — concentradas em determinadas áreas da cidade — espe-
cialmente a rue de la Paix (Figura 9) e depois a região da Champs-Elysées 
— eram, sem dúvida, as que mais recebiam cobertura pela imprensa local e 
internacional, o que lhes garantiu um posto de relativo conforto e privilégio 
em relação a outros modos de produção e comercialização de roupas.  

53 A data exata de abertura 
da maison é desconhecida e 
talvez possa ser confirmada 
nos Archives de la Ville de 
Paris, na França, onde há 
documentação farta sobre 
alta-costura do período entre-
guerras. A fonte que fornece 
dados mais completos 
sobre Boué Soeurs é: Paris 
– Couture – Années Trente 
(catálogo de exposição). 
Musée de la Mode et du 
Costume, Palais Galliera, 7 
mai 1987. Paris, 1987.
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rua.  Para Palmer White (1990), biógrafo do couturier Paul Poiret que foi con-
temporâneo das irmãs Boué, “não se tratava de uma simples artéria: era um 
lugar de encontro internacional, o centro do bom gosto universal, um templo 
dedicado ao culto da beleza. ‘Aqui’, proclamava sua divisa [Poiret], ‘são forja-
das as armas da Mulher’” (WHITE, 1990: 35). De fato, a rua abrigou Jacques 
Doucet (no 21 até 1928), famoso couturier e primeiro empregador de Poiret. 
Foi ainda endereço de muitas maisons, entre elas a do pioneiro Worth (no 7 
até 1935); Mme. Paquin (no 3 até 1954) e Elsa Schiaparelli (no 4, de 1927 a 
1934) (DELPIERRE, 1997: 57-71).

Pelas lembranças de Poiret sobre e Rue de la Paix, podemos imaginar um 
pouco de sua atmosfera:

Às sete horas da noite, as luzes se apagavam nos salões dos joa-
lheiros, dos artesãos de botas e dos costureiros. Com a partida das 
belas clientes e de suas fogosas parelhas, que retornariam no dia 
seguinte, sobravam duas ou três parelhas indóceis, a esperar sua 
senhora retida para uma última prova. De repente, a rua se ani-
mava novamente: costureirinhas e vendedoras surgiam das portas 
das lojas como uma revoada de pardais. Os rapazes que as esprei-
tavam sob os lampiões de gás se lançavam em direção a elas.54

Se Carmem esteve ali em algum momento em 1927 é possível que tenha 
sentido o burburinho por conta da inauguração naquele ano da maison
Schiaparelli, mas isso não sabemos. Certamente, entretanto, ela pôde ad-
mirar vitrinas, sentir e ouvir os passos de outras mulheres de outras tantas 
nacionalidades que iam ali “forjar suas armas”. Havia um calendário das 
apresentações de novas coleções a clientela particular e profissional, porém, 
ao contrário do que acontece hoje nas temporadas de desfiles de haute cou-
ture e prêt-à-porter, cada maison apresentava seu desfile in house e em dias 
e horários marcados sob sua conveniência e divulgados à Chambre Syndicale 
de la Couture Parisienne (GRUMBACH, 1993). Em geral, os meses de maior 
movimento nas maisons eram julho-agosto e janeiro-fevereiro, quando as 
clientes americanas chegavam para as temporadas de verão e inverno respec-
tivamente. Nessas épocas, havia os desfiles de abertura da temporada, apre-
sentados especialmente para a imprensa e para a clientela de compradores 
internacionais (BONNEY, 1929: 2).

A visita sem prévio agendamento nas datas mais agitadas das maisons era 
vista com maus olhos pelas vendedoras e pelos couturiers, especialmente 
porque havia uma constante preocupação com as copistas que desenhavam 
os modelos vistos e vendiam para o mercado das confecções, os quais sabiam 
aproveitar as novidades lançadas pela couture e diluí-las para suas clientelas. 
Carmem pode ter visitado a maison das irmãs Boué em qualquer mês, visto 
que o atendimento personalizado era feito ao longo do ano todo. O mais 
provável, contudo, é que ela tenha preferido — na possibilidade de fazê-lo 
— a temporada dos lançamentos, quando poderia escolher entre modelos 
novos, feito de novos materiais e de um design renovado ao frescor da nova 
estação.55

54 Paul Poiret em manuscrito 
inédito, arquivo da senhora 
Poiret. In: White (1990:36).

55 Os modelos antigos, de coleções passadas, eram geralmente liquidados em saldos, que nem 
assim perdiam seu apelo à clientela, e aconteciam normalmente nos meses de janeiro, agosto e 
dezembro, mas em datas que não coincidiam com os desfiles de lançamento (BONNEY, 1929).
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Entrar em uma dessas maisons, portanto, não era tão simples quanto alçar o 
corpo em alguns degraus e atingir o salão. Havia uma tradição quase secular 
que configurava as regras de um certo jogo. Conhecer essas regras era parti-
cipar de um círculo restrito que se reconhecia pelos gestos e comportamento, 
pela escolha das roupas e também pelo modo de portá-las. Regras transmi-
tidas oral e visualmente; coisas que não seriam encontradas em manuais 
de etiqueta. Posturas incorporadas por meio de convívio, de observação e 
sensibilidade capazes, todas elas de distinguir socialmente grupos e classes 
sociais.

Essa forma específica de viver pelas roupas de alta-costura francesa, era, ob-
viamente, um mundo melhor dominado por aqueles cujas famílias estavam 
acostumadas a comprar artigos de luxo — a de Carmem era uma delas como 
veremos. Na medida em que a clientela se expandiu e passou a incluir um 
número considerável de americanas (do norte, do centro e do sul), os segre-
dos desse domínio passaram a escorrer pelas mãos, e esse vazamento conta-
minou outros círculos que se sentiram mais próximos ao antes inacessível 
mundo da couture.56  Não haverá outro meio mais eficaz para atingi-los que 
os da imprensa. 

Editoriais de revistas femininas dentro e fora da França noticiavam as no-
vidades de cada estação das coleções dos couturiers. As editoras de moda, a 
exemplo de Marinette para a Revista Feminina, ganhavam importância entre 
os profissionais da área por determinarem (juntamente com os diretores de 
suas redações) quais modelos de quais maisons ganhariam destaque nas pá-
ginas de suas revistas.57 Assim, por exemplo, o vestido preto e suas versões da 
maison Chanel (Figura 10) ficou consagrado a partir de 1926 (TROY, 2003; 
STEELE, 2007). 

Um guia de compras lançado em Nova Iorque em 1929 levaria ao conheci-
mento do público americano alguns dos segredos inauditos da couture fran-
cesa. O lançamento de A Shopping Guide to Paris, escrito pelas irmãs Thérè-
se e Louise Bonney (1929) era um manual de etiqueta e estilo. Segundo as 
Bonney, essa guia serviria não apenas à mulher acostumada a viajar a Paris, 
mas também àquela que faria suas compras em casa, afinal, era importante 
saber quem é quem, quais as diferenças estéticas entre as criações dos coutu-
riers e o que elas representam. 

56 No início das atividades 
de Worth, o couturier
ganhou fama por escolher 
sua clientela, recusando-se a 
atender algumas aspirantes 
da burguesia. No século 
XX, no entanto, a haute 
couture precisou popularizar 
determinados aspectos em 
suas relações com a clientela 
para manter e expandir 
mercados (GRUMBACH, 
1992; MILLER, 1999).

57 Na biografia do couturier Cristóbal Balenciaga (1895-1972), Lesley Miller 
descreveu bem como a seleção das jornalistas de moda colaborou para uma 
distorção na forma como a produção em couture foi e ainda é percebida. Os mais 
de 200 looks criados por ele a cada estação eram reduzidos a poucos modelos 
fotografados e publicados nas grandes revistas como representativas do design do 
couturier, com base naquilo que as editoras consideravam mais revolucionário ou 
vendável, uma prática comum nesse mercado. No caso de Balenciaga, a seleção das 
editoras era um desafio, uma vez que “elas achavam Balenciaga importante, mas 
sempre achavam difícil classificá-lo porque os estilos criados por ele não mudavam 
radicalmente de estação para estação, nem ele dava-lhes nomes arrebatadores” 
(2007: 32) [tradução minha].  Essa característica de fidelidade a um determinado 
estilo impunha um desafio às editoras, e reduziam o espaço do couturier à noção 
de clássico, situação semelhante à da Maison Boué Soeurs, como veremos adiante.
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O maior objetivo do guia era, 
entretanto, facilitar o acesso das 
mulheres estrangeiras – especial-
mente as americanas – às maisons
de couture. Isto porque, mesmo 
sendo conhecedora dos estilos 
e dos couturiers franceses, uma 
vez em Paris “ela percebe que não 
pode entrar facilmente num esta-
belecimento de alta-costura para 
comprar um vestido” já que “este 
mundo tem a sua etiqueta” que 
“serve melhor a quem conhece os 
seus trejeitos” (1929: 2). 

A Shopping Guide to Paris não 
pode ter influenciado as escolhas 
de Carmem em 1927, mas certa-
mente por meio dele podemos nos aproximar dos trejeitos da alta-costura 
que não devem ter mudado sobremaneira até 1929, especialmente porque, 
como as próprias autoras esclareceram em sua introdução ao guia, este era 
resultado de mais de uma década de convivência dessas duas americanas 
com o mundo restrito da alta-costura francesa.58

58 Thérère, em especial, viveu a maior parte de sua vida 
em Paris, e de lá escrevia sobre moda e cultura francesa 
para jornais e revistas americanos. Ver: KOLOSEK, Lisa 
Schlansker. The invention of chic. Thérèse Bonney and 
Paris moderne. New York: Thames & Hudson, 2002.

FIGURA 10.
Coco Chanel. The Chanel Ford: the frock 
that all the world will wear (o modelo 
Ford de Chanel: o vestido que todo o 
mundo vestirá). Vogue (America) v. 68, 
n.7 (october 1926: 69). Acervo: Doris 
Stein Research Center no Department 
of Costume and Textiles, Los Angeles 
County Museum of Art. Fotografia © 2001 
Museum Associates/LACMA. Fonte: Troy, 
2003: 317.
Esta é uma versão do vestido que ficou 
internacionalmente conhecido como 
o “pretinho” e ainda hoje associado ao 
imaginário da roupa básica, algo que toda 
a mulher “tem de ter”. Este modelo de 
linhas simples e facilmente “copiável” é 
emblema da moda moderna do século XX.   
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Por quê Boué Soeurs?

A Boué Soeurs não era das mais modernas maisons de Paris. Verdade que ha-
via certa publicidade envolvendo a casa que aparecia vez ou outra em algum 
editorial das revistas femininas na França.59 A personalidade e vida pessoal 
do couturier era um fator vital para o sucesso de sua casa, como acontecera 
com Poiret, Chanel e Shiaparelli e como era comum aos empreendimentos 
de luxo na França do período (CARON, in NORA, 1992). As irmãs Boué ti-
veram, aparentemente, uma vida mais discreta e o fato mesmo de uma delas 
ter casado com um barão deve ter reforçado esse traço. Mais importante, os 
estilos lançados pela casa não mudaram radicalmente de uma década para 
outra, o que pode ter contribuído para a pouca publicidade dada à casa pelas 
jornalistas de moda.

Apesar de sua relativa ausência na imprensa de moda, o endereço da maison 
na rua mais importante da couture francesa de sua época não pode ser negli-
genciado: ele era um atrativo à clientela local e internacional. Como notou 
Paul Poiret, pela Rue de la Paix circulava uma internacionalidade, sugerindo 
que ali, turistas e parisienses certamente se mesclariam à agitação do dia. 
Afinal, a rua “era um pomar onde queríamos comer todos os pêssegos”, es-
creveu Poiret.60

     
O primeiro passo para comprar um vestido seria a escolha do couturier (BON-
NEY, 1929). Para isso, o guia de viagem fornecia descrições esclarecedoras e 
por vezes pessoais sobre o estilo que marca cada uma das grandes maisons de 
couture que mereciam atenção das mulheres “elegantes de todo o mundo”. 
Em segundo lugar, saber quanto se queria pagar por ele era fator essencial que 
deveria anteceder a visita às maisons, por razões já apresentadas aqui. E por 
isso elas alertavam:

If the prices of the grands couturiers are beyond your range it will 
be best not to go, for no house is interested in giving some three 
hours or more of personal attention to a client who hás no inten-
tion of buying. One experience “eye-shopping”, and your welco-
me may be less warm next time.61 (BONNEY, 1929: 3).   

No entanto, acreditar que preço tenha definido totalmente a escolha feita 
por Carmem pelo vestido Boué Soeurs pode ser um atropelo. A escolha por 
uma maison era, sobretudo, uma escolha de alma. Dirigindo-se a suas leito-
ras sobre como apresentaria os couturiers em seu guia de compras, Thérèse 
Bonney (1929: 8) escreveu: “I shall try only to make you feel at home with 
certain of the dressmakers, and to save you from going to Poiret if you have 
a Vionnet soul!”.62 Essa alma do couturier seria identificável nas roupas que 
ele criava, mas seria, sobretudo, uma realização de suas relações próximas 
com suas clientes, algo de fascinante e particular no modo de viver e produ-

59 Entre os anos de 1919 e 
1931, encontramos menção 
à casa, como na revista 
Vogue francesa de abril de 
1926. Acervo: Bibliothéque 
National François Miterand, 
Paris.

60 Fantasio, 15 de junho de 
1935. In: White (1990: 36).

61 “Se os preços dos grandes couturiers estão aquém das suas possibilidades será melhor 
não ir até eles, uma vez que nenhuma casa está interessada em três horas ou mais 
em atendimento pessoal a um cliente que não tem nenhuma intenção de comprar. 
Experimente fazer uma “compra com os olhos”, e as boas-vindas serão menos calorosas 
da próxima vez”. Tradução minha.

62 ‘eu tentarei apenas fazê-la 
familiarizar-se com alguns dos 
costureiros e de poupá-la de ir 
a Poiret se você tem uma alma 
Vionnet!’. Tradução minha.
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zir couture. Essas relações, tão variadas quanto cambiantes, moviam-se no 
espaço e no tempo, refletindo-se nas novas criações ainda por vir.

O salão da maison era, sem dúvida, o lugar que alojava esses encontros e 
aguçava essas relações. Marinette Prado (senhora Paulo Prado e contempo-
rânea de Carmem Bettenfeld), assim disse de suas visitas à Maison Poiret 
no período: “era como ir tomar chá em algum lugar, tantas as distrações que 
havia em suas butiques” (AMARAL, 2003: 226-7). Não há imagens do inte-
rior da maison Boué Soeurs que pudemos localizar, mas, dado o padrão da 
distribuição dos espaços das maisons, sabemos que a loja deve ter ocupado o 
pavimento térreo e os ateliers os andares superiores ou os fundo do edifício 
(Figuras 11 e 12). Era na loja que as clientes assistiam aos desfiles e ali se 
iniciava um processo bastante complexo e subjetivo de identificação entre 
maison – o estilo, os materiais, a alma – e o cliente – o corpo, o estilo de vida, 
a família, o pudor, a outra alma.  

FIGURA 11.
Fotografia do salão da 
maison Doucet, Paris em 
1910. In: L’Illustration, 
n.3.534 (19 nov. 1910), 
p.349. Fotografia: 
Biblioteca do Getty 
Research Institute. Fonte: 
Troy (2003: 135).

FIGURA 12.
G. Agié. Fotografia do salão 
da Maison Paquin, Paris, 
n.d. ROGER-MILES, L. Les 
créateur de la mode. Paris: 
Ch. Eggimann, s.d., p. 39. 
Fotografia: Biblioteca do 
Getty Research Institute. 
Fonte: Troy (2003: 135).
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Depoimentos dos couturiers endossam a importância das relações com suas 
clientes no espaço das maisons e como esse aspecto do negócio refletia-se no 
processo criativo. Relembrando seu primeiro encontro com a famosa atriz 
Réjane (e grande rival de Sarah Bernhardt) na Maison Doucet onde trabalha-
va, Poiret conta que fora incumbido de criar uma peça especial para ela, um 
mantô “que deve exprimir tudo: o estado de alma de Zaza (seu personagem 
que reencontra um antigo amante) e toda sensualidade feminina”. Entre o 
desespero e a angústia do processo de criação, o couturier escreveu: 

Finalmente criei o mantô. Era de tule negro, sobre tafetá também 
negro, que havia sido pintado por Billotey (um pintor de leques, 
célebre na época), com imensas íris lilases e brancas; uma enorme 
fita de cetim lilás e uma outra de cetim roxo, deslizando através do 
tule, engastavam os ombros e fechavam o mantô na frente com 
um artístico nó. Toda a tristeza de um desenlace romântico, toda 
a amargura de um quarto ato estavam nesse mantô cheio de ex-
pressão. Ao vê-lo aparecer, o público pressentia o final da peça... 
Daí por diante, eu estava consagrado na Casa Doucet e em Paris. 
(POIRET, 1930:31, apud WHITE, 1990: 38).

Os tecidos eram um aspecto chave na escolha por determinada maison e fun-
cionava como uma assinatura dos couturiers. A escolha de tecidos e das tex-
turas ou beneficiamento que se daria sobre estes era vital para a constituição 
das preferências estéticas de uma maison.  Tecidos vaporosos e cintilantes63  

de cores lisas foram a preferência da Maison Boué Soeurs. Eles aparecem 
nos modelos que sobreviveram 
nos acervos dos museus visi-
tados;64 em vestidos de noivas 
criados pela casa, como em 
de 1920 que está nos Estados 
Unidos (Figura 13), e, sobretu-
do, no buquê de flores de tecido 
que eram a marca registrada da 
casa (Figura 55C).  

FIGURA 13.
Cópia de fotografia de Marie-Louise 
Nichols vestindo um modelo de Boué 
Soeurs em seu casamento com Warren 
Ransom, Rye, Nova Iorque, 1921. O 
Fine Arts Museums of San Francisco 
tem o vestido (n. 1986.102.1a-b) e 
gentilmente nos enviou essa cópia 
da foto. Apesar de ser uma cópia em 
preto e branco, decidimos colocá-la 
aqui porque é possível reconhecer o 
buquê de flores tão característico da 
Maison e que aparece num vestido 
de adolescente, o qual pertenceu a 
Carmem da Silveira Bettenfeld, que 
está no Museu Paulista da USP (RG 
7.093).

63 Robes de Soir 
(Catálogo de 
exposição).  Palais 
Galliera - Musée de la 
Mode et du Costume, 
1990.

64 Além do Museu Paulista,  visitei a reserva técnica do museu do Fashion Institute of 
Technology em Nova Iorque. Contatei ainda o Fine Arts Museum of San Francisco, que 
possui uma coleção de vestidos de couture do período entre-guerras e recebi uma cópia de 
fotografia em que uma doadora aparece com um vestido de noiva Boué Souers em 1921 
(Figura13). 
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A escolha por esta e não outra maison da Rue de la Paix é um indicador 
de predileções de estilo, de marca, de alma. Entre a criação do estilo Boué 
Soeurs e a escolha por adotá-lo vestindo-o, uma escolha feita por Carmem, 
há uma construção (por falta de uma melhor expressão) estética e poética da 
vida (BOLLON, 1993). É ingênuo, porém, acreditar que a apropriação de um 
estilo “pronto” como aquele oferecido por uma maison de couture subtraia 
completamente a interferência criativa da “outra alma”, daquela que efetiva-
mente veste o que não criou. Houve formas de subverter o estilo consagrado 
e de fazer dele um instrumento da construção de si e não de um fim nele 
mesmo. As marcas nas roupas ajudam a rever essas premissas.   

         ***

A escolha do modelo 

No espectro das muitas opções de casas de alta-costura e de modistas de Pa-
ris, a escolha por um vestido de Boué Soeurs tem um significado expressivo. 
Escolher uma roupa para si atravessa algumas variáveis – como preço, design, 
ocasião de uso, entre outras – determinantes da escolha. A ordenação dessas 
variáveis e o peso que terão na decisão são imprecisos e, em boa parte, subje-
tivos. Na introdução ao guia de compras em Paris, as irmãs Bonney (1929: 8) 
apresentam muito bem essa questão e, apesar de longo, o parágrafo merece 
ser transcrito:

[...] now and then some one springs into print with a list of the 
ten leading dressmakers of paris, the ten highest of the high! I 
shall not presume to do that. the finest house in the city will not 
interest you if the spirit of its creations does not appeal to you. 
the house which boasts a startling success this year may not be so 
popular next, due to any one of a number of factors: a change of 
important designers, a change in management, the loss of a fine 
fitter, the failure of the season’s materials to inspire the head of 
the house as happily as last year’s. you should know enough of 
the personalities and the polices of a house to decide for yourself 
whether it will interest you. an unexpected detail may convince 
you more than any starred list or special recommendation. the 
well-dressed woman, no matter how she accomplishes this end, 
attends to the matter herself.65

Observando o vestido e investigando o funcionamento das maisons de alta-
costura, podemos nos aproximar do processo dessa escolha. Até 1910 a dis-
tinção entre couture e confeccion (confecção) não era muito clara, visto que os 
novos processos de produção industrial estavam ainda sendo absorvidos por 
todos os tipos de fabricantes de roupas (GRUMBACH, 1993). Com os desa-
fios nascidos nos anos posteriores, especialmente pelas restrições de produ-
ção das duas Guerras Mundiais, a fabricação de roupas na França permanece 

65 “Vez por outra alguém noticia uma lista dos dez maiores costureiros de Paris, os dez melhores dos melhores! Eu não pretendo 
fazer o mesmo. A casa mais elegante na cidade não interessará a você se o espírito de suas criações não lhe parecer atraente. 
A casa que abrilhanta sucesso neste ano talvez não seja tão popular no próximo, em virtude de um número de fatores: uma 
mudança dos principais designers ou na administração, a perda de um ótimo modelista, o insucesso dos materiais da estação que 
não puderam inspirar o designer chefe da casa tão rapidamente quanto no ano passado. Você deveria conhecer suficientemente 
a personalidade e as políticas de uma casa para decidir por você mesma se ela lhe interessará. Um detalhe inesperado talvez a 
convença mais do que qualquer lista estrelada ou recomendação especial. A mulher bem-vestida, não importa como ela o faça, 
resolve a questão ela mesma”. Tradução minha.  
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indistinta, sendo apenas em 1943 e depois 1947 que a Chambre Syndicale 
de la Couture Parisienne define termos que distinguem a couture dos outros 
modos de produção de roupas em Paris, e passa a adotar a partir dali o termo 
haute couture.66  Entre os critérios de distinção estavam a criatividade, o uso 
de matérias-primas, em especial o tecido, e de mão-de-obra (costuras e acaba-
mentos) de qualidade superior, além do atendimento a uma clientela profis-
sional (venda ao atacado) e da particular (varejo) (DELPIERRE, 1997: 74).   

No período de fabricação do vestido Boué Soeurs, na década de 1920, não ha-
via, portanto, uma clara definição dos termos aplicados ao tipo de fabricação 
de roupas. As diferenças de qualidade entre os tipos de confecção de roupas 
eram, no entanto, percebidos pelos clientes e fabricantes. Isso é possível ve-
rificar pela crescente preocupação das maisons em definir seu estilo através 
da publicidade de suas criações, do design de suas etiquetas e da constante 
repreensão à cópia ilegal de modelos. A partir da década de 1910 essas carac-
terísticas são evidentes nos anúncios e editoriais das revistas femininas que 
publicam imagens de mulheres das altas sociedades vestindo criações de cou-
ture e legitimando aqueles estilos através de seu “bom nome”. Nas revistas 
encontramos também reportagens sobre a luta da couture contra a cópia feita 
por confecções mais modestas, e mesmo da pirataria de artigos, como vemos 
em um protesto escrito em 1913 por Paul Poiret (Figura 14). 

FIGURA 14.
Declaração de Paul Poiret 
contra a cópia ilegal, 
publicada na revista 
norte-americana Women’s 
Wear em 1913 (14 de 
outubro), p.3. Fonte: Troy 
(2003: 237). A etiqueta 
transforma-se num 
elemento distintivo do 
design criativo de roupas.

Apesar da ausência de le-
gislação específica à época, 
é possível deduzir que a 
Maison fosse das principais 
casas de couture de Paris 
não apenas devido a seu 
endereço na cidade, às apre-
sentações de desfiles e ao 
atendimento a compradoras 
ricas como as mulheres que 
doaram seus Boué Soeurs a 
museus da Europa, Estados 
Unidos e Brasil, mas, so-
bretudo, por aquilo que in-
formam esses documentos 
(os vestidos que estão nos 
museus) sobre a qualidade 
de fabricação e de maté-
rias-primas selecionadas 
para aquela confecção. 

Para investigarmos como 
se deu a escolha do vestido, 
passamos por estudar seus 
aspectos físicos, já que não 

podemos contar com uma biografia de Carmem que pudesse nos guiar neste 
momento.  Há meios na análise de uma roupa para datá-la, conhecer sua 
origem e qualidade de fabricação, como faremos a seguir. 

66 “Décision V.I. a 
29” du Commissaire 
provisoire du Comité 
général d’organisation de 
l’habillement et du travail 
des étoffes (Validée au J. 
O. du 18 juillet 1947). In: 
Grumbach (1993:266-
268).
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O vestido como documento

FIGURA 15A.
Vestido RG 7091. Fotografia: Hélio 
Nobre. Acervo: Museu Paulista 
da USP. Anverso do vestido Boué 
Soeurs e diadema de tecido. 
Nesta imagem a diadema aparece 
invertida, se comparada a outras 
imagens de diademas semelhantes 
feitas à época. Como o tecido 
da diadema (igual ao do vestido) 
é leve e não tem estrutura que 
sirva para colocar sobre a cabeça, 
impõe-se aqui uma dúvida: 
será que, apesar de ter forma 
semelhante às diademas usadas 
à época, esta parte triangular 
que acompanha o vestido Boué 
Soeurs é mesmo uma diadema? 
Se for, precisaria de uma estrutura 
sob ele ou o uso de grampos e 
presilhas para ser preso à cabeça. 
Se não for, pode ter servido 
como “modéstia”, uma parte 
separada da roupa que era presa 
no interior do decote para não 
deixar ver os seios. Como o decote 
no vestido é raso, não haveria 
necessidade dessa peça, a não ser 
que a altura do vestido tenha sido 
alterada. Essas, no entanto, são 
especulações e, aceitemos, por 
ora, que a peça seja mesmo uma 
diadema, até que novos estudos 
possam rever a questão. 

Em primeiro lugar é preciso pensar 
nas linhas gerais do vestido, em sua 
forma, seu desenho (Figura 15A-
B). Há nele, à primeira vista, três 
traços marcantes e determinantes 
de sua época de fabricação: as ca-
madas de saias de seda e uma de 
renda de fios metálicos, o bordado 
de pastilhas metálicas e uma faixa 
aparentemente feita para ser presa 
à cabeça, aparentemente uma dia-
dema de tecido. 
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FIGURA 15B.
Vestido RG 7091. Fotografia: Hélio Nobre. 
Acervo: Museu Paulista da USP. Verso do 
vestido Boué Soeurs.
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Em meados da década de 1920, havia uma tendência generalizada na moda 
da alta-costura de se usar vestidos mais ou menos soltos, que apenas insinu-
assem a silhueta do corpo, um corpo sem cintura, de quadris retos e colo à 
vista. Esse estilo que, grosso modo, desnudava determinadas áreas do corpo 
feminino, não era privilégio de um ou outro couturier, mas, sem dúvida, 
houve aqueles que souberam explorar melhor essa tendência estética (Figura 
16).

FIGURA 16.
— Marinette. ‘A Moda’.  Revista Feminina, n. 89, ano 8, outubro de 1921, s.n.p.  Acervo: 
Arquivo do Estado de São Paulo.Esses modelos ilustrados na revista mostram o estilo que 
caracterizou a época: vestidos soltos de cintura baixa, decotes acentuados e variação 
especialmente nos recortes e trabalhos decorativos nas saias. Os panejamentos laterais são 
variados e não se resumem às costuras verticais e retas características de roupas confeccionadas 
em série, um sinal das diferentes percepções do corpo através da confecção de roupas. 
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Entre 1925 e 1928, houve uma voga particular de se atrelar camadas de 
tecido (normalmente cortados em retângulos) a uma ou às duas laterais da 
saia de vestidos de noite. Essa moda, facilmente reconhecível nas revistas 
femininas, foi adotada pela maioria das maisons de couture, que apresentou 
suas muitas versões desse modelo. Louiseboulanger foi das couturiers que 
melhor explorou o recurso do uso das camadas de tecido e os anos de 1926 
e 1927 foram especialmente representativos deste tipo de modelo em suas 
criações (Figura 17, 18 e 19A-C).

FIGURA 17.
— Vestidos de couture de 1925 (Vogue, França, set. 1925: 6). Acervo: Bibliotécque Nationale 
François Miterrand, Paris. Os modelos mostram saias em camadas e de tecidos cortados em 
formas irregulares, um estilo característico de meados da década de 1920.  O modelo do centro 
é de Louiseboulanger.

No vestido Boué Soeurs as camadas de tecido (Figura 20) são de seda e uma 
de renda aparentemente de algodão com fios metálicos (as quais retomare-
mos), mais curtas na parte da frente, deixando as extremidades laterais pon-
tiagudas da parte de trás à mostra, estas apenas insinuadas pelas laterais se 
o vestido estivesse em um corpo como o de Carmem (Figuras 21 A e B). Ao 
ser movimentado pelo caminhar, percebe-se a sobreposição das camadas de 
saias da frente, quatro no total, costuradas à cintura, mas apenas presas por 
poucos pontos de costura manual às laterais, deixando aparecer – no movi-
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mento do corpo – trechos de cada uma das camadas que têm texturas dis-
tintas (Figura 22 A e B). Lateralmente a parte da frente conecta-se à de trás, 
não por uma linha vertical da costura (como as roupas atuais são geralmente 
feitas), mas pela imersão do tecido que vem da saia traseira e é escondido 
por baixo das camadas da saia da frente (figura 23), evitando um confronto 
entre frente e costas e a formação marcante de uma costura lateral. Dessa 
forma, vê-se uma parte lisa na saia debaixo se imaginarmos o vestido em 
movimento, que contrasta com trechos bordados generosamente à vista. 

FIGURA 18.
— Vestidos de couture de 1927 (Vogue, França, jul. 1927: 8). Acervo: Bibliotécque Nationale 
François Miterrand, Paris. Os modelos mostram que a irregularidade dos cortes nas saias e o uso 
de tecidos retangulares nas laterais. 
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FIGURA 19A.
— Modelo 69 da coleção 
de verão da Maison 
Louiseboulanger. Depósito 
n. 9.917, álbum 15. 
Acervo: Archives de la 
Ville de Paris. Este modelo, 
um design registrado de 
Louiseboulanger em 15 
de fevereiro de 1927, é o 
mesmo que aparece na 
Vogue francesa em julho do 
mesmo ano (Figura 19A). O 
intervalo entre a confecção, 
registro e publicação do 
modelo demonstra, entre 
outras aspectos, como o 
sistema de fabricação de 
couture na França obedecia 
a um timing que envolvia o 
desenvolvimento de tecidos 
exclusivos, a criação dos 
modelos, a divulgação das 
novas coleções e o cliente 
final (Andrade, 2000). 

FIGURA 19B.
Fonte: Vogue 
francesa, julho 
1927 p. 8 . Acervo 
Bibliotéque François 
Mitterrand, Paris.
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FIGURA 20.
— Vestido RG7091. Fotografia: Hélio Nobre, Acervo: Museu Paulista. Camadas de tecidos que formam a saia do vestido: renda 
com fios metálicos (provavelmente de prata); musseline de seda lisa, musseline de seda plissada e a última de tela de seda 
(palha-de-seda). Essa última camada recebeu a costura de uma renda fina de algodão que, em razão do peso e da fragilidade do 
tecido de seda da saia, teve alguns trechos da barra rompidos. Ainda que a diversidade do estado de conservação dos diferentes 
materiais de uma roupa possa informar sobre a adição posterior de materiais, que estão em melhor estado, isso nem sempre 
é verdade, já que materiais têm características distintas e um material mais novo pode, sim, ser mais frágil do que um mais 
antigo. No caso deste vestido, há outros dados que nos permitem deduzir ter sido a renda acrescida depois da confecção original: 
a renda não foi costura rente à barra, acabamento mais comum à época; e o tecido de seda traz marcas de pontos de costura 
desfeita 10 cm acima da barra, indicando que a barra era dupla, acabamento encontrado em dois outros vestidos da mesma 
maison .
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FIGURA 21B.
— Vestido RG 7091 – Fotografia: Hélio Nobre, saia 
(costas). Acervo: Museu Paulista da USP. Detalhe da barra 
pontiaguda formada pelo peso de chumbo costurado às 
extremidades da barra mais longa da saia de trás. 

FIGURA 21A.
— Vestido RG 7091 – Fotografia: Hélio Nobre, saia (frente). 
Acervo: Museu Paulista da USP. Detalhe da barra pontiaguda 
formada pelo peso de chumbo costurado às extremidades da 
barra mais longa da saia de trás. 

FIGURA 22A.
— Vestido RG 
7091. Fotografia: 
Rita Andrade, com 
permissão do museu. 
Detalhe da costura 
das camadas da saia à 
cintura.

FIGURA 22B.
— Vestido RG 7091. Fotografia: Rita Andrade, com 
permissão do museu. Detalhe lateral das camadas que 
formam a saia na parte da frente do vestido. Apenas a 
camada de musseline plissada é completamente costurada 
à saia das costas, enquanto que as demais camadas são 
presas à lateral por três pontos de costura manual: uma 
na altura da cintura, a outra no meio e a terceira na barra. 
Essa construção da roupa permite que a saia se amplie 
ao movimento do corpo, especialmente das pernas, e não 
por acaso é a camada plissada (mais larga que as demais) 
aquela que tem a lateral toda costurada ao corpo do vestido.
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Essa maneira de construir a roupa pela 
manipulação de tecidos, texturas e di-
ferentes pontos de costura é caracterís-
tico da confecção de roupas do período 
entre-guerras. A década de 1920, em 
particular, foi de experimentação no 
que diz respeito às formas de transfor-
mar tecidos em roupas que eram mon-
tadas sobre o corpo de mulheres ou 
seus manequins, características que 
estão nos modelos de vestidos que so-
breviveram. Daí é possível pensar em 
duas características das roupas da épo-
ca que são diferentes das roupas atuais 
e, portanto, determinantes do proces-
so de datação. 

FIGURA 23.
— Vestido RG 7091. 
Fotografia: Rita Andrade, 
com permissão do Museu. 
Acervo: Museu Paulista 
da USP. Detalhe da lateral 
em que se vê a imersão do 
tecido acetinado das costas 
sob as camadas de tecidos 
na parte da frente. 

FIGURA 24A.
— Vestido da maison 
Louiseboulanger datado 
de 1928. Fotografia: Rita 
Andrade com permissão 
do museu (1999). Acervo: 
Whitecomb Museum 
Services, Winchester, 
Inglaterra. Detalhe de 
acabamentos internos em 
que a ourela do tecido é 
usada no lugar da costura.  

FIGURA 24B — Vestido da maison Louiseboulanger datado 
da década de 1920. Fotografia: Rita Andrade com permissão 
do museu (1999). Rivis Collection C 1976. 31. 415. Acervo: 
Costume Institute of Technology, Metropolitan Museum of 
New York, EUA. Detalhe de acabamento do drapeado lateral. 
O manejo do tecido é irregular característico de trabalho 
manual.
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Em primeiro lugar, a manipulação de tecidos sobre o corpo (humano ou 
manequim) permite ensaiar e inventar novas posições do tecido, o que dará 
novos caimentos às roupas. Isto se reflete num outro aspecto da confecção 
que é a segunda característica importante da época: para novos caimentos 
de tecido, novos acabamentos precisarão ser realizados, o que pode resultar 
num conjunto de costuras e distribuição de partes sobressalentes de teci-
dos que nem sempre terão uma aparência limpa. As soluções encontradas 
e aceitas no período como acabamento parecem, sob a visão do século XXI, 
bastante improvisadas, sendo comuns àquelas roupas o acúmulo de cama-
das de tecidos sobre costuras desordenadas, o uso da ourela de tecido como 
acabamento, a emenda de partes de tecido que ficam aparentes etc. (Figuras 
24A-B e 25A-B). Enfim, o processo de criação e experimentação com o teci-
do e as costuras são compartilhadas, mostrando, tanto no exterior quanto 
no interior da roupa, uma aparência que não foi representada fielmente pe-
las ilustrações ou pelas fotografias.

A percepção de boa qualidade, en-
tão, não era a mesma de hoje. A in-
venção, a criatividade eram as mais 
importantes características na con-
fecção de roupas, o que resultou na 
regulamentação do processo criativo 
pela Chambre Syndicalle de la Cou-
ture Parisienne vinte anos depois.67

FIGURA 25A.
— Vestido da maison 
Louiseboulanger datado 
da década de 1920. 
Fotografia: Rita Andrade 
com permissão do 
museu (1999). Rivis 
Collection C 1976. 31. 
415. Acervo: Costume 
Institute of Technology,    
Metropolitan Museum of 
New York, EUA. Detalhe 
de acabamento interno 
do drapeado lateral 
com costuras e tecidos 
sobrepostos, sinal de 
soluções inusitadas de 
acabamento ou possíveis 
alterações.

67 O regulamento que distingue a couture da haute couture (couture-création) é claro quanto às características 
de criação que passaram a ser analisadas por uma comissão do sindicato, e entre outras obrigações do afiliado 
estava a de justificar o processo de criação de seus modelos (GRUMBACH, 1993:266-269).

FIGURA 25B.
— Vestido da maison 
Louiseboulanger datado 
da década de 1920.
Fotografia: Rita Andrade 
com permissão do museu 
(1999). Rivis Collection 
C 1976. 31. 415. Acervo: 
Costume Institute of 
Technology,    Metropolitan 
Museum of New York, EUA. 
Detalhe da borda do tecido 
drapeado lateral. A ourela 
foi usada como acabamento, 
uma solução incomum em 
roupas atuais.
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FIGURA 26A.
— Peça que acompanha o vestido RG7091. 
Fotografia: Rita Andrade, com permissão do 
museu. Acervo: Museu Paulista da USP. O formato 
da peça se assemelha às diademas usadas na 
década de 1920. No entanto, a ausência de marcas 
de grampos ou presilhas que a prenderiam ao 
cabelo indica que esta pode ter sido usada para 
outros fins que não pudemos reconhecer. 

FIGURA 26B.
— Verso da peça que 
acompanha o vestido 
RG7091. Fotografia: Rita 
Andrade, com permissão 
do museu. Acervo: 
Museu Paulista da USP. 
O acabamento aqui é o 
mesmo do avesso da saia 
na parte das costas, com 
forro de musseline de seda 
que encobre o avesso do 
bordado, parece, portanto, 
original.
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FIGURA 27.
— Diademas da marca 
Elisa Lauth de 1925. 
Acervo: Palais Galliera 
– Musée de la mode et du 
costume (Robes du Soir 
1850-1990, catálogo de 
exposição, 1990 :131).
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FIGURA 28.
— Modelos de couturiers 
apresentados em desfile 
no baile da couture no 
Théâtre des Champs-
Elysées em 4 de fevereiro 
de 1925, em que uma 
mulher usa uma diadema 
(L’Art et la Mode, 28 de 
fevereiro de 1925,  apud 
Robes du Soir 1850-1990, 
catálogo de exposição, 
1990:133).

Acerca da diadema para cabeça (Figura 26 A-
B), feita do mesmo tecido do vestido e bor-
dado da mesma maneira, pode-se dizer que 
era moda ser usada sobre os cabelos e, pro-
vavelmente, prendida por presilhas ou gram-
pos na parte de trás da cabeça. Encontramos 
alguns modelos semelhantes em acervos de 
museus, como três deles datados de 1925, 
do Palais Galliera — Musée de la Mode et 
du Costume (Figura 27). Por fotografias de 
mulheres vestidas à época, como as de duas 
modelos que se apresentaram em desfile no 
Teatro da Champs-Elysées em fevereiro de 
1925, é possível ver que, na parte de trás, a 
diadema era mais fina, aparentando ter sido 
fechada ali (Figura 28). 

Apesar dessas evidências e de ser essa peça 
muito semelhante em forma às diademas da 
década de 1920, ela não se acomodou perfei-
tamente ao manequim para a fotografação e, 
de fato, suas dimensões (48 cm de circunfe-
rência interna) não são suficientes para co-
brir toda a circunferência da cabeça. Além 
disso, a ausência de uma estrutura firme no 
avesso da peça faz com que, se usada na ca-
beça com a ponta virada para cima, como era 
moda, a ponta de tecido dobre para frente ou 
para trás, sem sustentação para permanecer 
ereta. Isso significa que a peça é de fato uma 
diadema molenga – desestruturada presa à 
cabeça por grampos na parte detrás (que po-
deriam ser cobertos pelo cabelo) e mesmo ser 
costurada por alguns pontos a uma estrutura 
metálica de diadema (pouco provável porque 
não há marcas no tecido que sustentem essa 
versão)  – ou essa é uma peça que tinha al-
guma outra função que não pudemos reco-
nhecer. As evidências não são definitivas e, 
neste caso, a dúvida permanece.   

Na parte superior do corpo, dos ombros à cintura, vemos o bordado que 
segue, na parte da frente do vestido, até a saia, terminando pouco antes do 
início da camada de renda metalizada da saia (Figura 29). Na parte das cos-
tas, o bordado segue nas laterais até a barra, deixando apenas a parte central 
do vestido descoberta na saia e coberta pelo bordado de fios e pastilhas metá-
licas na parte de cima (Figura 30). O desenho do bordado lembra arabescos, 
formando flores e folhas em traços curvilíneos, orgânicos, cobrindo a quase 
total extensão do acetinado com fios e pastilhas metálicas. As mãos que bor-
daram guiaram-se por linhas traçadas no cetim, prática comum nesse tipo 
de trabalho. 
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FIGURA 29.
— Vestido RG 7091. 
Fotografia: Hélio Nobre. 
Acervo: Museu Paulista da 
USP. Detalhe do bordado de 
pastilhas e fio metálico da 
frente do vestido. 

FIGURA 30.
— Vestido RG 7091. 
Fotografia: Hélio 
Nobre. Acervo: Museu 
Paulista da USP. 
Detalhe do bordado de 
pastilhas e fio metálico 
das costas do vestido.
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Em termos de design, este é característico da art nouveau,68 outro elemento 
que nos auxilia na datação do vestido e permite deduzir que não era um mo-
delo inovador para a sua época de confecção. Depois de 1925, os modelos de 
bordados mais modernos tinham referência especialmente vinda da art déco.69

Isso pode significar uma tendência das maisons abertas no século XIX que 
perpetuavam os estilos originais da casa, a exemplo do que aconteça com as  
maisons Cheruit e Worth (DELPIERRE, 1997). Significa ainda, que apesar das 
novidades oferecidas por casas cujos estilos estavam mais próximos às novas 
tendências artísticas, como Chanel e Louiseboulanger, Carmem preferiu um 
estilo que, apesar de moderno, guardava semelhanças às linhas orgânicas do 
romantismo. 

Como o bordado está praticamente intacto neste vestido, não é possível, à 
primeira vista, entrever os sinais do lápis ou giz que estão recobertos pelos 
fios. Esses sinais não devem ter sido muito diferentes daqueles que encontra-
mos em outros vestidos bordados feitos na mesma época em outras maisons,
como em dois modelos Louiseboulanger de 1924 (Figura 31 A-B). 

Observando de perto, entretanto, é possível perceber traços deixados por uma 
carretilha que deve ter-se apoiado sobre papel carbono, específico para traba-
lhos em bordado (Figura 32).

A alta-costura foi construindo sua reputação e seu savoire faire sobre as ca-
madas de trabalhos manuais e desenvolvimento de novas tecnologias de pro-
dução (especialmente a têxtil) que formaram – como ainda formam – seu 
maior diferencial com relação a outros tipos de confecção. Ela não era apenas 
os couturiers, mas formava um conjunto de profissionais de habilidades dis-
tintas cujos trabalhos reunidos resultavam nas criações mais inusitadas que 
ainda hoje são visualmente atraentes.70

68 “movimento europeu, o estilo ‘art nouveau’, ao contrário do 
ecletismo, procede mais por fusão ou por síntese do que por adição 
ou por acumulação. Tende a criar uma relação orgânica entre o 
ornamento e a função do objeto. Mas seu desenvolvimento mais 
curto, entre 1895 e 1914, assumiu, conforme os países, aspectos 
muito variados’. As principais características dos elementos 
decorativos são: a flora (“ondulações, entrecruzamentos de caules, 
efeitos de superfície espinhosos, nodosos ou mosqueados”); a 
fauna (como o “mundo aquático” das libélulas, rãs e borboletas); 
a tendência à abstração (tendência “menos naturalista ou menos 
descritiva, tira do mundo vegetal apenas um grafismo criador 
de formas orgânicas que tendem à abstração. A fusão e depois 
a estreita união do ornato com a estrutura passam então por 
ondulações e torções que submetem o material, ferro, ferro 
fundido, vidro ou pedra, ao seu objetivo”). In: Ducher, 1992: 200.

69 “o advento do estilo art 
déco, consagrado em Paris 
pela exposição internacional 
de Artes decorativas de 
1925, corresponde a um 
sensível recuo do repertório 
vegetal. As ondulações 
lineares inspiradas pela 
flora são substituídas por 
combinações de formas 
geométricas. Tal escolha 
de geometrização deve-se à 
incidência do cubismo sobre 
as artes decorativas”. In: 
Ducher, 1992: 210.

70 Lucien Lelong, 
couturier que fora diretor 
da câmara de couture
durante a Segunda 
Guerra Mundial, utilizou 
esse argumento de que 
a as maisons eram 
apenas parte de um 
ofício muito maior, para 
evitar a transferência da 
produção da alta- costura 
para Berlim e Viena, 
como desejava o 3º Reich 
(GRUMBACH, 1993).
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FIGURA 31A.
— Design registrado da 
maison Louiseboulanger 
em 13 de fevereiro de 1924. 
Fotografia: Rita Andrade 
com permissão do Arquivo 
(1999). Coleção primavera, 
modelo76, depósito número 
7275, álbum D5U 10B 
204. Acervo: Archives de 
la Ville de Paris. Detalhe do 
tecido riscado para receber 
o bordado, uma técnica 
comum na couture. 

FIGURAS 31B.
— Design registrado da maison Louiseboulanger em 
19 de fevereiro de 1924. Fotografia: Rita Andrade, com 
permissão do Arquivo (1999). Coleção primavera, 
modelo 83, depósito número 7311, álbum D5U 10B 204. 
Acervo: Archives de la Ville de Paris. Detalhe do tecido 
riscado para receber o bordado. 

FIGURA 32.
— Vestido RG 7091. Fotografia: Rita 
Andrade, com permissão do museu. Acervo: 
Museu Paulista da USP. Detalhe do bordado onde 
é possível ver vestígios do risco para bordado.
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Havia empresas especializadas em bordar as rou-
pas dos couturiers e, algumas vezes, esse tipo de 
trabalho era terceirizado a elas. As grandes mai-
sons, no entanto, mantinham oficinas de borda-
dos para garantir o segredo das criações e a fi-
delidade ao estilo da casa, o que provavelmente 
também acontecia na maison das irmãs Boué na 
década de 1920. Um modelo de vestido bordado 
de 1925 Chanel, por exemplo, mostra o refina-
mento e a variedade de movimentos de bordados 
feitos nas oficinas da maison (Figura 33). A exe-
cução de trabalhos manuais era uma característi-
ca marcante da couture da época e a terceirização 
desses trabalhos ficou mais comum depois de 
1940 (MILLER, 2007). As pastilhas de metal bor-
dadas ao corpo foram postas ali pela ligação entre 
a linha de costura e o tecido acetinado que, ata-
viando peça a peça, completaram o desenho pla-
nejado. O corpo é quase que totalmente recober-
to por esse bordado em que o metálico se impõe 
formando um relevo sobre o tecido, quase como 
se fosse uma escarificação desenhada sobre a pele 
sedosa — um tipo de couraça sobre o corpo. 

O modelo do vestido — linhas retas, barra pouco 
abaixo dos joelhos, cintura baixa, na linha dos 
quadris, a saia traseira de laterais pontiagudas, 
decote e corpo sem mangas —, a diadema e o uso 

de materiais como a seda acetinada, a renda metalizada, nos fazem crer que 
ele tenha sido confeccionado em algum momento na segunda metade da dé-
cada de 1920. Modelos semelhantes de outras maisons confeccionados àque-
la época podem nos ajudar a datar esse modelo Boué Soeurs. Um modelo de 
vestido Chanel datado de 1919 tem a saia da parte de trás mais longa que a 
da frente, muito semelhante ao modelo Boué Soeurs, mas mais longo. Em 
1920, as saias iam até um pouco acima dos tornozelos e, a partir daí, ficaram 
mais curtas, atingindo o ápice por volta de 1925, quando as barras mais cur-
tas chegavam até logo abaixo dos joelhos. Depois de 1927 as saias começam 
a alongar chegando em torno de 1929-1930 aos tornozelos. Daí ser mais 
provável que a confecção do modelo do vestido Boué Soeurs, hoje catalogado 
como RG 7091, tenha acontecido depois de 1924 e antes de 1928.

A etiqueta costurada ao avesso do vestido é outra fonte valiosa de informa-
ção. Pelo endereço bordado ali  – “9, Rue de la Paix” (Figura 34) –, podemos 
afirmar que o vestido fora confeccionado antes de 1930, quando a casa 
passa a ocupar novo endereço, à “73, avenue des Champs-Élysées” (DEL-
PIERRE, 1997: 71).

FIGURA 33.
— Vestido bordado com 
paetês, pastilhas metálicas 
e fios metálicos nas oficinas 
da maison Chanel, datado 
de 1923-4. Fonte: De La 
HAYE; TOBIN, 1996: 38.
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Nem sempre, como neste último caso, é pos-
sível identificar a procedência de um vestido 
num acervo de museu. A presença da etique-
ta é sempre uma grande contribuição nesses 
estudos, especialmente porque, além de con-
firmar a origem da peça, fornece informações 
sobre endereço e filiais da casa. Foi a etiqueta 
presente no vestido do Museu Paulista que 
permitiu identificar a origem da loja que co-

mercializou a peça, ou seja, a matriz da maison localizada no no. 9 da Rue 
de la Paix, em Paris. Para comercialização em filiais ou lojas autorizadas à 
revenda, a etiqueta portaria dois endereços: o da matriz e o da loja revende-
dora.

No caso da Maison Boué Soeurs, ainda é possível confirmar a origem do 
vestido através de evidências presentes em dois outros vestidos que estão 
no museu do Fashion Institute of Technology. Num deles (95.103.38 A/B), 

na etiqueta (Figura 35) costurada ao vestido-
forro, há dois endereços: o de Paris, confor-
me o vestido do Museu Paulista, e o da filial 
em Nova Iorque, EUA, localizado a 13 West 
56th St, região conhecida pelo comércio de 
artigos de luxo da época. Isso significa dizer 
que o vestido que está em São Paulo fora co-
mercializado diretamente de Paris e não via 
Nova Iorque, uma alternativa possível, porém 
descartada.

Há outras formas de verificar a localização de loja matriz e filial de maisons 
de alta-costura na primeira metade do século XX. Revistas de moda como a 
Vogue e a Harper’s Bazaar, por exemplo, listavam esses endereços ao final 
de cada edição, de acordo com os nomes de maisons que constavam nos 
editoriais, como continuamos a ver nas revistas atuais. Na Vogue francesa 
de 1926,71 pudemos localizar o endereço de Boué Soeurs, o que confirmaria a 
existência de duas lojas, uma atendendo a clientela em Paris e a outra a cres-
cente clientela americana. Não seria possível, porém, confirmar a origem da 
compra do vestido que pertenceu a Carmem da Silveira Bettenfeld não fosse 
a pista costurada ao vestido e acessível apenas se olhada pelo avesso.

A data informada na ficha de catalogação do museu, portanto, parece plau-
sível, porém, como não sabemos a fonte daquela informação (foi através 
de depoimento de Carmem ou Carmencita? Foi datado por algum fun-
cionário do museu?), acreditamos que o vestido foi confeccionado entre 
1925 e 1927. Deduzimos ainda que tenha sido fabricado entre os meses de 
fevereiro e abril, quando as coleções para verão eram confeccionadas pelas 
maisons (ANDRADE, 2000).     

FIGURA 34.
— Etiqueta da maison 
Boué Soeurs costurada na 
avesso do vestido RG 7091. 
Fotografia: Rita Andrade, 
com permissão do museu. 
Acervo: Museu Paulista 
da USP. Pelo endereço 
sabe-se que o vestido fora 
confeccionado antes de 
1930, quando a maison 
muda para um novo local. 

FIGURA 35.
— Etiqueta da maison Boué 
Soeurs costurada no avesso 
do vestido (95.103.38 A/B). 
Fotografia: Rita Andrade, 
com permissão do museu. 
Acervo: Fashion Institute of 
Technology, Nova Iorque, 
EUA. Os dois endereços 
– Paris e Nova Iorque 
– indicam que havia uma 
considerável clientela 
americana da maison.

71Vogue, fev. 1926 (n.p.). 
Acervo: Bibliotécque 
Nationale François Miterrand.
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A apresentação de roupas

A legislação que regulamentava a couture na época que Carmem comprara 
o vestido não explicitava o modo de apresentação de modelos à clientela par-
ticular. Até o início da década de 1930, os couturiers por vezes seguiram o 
padrão estabelecido por Worth no século XIX – de criar modelos comissiona-
dos e moldá-los ao corpo de cada cliente —, outras vezes, foram inventivos ao 
apresentar novas formas de exposição de suas criações. Lady Duff-Gordon, 
que fundou a maison Lucile em 1905,72 por exemplo, passou a organizar 
apresentações de suas coleções in house em data fixa e apresentava às clien-
tes um programa constando a ordem de entrada de cada manequim, com 
desfiles acompanhados por música – uma fórmula que persiste a nossos dias.  
Nesse último caso, há uma influência direta dos novos compradores profis-
sionais de alta-costura, as lojas de departamento, que não comprariam cada 
uma das roupas medidas sob um corpo específico, mas sim a toile (molde em 
tecido) de cada modelo, que poderia ser então cortado em tamanhos diferen-
tes de acordo com uma graduação.73   

O fato é que, apesar de algumas maisons fazerem uso de manequins vivas 
na apresentação de suas coleções, como Paul Poiret e Coco Chanel, é só a 
partir de 1930 que a Chambre Syndicale de la Couture Parisienne vai estabe-
lecer um calendário de apresentações em manequins para melhor atender ao 
crescente público internacional de compradores e jornalistas (GRUMBACH, 
1993). Para auxiliar as maisons a se adaptarem a esta nova regra (mais dis-
pendiosa e elaborada), a câmara reduziu de quatrocentos para cem modelos 
o número obrigatório de criações que cada maison deveria apresentar por 
coleção. Essa redução e novo formato de apresentação de novos modelos, 
por sua vez, gerou uma nova divisão na couture que colaboraria para o re-
gulamento da profissão em 1943. A nova divisão estabelecia que apenas os 
listados no calendário de desfiles da câmara poderiam ser denominados cou-
turiers da haute couture. Aquelas casas que não apresentavam desfiles, mas 
que atendiam igualmente clientes particulares e profissionais, passaram a 
ser denominadas moyenne couture; já petite couture passou a ser a denomi-
nação dada às costureiras tradicionais de bairro, que costuravam sob medida 
(GRUMBACH, 1993: 27). Esses dois últimos modos de produção foram os 
mais praticados no Brasil na década de 1920 (MALERONKA, 2007).

O atendimento personalizado era outra forma de compra praticada durante 
todo o ano nas maisons de Paris, e por ele podia-se encomendar vestidos sob 
medida. Vestidos de noivas, por exemplo, eram feitos sob esse padrão de aten-
dimento, como o vestido de Tarsila do Amaral para as bodas com Oswald de 
Andrade encomendado a Paul Poiret em 1927 (Figura 36). Esse vestido fora 
feito com tecido do vestido de noiva da mãe do escritor. Segundo desejo de 
Oswald, “Poiret criou para a ocasião um vestido feito com a cauda do vestido 
do casamento da mãe do escritor. De cor creme, de brocado e chamalote, em 
listas, tinha uma capa branca forrada de veludo creme, com gola em pé, à 

72 A maison, aberta primeiro em Londres, 
teve sucursais em Paris, Nova Iorque e 
Chicago (GRUMBACH, 1993: 26).

73 Graduação é o nome que se dá ao 
processo de aumentar ou diminuir o 
tamanho de um molde.
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moda medieval...” (AMARAL, 2003: 227).  A reutilização de um tecido an-
tigo de forte apelo sentimental, afetivo indica que as relações com a couture 
eram muito pessoais (e não apenas ditadas por imposições dos couturiers)  e 
que reuso de tecidos era comum, conforme veremos no capítulo 4.

As novas regras que não afetavam a Boué Soeurs na década de 1920 podem 
ter contribuído, no entanto, para o fechamento da casa em meados a década 
de 1930. Exigia-se cada vez mais dos couturiers para que permanecessem no 
campo restrito da haute couture, o que significava o direito de usar a denomi-
nação e de receber cobertura da imprensa internacional e, conseqüentemente, 
manter e ampliar uma clientela estrangeira. Muitas casas não conseguiram 
manter-se “no jogo” e a Boué Soeurs parece ter sido uma delas.

Sabemos, por ora, que o vestido pode ter sido escolhido em meio a, aproxima-
damente, quatrocentos modelos da estação ou pode ter sido encomendado. 
Vejamos agora como este vestido especificamente fora confeccionado. 

FIGURA 36.
— Etiqueta e fatura do 
vestido de noiva de Tarsila 
do Amaral confeccionado 
em 1927 pela maison Paul 
Poiret. Fonte: AMARAL, 
2003: 226.
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Do corte e da costura

O vestido Boué Soeurs é inteiramente feito de tipos variados de tecidos de 
seda. O material de que é feita uma roupa é o elemento que rege todo o pro-
cesso de confecção num atelier. É por ele que se definem a tesoura a ser usada 
no corte; as máquinas, as linhas e os pontos de costura; as mãos mais hábeis 
para lidar com aquele tipo de material. No caso da seda, é preciso ter mãos 
leves e precisas, o ponto não pode ser muito fechado, a agulha deve ser fina 
e a linha de costura também deve ser de seda. A tesoura precisa estar muito 
bem afiada e apoiada em mãos seguras, certeiras e assertivas. Qualquer desli-
ze da costureira no uso de suas ferramentas, e a seda em tecido terá impresso 
em si uma memória/marca daquele momento (Figura 37). 

FIGURA 37.
— Vestido Boué Soeurs 
RG7091. Fotografia: Rita 
Andrade, com permissão 
do museu. Acervo: Museu 
Paulista da USP. Detalhe 
da última camada de seda 
da saia, onde podemos ver 
pontos desfeitos da costura 
nas marcas deixadas no 
tecido.

A seda é um material extremamente delicado. Sua superfície em fio —  que 
pode ser de várias espessuras e ainda variar no sentido da torção —  é escor-
regadia e, ao passar os dedos por um fio de seda há uma sensação de leve 
cócegas, que não permanece por muito tempo, visto que o atrito entre a seda 
e a pele é muito suave. Para prolongar a sensação é necessário fazer deslizar 
o fio por entre os dedos. Já os fios tecidos da seda – que também têm suas 
variações de ligamentos entre os fios de trama e urdume – formarão outras 
superfícies, outras texturas e sensações. 

A fibra de origem animal é produzida a partir da excreção glandular de alguns 
animais. Em seu livro sobre fibras e tecidos publicado em Paris em 1934, 
Paul Barry observou que, por conter queratina, os procedimentos de tingi-
mento da seda deveriam ser diferentes daqueles usados para, por exemplo, o 
algodão (uma fibra vegetal), e os resultados visuais jamais serão os mesmos 
para as duas fibras ainda que elas sejam tintas juntas.74

74 Hoje se conhece mais e melhor os aspectos físico-químicos da seda. Adotamos, no 
entanto, o trabalho deste autor, por ser ele mais próximo ao período estudado e nos dar 
uma visão do que se conhecia sobre a seda naquele momento (BARY, 1934 : 43).
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A seda é produzida por certas lagartas para fazer seus casulos, e aquelas que 
podem ser utilizadas para a fabricação de fibras têxteis são numerosas. A es-
pécie descrita em 1934 por Barry como sendo a principal cultivada na Europa 
para a indústria têxtil é a Bombyx du mûrier75 (Bombyx mori), uma espécie 
que possibilitava atribuir naturalmente à seda cores e qualidades distintas. 
Na França, por exemplo, produziam-se quantidades relevantes de sedas ex-
traídas de casulos das cores branca, amarela, azul e verde (BARRY, 1934: 
43). 

A qualidade dos tipos de fibras dos casulos da Bombyx du mûrier variavam, e 
podiam ser medidas a partir da análise das propriedades mais importantes da 
fibra: diâmetro, resistência e elasticidade.76 Apesar das variações, a seda é um 
material marcadamente elástico, e é essa uma das principais características 
exploradas por muitos couturiers em 1920.77      

Julgando pela aparência, acreditávamos que este vestido tivesse quatro tipos 
distintos de tecidos: o cetim, a renda, o musseline e a tela. Sobre os dois úl-
timos tipos, é necessário fazer algumas observações. A ficha de catalogação 
indica como “crepe de China”78 aquilo que acreditamos ser “musseline”. O 
crepe de China era um tecido bastante usado pela couture dos anos 20 e pode 
ter sido utilizado para denominar outras variedades de tecidos semelhantes. 
“Crepe” é um tipo de acabamento que pode ser dado tanto ao fio quanto ao 
tecido (ligamento) e cuja principal propriedade é conferir um aspecto granu-
lado ao material.79 Já “musseline” – também conhecido por “musseline” ou 
“mousseline”- é “tecido muito leve e transparente, com toque macio e fluido, 
desenho tafetá, fios de seda (...), com torções elevadas” .80 O que diferencia, 
portanto, um tecido do outro é o tipo de torção (desenho) dos fios e o tipo 
de ligamento (entre trama e urdume) empregados. Na análise com a lente-
conta fios, o ligamento aparenta ser o tafetá, conhecido também por tela 
(1 X 1 fios), o que caracteriza o musseline e não o crepe. No entanto, uma 
análise laboratorial seria ideal para identificar o tecido. Já o tecido tela que é 
o forro do vestido, aparenta ser crepe, mas tem ligamento tela (1 X 1 fios) e 
é provável que o toque granulado seja devido ao desenho do fio que pode ser 
“crepe”.

76 A elasticidade na seda não é 
comparável à do fio de elastano.  O 
Grupo de Pesquisa de Seda, do 
Departamento de Zoologia, da 
Universidade de Oxford, Reino 
Unido, descobriu recentemente que as 
propriedades elásticas do líquido que 
dá origem aos fios do bicho-da-seda 
(assim como às teias de aranha) são 
semelhantes às de um plástico comum 
derretido e que fluem mais facilmente 
quanto mais rápido ocorre o processo de 
distensão. Pesquisadores tentam imitar 
esse processo mecanicamente já com 
bons resultados (Nature Materials, v. 
5, 2006, p. 870-874.  Disponível em: 
http://webfis.df.ibilce.unesp.br/cdf/htdocs/
modules.php?name=News&file=article
&sid=10. Acesso em: 21 fev. 2008. 

77 A elasticidade era ainda conseguida pela manipulação dos tecidos. O corte feito em 
viés (do inglês bias cut) foi característico especialmente de vestidos confeccionados 
nas décadas de 1920 e 1930. Este demandava um uso maior de tecido (que seria 
cortado no sentido enviesado da trama e do urdume) e deveria ser costurado com 
delicadeza, tomando-se o cuidado para que o tecido cedesse o menos possível, uma 
vez que, quando enviesado, o tecido ganha elasticidade e pode perder sua forma 
original, apresentando ondulações indesejadas.  A complexidade deste tipo de corte 
é ainda maior quando o tecido é feito de fios de seda – principal matéria-prima têxtil 
da haute couture do período – que é um fio lustroso e, portanto, escorregadio ao 
toque tanto no corte quanto na costura.   Os tecidos atuais tendem a variar pouco no 
tipo de ligamento, isto porque as novas tecnologias têxteis avançam mais no sentido 
da nanotecnologia, isto é, do desenvolvimento de novas propriedades que possam 
ser associadas às fibras, como o Tinosan® (tecido antimicrobiano que combate a 
formação de odores) desenvolvido pela Ciba e Clariant que consegue encapsular 
odores através de fibras tecnologicamente modificadas. Esse tipo de conhecimento, 
no entanto, ainda é restrito e os cursos de moda no Brasil não privilegiam o estudo 
de tecidos, preferindo ensinar uma instrumentação básica de tecnologia têxtil, em 
que se aprendem as diferenças entre ligamentos e suas principais características. 
Disponível em: http://www.quimica.com.br/revista/qd412/textil3.htm Acesso em: 10 
fev. 2008.

75 “O bicho-da-seda, 
Bombyx mori L. 
(Lepidoptera: Bombycidae) 
(PANG-CHUAN; DA-
CHUANG, 1992), é 
originário do Bombyx 
mandarina (Theophila 
mandarina), que apresenta 
características morfológicas 
semelhantes e capacidade 
de acasalamento 
(YOKOYAMA, 1959) 
(PORTO, Antônio José et al. 
Caracterização de oito raças 
do bicho-da-seda (Bombyx 
mori L.). Ciência Rural,  
Santa Maria, v. 34, n.1, 
jan.-fev. 2004. Disponpivel 
em: 
http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0103-
84782004000100040. 
Acesso em:  21 fev. 2008. 
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O cetim é um “tecido que apresenta uma superfície lisa, acetinada, lustrosa 
e outra opaca” (Dicionário da Moda, 2002: s.p.) que tem algumas variações. 
Pode ser feito a partir de qualquer fio e, sendo a seda já lustrosa, o acetinado 
realçará ainda mais essa qualidade no tecido. Em nossa análise do tecido 
usando a lente conta-fios, deduzimos que este pode ser um cetim charmeu-
se, muito usado pela alta costura à época, caracterizado por ser “leve e de 
bom caimento, de brilho intenso e uma trama suplementar no avesso”, cujo 
urdume pode ser em grége (nome do fio de seda natural quando é cru e sem 
torção), e “com duas tramas, uma delas em crepe e que aparece somente no 
avesso” (Dicionário da moda, 2000: s.p.). Todas essas características se as-
semelham àquelas encontradas no tecido estudado, a não ser pela armação 
do tecido que não pudemos identificar com clareza. Por isso, é possível ainda 
que este seja um tecido de ligamento tipo tela ou tafetá, um “ligamento de 
construção mais simples existente” cujo fio de trama “cruza-se com o ur-
dume, um fio por cima e um fio por baixo, sucessivamente” (Dicionário da 
moda, 2000: s.p.). 

Desde fins do século XIX, havia um interesse comercial pelo desenvolvi-
mento de novas tecnologias têxteis que atendessem, em primeiro lugar, às 
demandas das casas de alta-costura que, por competirem entre si em termos 
de produção criativa (e novidadeira) de roupas, dependiam de novos tecidos e 
novas versões a cada estação.  Esse desenvolvimento tecnológico, distinto das 
prioridades atuais do setor têxtil, empenhava-se na criação de novos teares, 
no desenvolvimento de novas texturas e fios. A variedade de fibras era muito 
mais limitada do que dispomos hoje. Sobretudo, as fibras eram naturais.81     

78 “Crepe da China: tecido de seda ou de 
fibras químicas (normalmente poliéster 
) muito fino e leve, obtido por ligamento 
crepe e utilizado no urdume fios com 
pouca torção e na trama fios retorcidos 
(torção crepe) dispostos alternadamente 
em dois fios com torção no sentido S e 
dois fios sentido Z. Usualmente é tinto 
em peça ou estampado. Aplicações mais 
comuns: roupas clássicas, camisaria 
feminina e masculina, gravataria, 
echarpes, pijamas masculinos e femininos, 
cuecas, almofadas, lençóis, edredons, xales 
de sofá”.  Glossário de Moda (Disponível 
em: < http://www.casademoda.com.
br/03servicos/glossario.htm> Acesso em: 
10. fev. 2008)

79   “Crepe:
- Fio: torção dada a diversos fios como: seda, lã, algodão, 
viscose, poliéster. Essa torção é bastante elevada: 2.000 a 
3.500 v/m, conforme o título. Ela provoca um encolhimento 
do fio durante o tingimento, dando ao fio e ao tecido um 
aspecto opaco, granulado e um toque seco. A torção crepe 
aumenta o título do fio de 10 a 35%, proporcionalmente ao 
título e a torção. 
- Desenho: representa um mistura de tafetá, sarja , para 
obter um aspecto granité no tecido. É utilizado em geral com 
fios crepe para aumentar o aspecto granulado do tecido. 
-Tecido: aspecto granulado e toque áspero obtido com fios 
químicos ou naturais com alta torção. Nome derivado da 
palavra francesa “crêpe”, que significa crespo. Produzido 
geralmente com fios dispostos alternadamente 2S e 2Z na 
trama e no urdume. Existe uma grande variedade de tecidos 
chamados crepes. As características principais são: um 
aspecto granulado (granité) e opaco, um toque seco - até 
áspero e muita fluidez. Para realizar este tecido se utilizam 
vários desenhos (principalmente crepe e granité) e fios de 
torções elevadas: Voil, Poil, grenadine e, principalmente, 
fios crepe. O aspecto definido do tecido é, em grande 
parte, obtido durante o tingimento e o acabamento, onde 
o encolhimento dos fios releva o aspecto “Crepe”. Estes 
tecidos fazem parte da linha alta-costura ou “pret-à-porter” 
de luxo. (Ex. Chanel sempre foi uma grande fã dos tecidos 
crepe)”. Glossário de Moda (Disponível em: < http://www.
casademoda.com.br/03servicos/glossario.htm> Acesso em: 
10. fev. 2008).

80 Ver Glossário, 
p.163.
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Reconhecer materiais significa acessar memórias táteis, visuais, olfativas 
(sensoriais) que possam aproximar o já visto ou o conhecido àquela nova 
experiência. Nossas percepções acerca das coisas agirão como guias, levando- 
nos a determinados resultados que dependerão da maneira individual com 
que constituímos essas nossas percepções. Isso quer dizer que a interferência 
das percepções de cada investigador sobre o que é investigado é um aspecto 
relevante no processo investigativo, como anteriormente apontado por Jules 
Prown (1993). Portanto, a aparência acetinada do vestido Boué Soeurs pode 
imediatamente remeter ao cetim, especialmente se considerarmos sua apa-
rência e seu toque. Se, no entanto, investigarmos a natureza desse tecido, 
usando ferramentas apropriadas a este tipo de estudo, como uma lente conta-
fios (Figura 38), perceberemos que o aspecto acetinado pode tanto resultar do 
tipo de ligamento (cetim) quanto do beneficiamento dos fios de seda.82

A análise de um tecido antigo, que não pertence a nosso tempo e cuja 
estrutura não é imediatamente reconhecida, produz uma opacidade que 
limita a interpretação. Nem todo tecido que brilha é cetim, assim como 
nem todo brilho é resultado apenas das características de um fio. Estudar 
tecidos é, portanto, um modo de construir novas memórias sensoriais que 
possam considerar a historicidade das roupas e dos tecidos como se con-
sidera a historicidade das pessoas, da arquitetura dos edifícios, dos meios 
de transporte e de tantas outras coisas.

***

O tecido acetinado é a sustentação do vestido. Dele foi feito todo corpo, com 
exceção das camadas de outros materiais da parte frontal. Ao movimento do 
corpo, as sensações do toque são mescladas, porque a seda interna toca o colo 
enquanto os braços esbarram no acetinado externo do mesmo tecido. A seda 
é um material especial, de muitas nuances sensoriais.

Nesse acetinado encorpado, é possível erguer um corpo relativamente fiel 
a um desenho de traços firmes, o que não ocorreria com um material mais 
leve, como a musseline, que passearia mais ao sabor do vento. Nele foi pos-
sível bordar pastilhas e fios metálicos de forma a preservar o desenho limpo, 
sem interferência de ondulações que alguns tecidos causam quando não têm 
essa estrutura pesada. Assim, reconhecemos facilmente o desenho bordado 
ao olhar para o vestido em pé. 

FIGURA 38.
— Lente conta-fios, 
instrumento usado na 
contagem de fios de tecidos. 
Ref. CFP-10X. Fonte: O 
Projetista. Disponível em: 
http://www.oprojetista.
com.br/detalhes_produto.
asp?co_prod=1181 Acesso 
em: 10 mar. 2008. Existem 
vários modelos feitos em 
plástico ou alumínio. Este é 
de plástico, tem divisão em 
milímetros para contagem 
de fios (Dimensão 
aproximada: 3,5 x 3,0 x 4,0 
altura).

81 As tentativas de criar tecidos artificiais que pudessem substituir a seda 
começaram no século XVIII. Em 1734, um livro, I, de Réaumur, descrevia alguns 
experimentos na busca por uma fibra artificial que, mantendo as características 
de flexibilidade e lustro da seda, pudesse ser explorada pela manufatura têxtil 
sem depender das imprevisibilidades da natureza. Essa primeira tentativa não 
resultou numa produção de fibras que pudessem ser exploradas para a fabricação 
de tecidos, e as experimentações que conseguiriam algum êxito só vieram a partir 
dos trabalhos do francês H. de Chardonnet, que, a partir de 1878, apresenta 
amostras de alguns tipos de seda artificial derivadas da nitrocelulose e foram 
nomeadas seda de Chardonnet (BARY, 1934: 72-73). Na década de 1920, as sedas 
artificiais, apesar de usadas comercialmente, ainda não encontravam respaldo 
entre as maisons de couture e não representavam concorrência para a luxuosa 
seda natural.

82 Ver Glossário, p.163.
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O corte, no entanto, antecede o bordado. Para cortar as partes do vestido, 
feitas no acetinado – o corpo – foi necessário ter as medidas de Carmem. 
Se ela foi uma cliente habitué das irmãs Soeurs, é muito provável que um 
manequim de madeira recoberto por tecido tenha sido confeccionado para 
substituir seu corpo no processo de confecção.83 Essa era uma forma muito 
usada por clientes que não estavam em Paris o ano todo e que, por isso, não 
poderiam comparecer a todas as provas da roupa. Carmem, com seus mais 
de trinta anos de idade, tinha um corpo de boas proporções para o padrão 
da moda: foi magra até para os padrões atuais.84

As medidas do vestido são apropriadas para esse tipo de corpo, porque a 
circunferência da cintura é de 90 cm e, pelas inferências que fizemos no 
início de nosso estudo, sabemos que a aparência da cintura deve ser solta 
e não ajustada ao corpo. Isso significa que a medida da cintura era quase 
a mesma para os quadris; quase porque as camadas das saias frontais, por 
serem costuradas apenas por alguns pontos à lateral e por terem diâmetro 
maior que da cintura (entre 45 e 54 cm), permitem uma amplitude pouco 
maior, para acomodar o quadril e o corpo em movimento. Aliás, este é um 
aspecto inteligente da solução de construção do vestido: é a saia plissada 
a única costurada completamente à lateral da saia traseira e é ela a que 
permite maior amplitude aos movimentos.

O quadril de Carmem, portanto, não pode ter sido muito maior que 90 cm 
em circunferência, medida de uma silhueta esbelta. Um corpo, no entanto, 
não é imutável e, ao longo de sua vida, Carmem viu seu corpo trans-
formado incontáveis vezes.85 Alguns dos vestidos que vestiram os vários 
estágios de seu corpo estão no Museu Paulista, entre eles uma chemise de 
cambraia de algodão muito ampla, provavelmente usada quando engravi-
dou86 (Figura 3 A e B).

O baixo dos quadris é o limite do corte do corpo na parte da frente e início 
da saia do vestido, unidos por costuras sobrepostas que vão incluindo as 
saias debaixo e a sobre-saia de renda metalizada. O desenho do quadril 
baixo é característico da década de 1920 e, portanto, um elemento determi-
nante na datação do vestido. São quatro as camadas das saias na parte da 
frente, contra apenas uma na parte de trás, esta última formada apenas pelo 
tecido acetinado igual ao restante do vestido. A primeira saia à vista é a de 
renda metalizada (Figura 39). Por baixo dela estão uma saia de musseline 
acinzentada (Figura 40), uma saia de musseline plissada (Figura 41) e uma 

83 Sobre uso 
de manequins 
em confecções 
e museus, ver 
Taylor, 2002.

84 A costura 
aparentemente original 
das laterais e da cintura 
do vestido permite ter 
as dimensões do corpo 
que pudesse vesti-lo.

85 Especialmente um 
corpo feminino é passível 
de redimensionamentos 
consideráveis em situações 
como a gravidez. Sobre 
corpos e roupas, Peter 
Stalybrass (2000: 38) 
escreveu: “as roupas 
são preservadas; elas 
permanecem. São os 
corpos que as habitam que 
mudam”.

86 Clélia Mello (56 anos) herdou da avó materna 
uma chemise semelhante a esta, feita em cambraia 
de linho, renda e nervuras. A avó lhe advertiu que a 
chemise, muito ampla, servia à modéstia das relações 
íntimas entre marido e mulher. A amplitude da 
veste permitia que o marido “entrasse” na chemise 
sem desnudar o corpo da parceira. De acordo com 
a depoente (em conversa em janeiro de 2008), essa 
era uma prática da família e não um hábito isolado 
da avó. Não encontramos uma outra fonte que 
confirmasse a informação, mas fica aqui o registro de 
uma pista que poderá ser futuramente investigada.
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última saia dupla, de duas camadas, sendo que a que toca o corpo tem 
uma renda estreita de algodão costurada à barra (Figura 42). Todas essas 
camadas da frente — com exceção da de renda metalizada que fica solta nas 
laterias — são costuradas à de trás pela lateral, cada uma delas de uma ma-
neira distinta, o que demonstra a complexidade dos trabalhos executados 
em um atelier de roupas sob-medida do período.

O tecido acetinado na parte de trás do vestido tem a saia mais longa do que 
as saias da frente, o que dá a impressão de haver pontas de tecido acetinado 
nas laterais do vestido. Nos dois extremos da barra traseira há um peso, 
provavelmente feito de chumbo, no tamanho e espessura pouco maiores 
de uma moeda de R$1,00 real (Figura 43A), e servia para deixar o vestido 
ereto, mantendo o tecido estirado para que o bordado pudesse ser mais 
bem observado, mas também para que a única saia de seda acetinada não 
cedesse ao peso das muitas saias da frente. Sem os pesos laterais traseiros, 
provavelmente o peso da frente puxaria o vestido naquele sentido, defor-
mando a silhueta de um corpo simétrico. Este era um acabamento comum 
às saias da época (Figura 43 B-C) 

FIGURA 39.
— Renda metalizada. 
Vestido Boué Soeurs 
RG7091. Fotografia: Hélio 
Nobre. Acervo: Museu 
Paulista da USP. Há partes 
em que os fios romperam. 

FIGURA 40.
— Camada de musseline 
lisa. Vestido Boué Soeurs 
RG 7091. Fotografia: Rita 
Andrade, com permissão 
do museu. Acervo: Museu 
Paulista da USP>
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FIGURA 41.
— Camada de musseline 
de seda plissada. Vestido 
Boué Soeurs RG7091. 
Fotografia: Hélio Nobre. 
Acervo: Museu Paulista da 
USP.

FIGURA 42.
— Camada de tela de seda 
(conhecido por “palha de 
seda) com adição de renda 
de algodão costurada à 
barra. Vestido Boué Soeurs 
RG7091. Fotografia: Hélio 
Nobre. Acervo: Museu 
Paulista da USP.

A saia de renda metalizada é um aspecto importante do design do vestido. 
Por ela podemos especular sobre modos de produção de tecidos e sobre as-
pectos criativos na fabricação de roupas. A renda usada na confecção da saia 
do vestido é uma renda aparentemente de algodão recoberta, em algumas 
áreas, por fios metálicos (possivelmente um lamé). Dada a cor escurecida 
(empretejada) desses fios, é provável que eles sejam feitos de fios de pra-
ta (TÍMAR-BALÁZSY; EASTOP, 1998). O desenho da renda — de flores 
e folhagens — traz uma repetição bastante espaçada, muito diferente da 
maioria das atuais rendas mecânicas feitas de fios sintéticos e cujo padrão 
de desenho tem repetição menos espaçada. Quanto menor o espaçamento, 
menor também será a matriz de reprodução da renda, que melhor servirá 
para confeccionar peças de roupas feitas de pouco tecido. Já o uso de fios 
metálicos em tecidos é uma prática muito antiga e tecidos desse tipo exis-
tiram mesmo antes da Idade Média.87   

87 O modo de fabricação de fios desse tipo apresenta algumas variações. Os primeiros 
fios metálicos eram feitos inteiramente de metais como ouro, prata e cobre, mas, a 
partir do século XIX, era mais comum que fossem feitos com uma base de fios naturais 
(como algodão, seda ou lã) recobertos com fios enrolados daqueles metais e, mais 
tarde, até mesmo de alumínio. Sobre fios metálicos, ver Tímar-Balázsy, 1998:128-138
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FIGURA 43A.
— Vestido RG 7091. 
Fotografia: Hélio Nobre. 
Acervo: Museu Paulista da 
USP. Detalhe de uma das 
pontas da barra com peso 
interno de chumbo. Pesos 
eram usados para manter 
os tecidos esticados ou para 
dar peso a determinadas 
partes de roupas como 
neste caso. 

FIGURA 43B.
— Vestido maison 
Louiseboulanger datado 
de 1929.Fotografia: Rita 
Andrade, com permissão do 
museu. Registro MKING-A-
6. Acervo Fashion Institute 
of Technology, Nova 
Iorque. Tecido lamé de seda 
prateada com desenho de 
pois.

FIGURA 43C.
— Vestido maison 
Louiseboulanger datado de 
1929.Fotografia: Rita Andrade, 
com permissão do museu. 
Registro MKING-A-6. Acervo 
Fashion Institute of Technology, 
Nova Iorque. Detalhe de pesos 
de areia na barra interna do 
vestido.
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Essa renda metalizada foi moda na década de 1920 e aparece em mui-
tos modelos publicados em revistas e em outros que estão em acervos de 
museus. Fios metalizados – normalmente feitos em seda e recobertos por 
metal prateado ou dourado – eram usados para vestidos de moda desde pelo 
menos o século XVI, e as novas tecnologias têxteis do início do século XX 
aprimoraram o uso e a variedade desses fios (TÍMAR-BALÁZSY; EASTOP, 
1998). Nos álbuns de desenhos registrados da maison Louiseboulanger, por 
exemplo, encontramos alguns modelos cujos tecidos tinham fios metáli-
cos. Um deles é um vestido feito com renda dourada, o modelo n. 85 do 
inverno 1925/1926 (Figura 44). Lamés também aperecem com freqüência 
nas coleções de 1924 a 1928, como no modelo de n.74 do verão de 1926 
(Figura 45).

FIGURA 44.
— Vestido Louiseboulanger 
feito com renda dourada 
e crepe Georgette, o 
modelo n. 85 do inverno 
1925/1926. Fotografia: Rita 
Andrade, com permissão 
do Arquivo (1999). Álbum 
D5U 10B 206. Acervo: 
Archives de la Ville de 
Paris.

FIGURA 45.
— Vestido Louiseboulanger 
feito em lamé estampado, 
modelo de n.74 do verão 
de 1926. Fotografia: Rita 
Andrade, com permissão 
do Arquivo (1999). Álbum 
D5U 10B 206. Acervo: 
Archives de la Ville de 
Paris. A experimentação 
com tecidos era uma 
característica da alta-
costura do período, e 
foi bem explorada por 
alguns couturiers, como 
Louiseboulanger.
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FIGURA 47.
— Vestido Boué Soeurs 
RG 7091. Fotografia: Rita 
Andrade, com permissão 
do museu. Acervo: Museu 
Paulista da USP. Lateral do 
corpo onde vemos costuras 
que seguem o contorno 
do bordado. Na imagen 
ao lado  vemos detalhe da 
costura que sinalizamos 
pelo pontilhado vermelho.

FIGURA 46.
— Vestido Boué Soeurs 
RG 7091. Fotografia: Hélio 
Nobre. Acervo: Museu 
Paulista da USP. Lateral do 
vestido onde vemos a saia 
das costas passando pela 
lateral e terminando sob as 
camadas da saia da frente. 
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As laterais do vestido são também reveladoras do processo de construção 
das roupas à época (Figura 46). As costuras da lateral do corpo não são retas 
como as atuais. Elas seguem os desenhos do padrão do bordado, e são costu-
radas à mão (Figura 47). Isto é curioso, porque significa a percepção de um 
corpo tridimensional que considera os lados uma parte do todo, ao contrário 
das roupas industrializadas (especialmente as feitas em série) pensadas em 
termos de frente e costas. É como se o vestido Boué tivesse sido pensado em 
movimentos do corpo, seguindo por vezes caminhos sugeridos pelos mate-
riais usados, como o bordado de fios metálicos. O material transforma-se em 
desenho do vestido.

Os encontros entre frente e costas nem sempre foram laterais e é provável 
que isso tenha se tornado quase que uma regra, muito em função do crescen-
te poder da mídia impressa sobre a moda, mas também da mutante percep-
ção do corpo.88 

88 Em Notebook on clothes and cities, um documentário de 
Wim Wenders de 1989, o processo criativo do designer Yohji 
Yamamoto é explorado em suas variadas relações com a 
indústria da moda, a sutileza dos corpos (ocidentais e orientais) 
e as memórias de Yohji sobre sua vida e seu trabalho. A maior 
atenção do designer está no caimento – modelagem e escolha 
de tecidos – de suas roupas, o que não representa um trabalho 
mecânico, mas uma busca em conseguir materializar sua visão 
de mundo. Há uma cena em que Yohji trabalha sobre a gola 
de um casaco tentando aproximá-la ao caimento da gola de 
uma fotografia em que Jean-Paul Sartre veste um casaco. A 
ação é demorada e acompanhada de perto por assistentes do 
designer que estudam uma forma de alcançar pela modelagem 
as interferências feitas por ele sobre o protótipo de tecido. Em 

outros aspectos das roupas, como a cor, por exemplo, Yohji 
prefere adotar um padrão, neste caso o preto, para manter sua 
concentração no caimento. ” Assim parece também acontecer 
com as laterais das roupas atualmente, como se elas fossem 
equivalentes a um traço que atravessa o corpo das roupas 
verticalmente, sem volumes, sem desvios, sem variações: uma 
zona morta. Se a percepção do corpo contemporâneo pode 
ser entendida como fragmentária, amorosa e subjetiva, como 
acredita Nízia Villaça (2007), então seria possível pensar que, 
para designers contemporâneos como Yohji Yamamoto, o 
que importa seja a formulação singular do mundo por meio 
da criação e construção de roupas que vestem corpos sutis. 
Neste caso, não interessa pensar na lateral ou, na verdade, não 
importa em que lugares as emendas e costuras se dêem, desde 

FIGURA 48A, B E C.
— Técnica para forração 
de jaquetas, em que 
acabamentos, recortes e 
pences moldam o corpo, 
construindo roupas com 
variedade de costuras, 
aviamentos e materiais 
(como enchimentos de 
lã ou algodão e crina de 
cavalo). Fonte: Authentic 
victorian dressmaking 
techniques (1905: 88-9)

FIGURA 48C

FIGURA 48A FIGURA 48B
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89 Nos Estados Unidos, por exemplo, o livro básico de costura para amadores foi lançado 
no início do século XIX, intitulado The workwoman’s guide, e foi seguido por outros 
manuais que se tornaram populares, entre os quais The Ladies hand-book of plain 
needlework (1842), The ladie’s self instructor (1853) e The art of garment cutting, fitting 
and making (1895). No Brasil, as receitas para confecção de roupas são publicadas em 
revistas femininas, especialmente a partir do início do século XX. Entre elas destacamos 
A Cigarra (1914-1930); Modearte (a revista é a segunda fase de Brasil Moda e, em 1929, 
se transformou em Cine-Modearte); Mundo Feminino (1919-1920); Revista Feminina 
(1919–1926). Ver: Harris (1999) (reedição do original publicado em 1905); Cruz  (1997).

As técnicas de costura popularizadas pela publicação de manuais a partir do 
início do século XIX podem ter contribuído para essa inversão.89 Os moldes 
das roupas eram feitos considerando a largura dos tecidos e, em alguns casos, 
as emendas não eram feitas pelas costuras laterais, mas por recortes e pences 
localizadas na frente e nas costas de vestidos, casacos e blusas. Num desses 
manuais, o Authentic Victorian dressmaking Techniques, de 1905, há al-
guns exemplos de roupas com muitas emendas na parte da frente que hoje 
seriam percebidas como excessivas (Figuras 48 A, B e C e 49). Esses modelos, 
de um período anterior ao Boué Soeurs, mostram que as técnicas de costura 
e corte manuais legados construíam corpos complexos, de muitas partes que 
não eram apenas frente e costas.

Se o foco à primeira vista é frente e costas, a lateral do vestido é também um 
“lugar” em que volumes e texturas criam um desenho. A associação entre 
laterais e acabamentos – lugares em que roupas são “fechadas”, ou onde se 
costuram frente às costas – foi naturalizada pelo tempo e pela apreensão de 
um modo de vestir cujo design reflete a simplificação de processos de mo-
delagem e costura para fins de padronização na indústria de confecção em 
série. Uma percepção mais aguçada ou sensível da tridimensionalidade das 
roupas que cobriam os corpos criava laterais que ocupavam qualquer lugar da 
roupa esférica. No vestido Boué Soeurs, as laterais acompanham a sinuosi-
dade do desenho do bordado e do arranjo das camadas de tecido da saia, uma 
perspectiva distinta da linearidade do traço reto e vertical das costuras que 
acompanham o sentido das ourelas dos tecidos. 

FIGURA 49.
— Acabamento para corpo 
de vestidos de noite em que 
recortes e costuras manuais 
fazem o tecido “assentar” 
no molde previsto. Fonte: 
Authentic Victorian 
dressmaking Techniques 
(1905: 74).
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FIGURA 50 A-D.
— Vestido Boué Soeurs 
RG 7091. Fotografia: Rita 
Andrade, com permissão 
do museu. Acervo: Museu 
Paulista da USP. Costuras 
internas das camadas da 
saia à cintura. 

FIGURA 50B.

As partes da roupa foram, portanto, pensadas como um acorde,90 ou seja, 
como um arranjo harmônico de pelo menos três áreas que constituem e ves-
tem um corpo esférico. Essa disposição/harmonia das partes que formam o 
vestido é um elemento de datação e de modo de produção, porque é caracte-
rístico de roupas feitas sob medida da década de 1920, um aspecto que tem 
sido explorado por designers contemporâneos como Rei Kawakubo e Yoji 
Yamamoto.

A disposição dos materiais no feitio das roupas é igualmente reveladora. A 
presença de uma saia de renda solta na lateral para que as saias debaixo 
pudessem ser vistas ao movimento do corpo sugere uma percepção aguçada 
no que diz respeito aos possíveis movimentos do corpo que vestirá o vestido. 
Emendas e recortes que poderiam parecer aos olhos atuais má qualidade de 
fabricação foram no passado (em determinados passados) uma maneira de 
experimentar construção de corpos em tecido.  

As várias camadas da saia costuradas ao vestido pela cintura — pelo avesso 
(Figura 50 A a D) —  são apenas vistas por movimentos mais audaciosos de 
um corpo cujas pernas se movimentam, quem sabe a algum ritmo de dan-
ça? Do contrário, só alcançamos as saias debaixo levantando uma a uma as 
suas camadas, começando da renda metalizada, passando pela musseline 
lisa, chegando à musseline plissada, para terminar, finalmente, no foro de 
seda que estará constantemente a roçar a pele do corpo. 

90 Um acorde, palavra 
relacionada mais à música 
e à poesia, serve aqui como 
uma analogia. Na música, 
o “acorde” é ‘um complexo 
sonoro resultante da 
emissão simultânea de três 
ou mais sons’ (FERREIRA, 
1993: 9). Um acorde não 
existe apenas por dois sons 
assim como uma roupa não 
é apenas frente e costas. 

FIGURA 50 A.
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Nessa última camada en-
contramos um elemen-
to estranho aos demais 
materiais de que é feito o 
vestido. Uma renda fina 
de tecido de algodão fora 
costurada à extremida-
de da última saia. Nada 
seria estranho não fosse 
a renda de algodão – de 
textura, toque e aparência 
completamente distintos 
de qualquer outro mate-
rial que compõe o vestido. 
Acreditamos que aquela 
renda não esteve ali ori-
ginalmente, que não fora 
costurada ao vestido na 
Maison Boué Soeurs. 

FIGURA 50C.

FIGURA 50D.

O vestido de Carmem parece ocupar um lugar transitório na historicidade 
do vestir e do corpo. No que diz respeito ao fechamento da roupa,91 estas 
desenham novas laterais para os corpos quando acompanham traços zigueza-
gueantes da renda. Se pensarmos, no entanto, que todas as épocas são tran-
sitórias (BOLLON, 1993), melhor será rever nossa interpretação e deixarmos 
ainda espaço para investigar mais. Talvez a transitoriedade não esteja no 
tempo e na passagem dele, como se um evento ou um estilo se sobrepusesse 
definitivamente a outro em contraste, em contraposição. Talvez, a roupa não 
sirva apenas como máscara descartável de uma época que pode ser esquecida 
quando é apropriado mudar de máscara. Se os sujeitos são modificados pe-
las máscaras que escolhem para si (BOLLON, 1993), não serão as máscaras 
também modificadas pelos sujeitos? Teremos de nos movimentar para con-
tinuar a investigação que avança agora para a travessia.  

91 O fato mesmo de não haver zíper ou botões significa que 
o vestido era amplo o suficiente para fazer o corpo entrar 
nele sem necessidade de “abrir” a roupa. Em inglês é essa 
característica que define os vestidos da década de 1920, para 
os quais é usado o termo “frock” ao invés de “dress”. Em 
português, não fazemos essa distinção. 
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CAPÍTULO 3

Travessia: sob a umidade 
e o calor dos trópicos

Afirmar que o vestido fora feito para ser usado em ocasião especial ou especí-
fica no Brasil, bem, isto não é possível fazer. Fato é que em algum momento 
posterior a meados da década de 1920 ele cruzou o oceano até encontrar São 
Paulo.92 A viagem deve ter sido feita de navio e a travessia deve ter durado 
cerca de vinte dias,93 dos quais pouca luz deve ter atingido o vestido, posto que 
roupas viajavam em valises fechadas que serviam, por vezes, de guarda-roupa 
transitório para seus conteúdos.  

Mas a luz não é o único agente que interfere sobre a relativa estabilidade das 
roupas. O clima – a umidade e a temperatura – são igualmente irascíveis. 
Materiais sensíveis como seda tendem a sofrer muito com a impetuosidade 
do clima tropical e não seria diferente para tecidos de seda franceses de um 
vestido que chega ao Brasil. É muito curioso observar alguns resultados des-
sas ações climáticas sobre os tecidos e as roupas. Anúncios feitos na Revista 
Feminina ao longo da década de 1920 dão conta do lançamento de produtos 
desenvolvidos especialmente para dar cabo da transpiração nas axilas. Com o 
mote “Moça chic usa Magic”, o Laboratório Malhado de São Paulo anunciou 
em 1925 (Figura 51):  

O MAGIC é um preparado líquido que suprime a transpiração das 
axillas, pés, mãos, etc. evitando as manchas dos vestidos e o uso 
dos horríveis suadores de borracha, fazendo desaparecer até o 
mais pequeno odor que, as vezes, com o excessivo calor, póde dar 
a transpiração. MAGIC é o único garantido, inoffensivo à saúde, 
pelos Drs. Miguel Couto, Austregésilo, Aloysio de Castro e Werne-
ck Machado. Será possível ter maior garantia que os nomes destes 
médicos? Assim pois não há nenhum receio em usal-o. Experimen-
te hoje mesmo. Deixe secar senão não faz effeito. [...] Vende-se 

nas pharmacias e perfumarias do Brasil.94   

92 Carmem da Silveira Bettenfeld viveu em São 
Paulo, cidade onde moravam seus pais. Sua 
residência,  na Rua São Luís, foi desapropriada 
durante o governo de Prestes Maia, para dar 
lugar ao Edifício Itália. Depois disso, Carmem 
vai morar na França com o marido, que era 
francês. Parte da casa (escadaria, mobiliário, 
material de construção) foi levada para a casa 
de sua filha, Carmencita da Silveira Bettenfeld 
Jullien, no Morumbi, casa que a Profa. Maria 
José conheceu. Dados colhidos em conversa 
com a Profa. Maria José Elias, ex-funcionária 
do Museu Paulista e amiga pessoal de D. 
Carmencita, em 10 de março de 2008.

93 Já existia a aviação comercial, mas era muito 
recente e a viagem de navio ainda era a mais 
comum. No final da década de 1920 são criadas no 
Rio Grande do Sul a Sindicato Condor, de origem 
alemã, e a Varig. Os primeiros vôos comerciais 
levavam basicamente cargas e as malas postais 
(correio) e ligavam o Brasil ao Hemisfério Norte. 
“Viajar de avião, ou melhor, de hidroavião, era 
sinônimo de aventura e poucos ainda se arriscavam. 
Para se ter uma idéia, a Varig fechou o ano de 1927 
tendo transportado 652 passageiros, em 85 viagens e 
210 horas de vôo”. Disponível em: http://www.abav.
com.br/historia_turismo.asp (Associação Brasileira 
de Agências de Viagem) Acesso em: 15 fev. 2008.
  

94 Anúncio  “Moça 
Chique usa Magic”. 
Revista Feminina,  
n. 133, ano 12, jun.  
1925, s.p. O mesmo 
anúncio sob o título 
“O que é Magic?” 
fora publicado na 
mesma revista, n. 
101, ano 9, out. 
1922, s.n.p. Acervo: 
AESP.

FIGURA 51.
—  Anúncio “Magic”. 
Revista Feminina, n. 133, 
ano 12, junho de 1925, 
s.n.p. Acervo do Arquivo do 
Estado de São Paulo. 
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A transpiração pelas axilas aparenta ter sido – como ainda é – um desafio à 
elegância feminina. Isso porque o suor deixa suas marcas nas roupas, espe-
cialmente o suor excessivo produzido pelo calor abundante de um país tro-
pical. Em roupas feitas com manga longa, havia ainda alguma alternativa de 
preservar a área das axilas do contato com o tecido. Um anúncio do Mappin 
Stores de 1920 apresenta uma rodela feita em algodão para ser usada debaixo 
dos braços, presa pelo auxílio de suspensórios atados aos ombros, uma peça 
masculina.95 Uma engenhoca elaborada na tentativa de minimizar os danos 
do corpo à elegância da aparência. De qualquer maneira, ela não serviria para 
ser usada com roupas cavadas, como é o caso do vestido Boué Soeurs, ao me-
nos não sem deixar à vista parte dos subterfúgios necessários à empreitada.

As marcas de corrosão nas cavas do vestido não deixam dúvida do poder de 
ação dos líquidos corpóreos sobre tecidos de seda (Figura 52 A e B). O estado 
atual do tecido não é resultado de uma ação isolada e imediata. O tempo e 
a passagem dele, as condições de armazenagem e o clima agiram sobre esse 
tecido por cerca de oitenta anos, acentuando e alterando seu aspecto e seu 
estado físico. São marcas de suor, marcas de uso. É improvável que o vestido 
tenha sido lavado muitas vezes, ou os fios metálicos teriam oxidado bem 
mais do que aparentam.96 É igualmente improvável, no entanto, que ele te-
nha sido vestido apenas uma vez. Vestidos especiais eram usados por vezes 
em ocasiões de natureza variada e em épocas distantes entre si. 

95 Notas pessoais coletadas pela leitura 
dos anúncios do Mappin Stores em 1998 
(não referenciado), no Arquivo Histórico 
do Mappin, quando este ainda pertencia 
à empresa e funcionava à Rua Xavier de 
Toledo, no centro de São Paulo.  Faço 
um agradecimento especial a Iracy, então 
conservadora responsável pelo acervo, 
extremamente receptiva e gentil com os 
pesquisadores. 

96 Roupas de tecidos lisos devem ter sido mais lavadas que as bordadas. Em suas 
memórias de São Paulo de 1895 a 1915, Jorge Americano escreveu: “uma vez 
por semana a dona de casa escolhia um dia de sol para mandar escovar as roupas 
de casemira, esvaziar gavetas, e pôr o linho ao sol para evitar môfo” (p. 64). A 
manutenção das roupas (lavar, passar e engomar) assim como as pequenas costuras 
eram desempenhadas por funcionárias diaristas ou contratadas em período integral, 
sendo o controle das tarefas de responsabilidade da dona da casa ou de uma 
governanta. Dos serviços ligados às roupas, a lavagem era o mais dependente de um 
serviço de água que até o início do século XX em São Paulo ainda não era encanada 
(MATOS, 2002: 132-139). 

FIGURA 52 A E B.
— Figura 52 A e B. Vestido Boué Soeurs RG7091. Fotografia: Hélio Nobre. Acervo: Museu 
Paulista da USP. Cavas do vestido onde o tecido está desgastado e rompido pela ação do vários 
agentes como tempo, umidade, costuras, suor, peso.   
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FIGURA 53 A
—   Retrato de Tarsila do 
Amaral na Galerie Percier, 
em sua primeira exposição 
individual em Paris (1926). 
Fonte: Amaral, 2003: 236. 
Aqui ela usa um vestido 
xadrez possivelmente 
confeccionado por 
Paul Poiret; modelos 
semelhantes foram 
confeccionados por outras 
maisons (ANDRADE, 
2000). Tarsila usou o 
mesmo vestido em outras 
ocasiões durante uma 
década.

97 A couture francesa desenvolveu uma série de modelos de vestidos 
confeccionados em tecido de seda xadrez entre o verão do biênio 1924 
e 1925. É provável que o vestido de Tarsila fosse da maison Poiret, 
mas outras casas como a Louiseboulanger lançaram modelos muito 
semelhantes à época (Andrade, 2000).

Tarsila do Amaral, por exem-
plo, vestiu-se com um modelo 
feito em tecido xadrez (prova-
velmente de seda) ao menos 
em três situações distintas em 
que foi fotografada – em 1926 
na Galerie Percier, em Paris, 
por ocasião de sua 1ª exposição 
individual na cidade; em 1933, 
na Conferência sobre ‘a arte em 
cartaz na União Soviética’que 
proferiu ao Clube dos Artistas 
Modernos em São Paulo; e em 
1936, no seu retrato de títu-
lo de eleitor (Figuras 53 A-C) 
(AMARAL, 2003).97

FIGURA 53 B.
— Figura 53 Tarsila em São 

Paulo, 1933, numa conferência 
no Clube de Artistas Modernos. 

Fonte: Amaral, 2003: 370.

FIGURA 53 C.
—   Retrato de Tarsila em seu 
título de eleitor de 1936. Fonte: 
Amaral, 2003: 384.
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Reutilizar criações específicas de coleções 
de couture era uma prática relativamen-
te comum até a década de 1930,98  quan-
do a formação de coleções de indumentária 
em museus históricos e de arte na Europa 
e Estados Unidos começavam a incentivar 
a doação de roupas com etiqueta dos gran-
des couturiers franceses (TAYLOR: 2004). A 
reutilização poderia acontecer com o uso do 
mesmo vestido, talvez feitas pequenas alte-
rações de acabamento, descosturas, botões, 
ou pelo rearranjo das partes que constituíam 
o vestido original. Isso se dava especialmen-
te porque os materiais usados pela couture
eram caros, especiais e distintos, se compa-
rados aos tecidos e outras matérias-primas 
produzidas em grandes quantidades.

No caso do vestido de Carmem, não sabere-
mos quantas vezes ele fora vestido. É possí-
vel que tenha sido usado mais de uma vez e 
que deve ter sido inferido de um certo valor 
sentimental que impediu o rearranjo de suas 
partes, como de certo aconteceria com um 
outro vestido, hoje preservado em partes se-
paradas no Museu Paulista (Figuras 54A-B). 
A coleta de roupas que sofreram algum tipo 
de alteração em sua constituição original (e, 
às vezes, alterações sobre alterações) hoje é 
reconhecida por curadores como um modo 
revelador da história e cultura da sociedade 
(TAYLOR, 2002: 15-18).

Em algum momento depois de sua confecção 
original, a barra da última camada de saias 
deve ter rasgado e precisou ser alterada pela 
costura de uma renda de algodão que inter-
rompeu o processo de desfiar do tecido.

98   Assim se forma, por exemplo, em 1937 o Costume 
Institute, ligado ao Metropolitan Museum of Art de Nova York. 
O Costume Institute possui um acervo de mais de 70.000 
objetos entre roupas e acessórios. Nasceu como The Museum 
of Costume Art, através das doações de Irene Lewisohn e sua 
irmã Alice Lewisohn Crowley, além de outras doações como 
as dos figurinistas de teatro Aline Bernstein e Lee Simonson. 
Disponível em: www.costumeinstitute.org. Acesso em: 4 mar. 
2008. 
Em 1948, a Union Française des Arts du Costume é fundada 
por profissionais do setor sob a liderança de François Boucher 
com o objetivo de criar um museu de indumentária e graças à 
curadora envolvida no projeto, Yvonne Deslandres, o acervo 
cresce rapidamente, tornando-se um dos mais importantes do 

mundo em sua érea específica. No início da década de 1980, 
essa coleção é transferida para o Musée des Arts Décoratifs 
no Louvre, para a criação de um grande museu de moda, o 
Musée de la Mode et du Textile. Atualmente o museu possui 
cerca de 19.000 roupas, 36.000 acessórios de moda e 31.000 
peças de tecido do século  XVII a nossos dias.  A coleção de 
roupas e tecidos no Victoria and Albert de Londres foi formada 
paulatinamente desde a abertura do museu em 1852. Ela é 
constituída por peças de moda que vão do século XVII até o 
presente, com ênfase nos designs mais influentes dos centros 
de moda europeus. Informação disponível em: http://www.vam.
ac.uk/collections/fashion/index.html. Acesso em: 4 mar. 2008; 
http://www.lesartsdecoratifs.fr/fr/02museemode/01presentation/
page01.html . Acesso em: 4 mar. 2008.

FIGURAS 54A E B.
— Partes de um Vestido RG 7722 da coleção de Carmencita da 
Silveira Bettenfeld Jullien. Imagens do banco de dados do Setor 
de Objetos. Acervo: Museu Paulista da USP. Não sabemos se 
o vestido fora desfeito ou se estava em processo de confecção. 
De qualquer maneira, estudar objetos assim ajuda a entender 
técnicas de modelagem, decoração e costura. Ver detalhes sobre 
dimensões e materiais no Anexo A.
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Interpretando o que se vê, o que se toca e o que se 
ouve: materialidade como investigação de sentidos 

Retornamos, finalmente, ao ponto que motivou o início de nossa investiga-
ção. O Boué Soeurs do Museu Paulista tem uma renda costurada à barra da 
última saia do forro que aparenta ser de algodão, contrastando com a seda 
presente em todas as outras três saias de forro e com tecido do próprio ves-
tido, também de seda. Para alguém acostumado a estudar vestidos de alta-
costura da década de 1920, e, na verdade, para aqueles que passam a olhar os 
avessos das roupas de qualquer época com atenção, fica evidente que aquela 
renda fora costurada ao vestido depois de sua confecção. Em outras palavras, 
o tipo de costura, a linha empregada (algodão), a fibra de que é feita a renda 
(algodão) e o contraste com os demais tecidos do vestido levam a crer que 
houve alteração do modelo original, hipótese que jamais existiria não fosse a 
análise material do objeto.

Apesar da evidência razoavelmente clara da alteração feita no vestido, opta-
mos por fazer uma comparação entre ele e outros vestidos confeccionados 
pela mesma maison e mesmo por outras casas de alta-costura da mesma 
época. A comparação entre objetos assemelhados e datados da mesma época 
é de grande ajuda na confirmação de hipóteses como a minha (PROWN, 
1993). Com este propósito, localizei outras roupas da Maison Boué Soeurs e 
pude ver duas delas numa visita ao acervo do Museu do Fashion Institute of 
Technology em Nova Iorque.99  Os dois vestidos fazem parte da coleção da 
Família Miller e são datados da década de 1920.

O primeiro deles (95.103.38 A/B) é um vestido de organdi de seda creme com 
bordado em motivo floral, feito a mão, apesar de imitar uma laise (Figura 
55 A-C).100 A barra, com três babados, e o cinto são de organdi de seda azul, 
sendo que há um pequeno buquê de rosas em cetim de seda, ícone da maison 
e presente em quase todos seus vestidos. Um segundo vestido também feito 
em organdi funciona como forro e é preso ao primeiro por botão de pressão 
localizado nas duas alças internas dos ombros, acabamento bastante comum 
em vestidos de alta-costura da época e que encontramos também naquele 
do Museu Paulista. A barra interna do vestido tem acabamento de tecido 
de seda duplo, aparentemente um crepe Georgette, e não há sinal de renda 
aplicada à barra. O vestido foi inteiramente confeccionado em variedades de 
tecidos de seda e não há uso de tecido ou passamanaria de algodão.

99 Minha primeira visita aos acervos do Museu do Fashion Institute of Technology em Nova 
Iorque (com bolsa de estudo do Passold Research Fund, UK) aconteceu entre 21 de outubro e 3 
de novembro de 1999, com a finalidade de levantamento de fontes de pesquisa para a elaboração 
de minha dissertação de mestrado, um estudo sobre a maison francesa, fundada em 1923, 
Louiseboulanger. Pude, então, listar vestidos daquele acervo confeccionados por casas de alta-
costura francesa datados das décadas de 1920 e 1930, dos quais pude ver e analisar alguns, entre 
eles: dois vestidos Chanel, cinco Louiseboulanger, um Augustabernard, um Mainbocher, dois 
Boué Souers (em visita de 19 de fevereiro de 2004) e outros três sem autoria confirmada.  Em 
fevereiro de 2004 voltei ao museu para analisar especificamente os vestidos Boué Soeurs. 

100 Os verbetes de tipos 
de tecido estão no 
Glossário. 
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FIGURA 55 A-C.
—  Vestido (95.103.38 A/B) etiqueta Boué Soeurs datado de c.1923. 
Fotografia: Rita Andrade, com permissão do museu (2004). Acervo: 
Fashion Institute of Technology, Nova Iorque, EUA. Detalhes:
A. vestido (frente); B. avesso da barra dupla, sem adição de renda; C. 
buquê de flores de seda, característico da maison, aqui usado como 
decoração no cinto de tecido. 

FIGURA 55A.

FIGURA 55C.

FIGURA 55B.
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FIGURAS 56 A E B
— Vestido (95.103.37) 
etiqueta Boué Soeurs 
datado da década de 1920. 
Fotografia: Rita Andrade, 
com permissão do museu 
(2004). Acervo: Fashion 
Institute of Technology, 
Nova Iorque, EUA. 
Detalhes:
A. Vestido (frente). Pelos 
recortes feitos na barra 
assimétrica e pela adição 
de uma parte de buquê de 
flores numa das pontas, 
é visível que foi feita 
uma alteração no modelo 
original da peça. Como já 
discutido, essa era uma 
prática comum daqueles 
que vestiam couture, 
especialmente antes da 
década de 1930.
B. peso costurado a uma 
das pontas da barra, 
acabamento típico dos 
vestidos da década de 1920 
encontrado também no 
modelo que está no Museu 
Paulista.

101 Além desses dois, há ainda um terceiro vestido do acervo 
do FIT que, apesar de não ter etiqueta da Maison, é atribuído 
a Boué Souers pelos curadores. O vestido (83.219.6) doado por 
Elizabeth Hadsworth e datado de 1929 é longo, confeccionado 
em cetim de seda perolado, com barra de tule de seda no 
mesmo tom, e saia em forma de envelope. O cinto do mesmo 
cetim de seda possui uma fivela de cristal e metal prateados. O 
acabamento da barra interna é muito semelhante aos outros 
dois vestidos, mas a ausência da etiqueta e do buquê de rosas 

não permite uma identificação precisa. Aparentemente, há 
uma sobreposição de costura manual e feita à máquina (esta 
em tom ferrugem, não oxidado) que aponta para uma possível 
alteração do modelo original, o que poderia explicar a ausência 
do característico buquê de rosa. Em termos de design, ele está 
mais próximo a criações da Maison Augustabernard, apesar do 
acabamento interno ser mais próximo dos modelos da Maison 
Boué Souers. 

O segundo vestido (95.103.37)
foi igualmente confeccionado 
em organdi de seda creme, 
com barra assimétrica e em 
camadas com aplicações de 
veludo e renda de seda pre-
tos (Figura 56 A e B). Apesar 
de não acompanhar vestido-
forro, há sinal de que haveria 
um original, visto que há o 
gancho com botão de pres-
são localizado nas duas al-
ças internas dos ombros. O 
pequeno buquê de rosas em 
cetim de seda, característico 
de Boué Soeurs, é costurado 
à cintura e à barra do vestido. 
Na barra interna, há peque-
nas bolsas com areia para dar 
peso à saia, similares às de 
chumbo do vestido do Mu-
seu Paulista, mas mais male-
áveis. O acabamento interno 
na barra é duplo, não haven-
do sinal de renda costurada 
ali. Este vestido, assim como 
o primeiro, fora inteiramente 
confeccionado em variedades 
de tecidos de seda e não há 
uso de tecido ou passamana-
ria de algodão.101
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Nesses dois vestidos, portanto, o acabamento feito na barra é o mesmo, isto 
é, dobrando uma parte do tecido para o avesso e costurando-o a cerca de 10 
cm acima da dobra. Esse estilo de acabamento confere à roupa uma superfície 
mais limpa e lisa, sem relevos, uma prática que ficava cada vez mais comum 
em roupas de alta-costura a partir da década de 1920.102 Em nenhum outro 
vestido confeccionado naquele período em Paris (entre eles estudamos pe-
ças de Chanel, Louiseboulanger, Augustabernard, Mainbocher e Vionnet), 
encontramos acabamento semelhante ao vestido do Museu Paulista, que é 
mais comum em roupas do século anterior. É muito provável, portanto, que 
a renda da barra do vestido Boué Soeurs do Museu Paulista tenha sido cos-
turada ali depois da sua confecção original. Acreditamos que essa alteração 
no projeto original tenha sido feita no Brasil por razões que discutiremos a 
seguir. Sendo este nosso pressuposto, o que isso nos informa sobre possí-
veis práticas e mentalidades locais diferentes das práticas da alta-costura, um 
tipo de confecção particularmente francesa? A análise dos avessos das roupas 
informam escolhas de acabamentos e marcas do tempo que nos permitem 
investigar modos de pensar e vestir.

    *** 

Avessos e acabamentos: 
um outro olhar sobre as roupas 

Alterações feitas em roupas, como no vestido Boué Soeurs do Museu Pau-
lista, representam situações particularmente ricas de acesso às relações de 
pessoas e suas formas de vestir. Que razões levaram à modificação do estado 
de origem daquele vestido? O que a inclusão de uma renda feita de algodão 
pode nos indicar sobre as roupas e as pessoas? 

Comecemos pela inclusão da renda à barra do forro. No início do século XX, 
algumas poucas maisons de alta-costura em Paris começaram a introduzir 
acabamentos finalizados à máquina de costura, onde antes se empregava o 
laborioso e dispendioso trabalho manual. A introdução gradual de técnicas 
mecanizadas na confecção de roupas de luxo gerou um clima de tensão entre 
couturiers no entre-guerras. O uso de costura mecanizado não era unanimi-
dade entre as maisons, mas as restrições a seu uso só seriam regulamentadas 
em 1943 (GRUMBACH, 1993). Até os anos da Primeira Guerra Mundial, as 
técnicas empregadas na alta-costura eram sobretudo técnicas manuais, que 
representavam um saber acumulado de alguns séculos.

102 Em minha dissertação de mestrado estudei 
acabamentos de vestidos de Louiseboulanger 
confeccionados no período de 1923-1936. 
Outros estudos sobre couturiers do século XX 
apontam que os acabamentos e técnicas de 
costura foram sendo mecanizados e de visual 
mais limpo. Ver, Miller, 2007; De La Haye e 
Tobin, 1996; Palmer, 2001.
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A presença de 
uma renda de al-
godão que teria 
sido comum se a 
víssemos em um 
vestido ou corpe-
te do século XIX 
ou início do sécu-
lo XX (Figura 57), 
encontrada num 
vestido confeccio-
nado na década 
de 1920, significa 
que havia ainda 
uma prática de 
acabamento in-
terno de roupas a 

uma “moda antiga”. Precisamos, a partir disso, reconhecer ou ao menos con-
siderar um tempo intermediário ou instável entre uma São Paulo moderna 
e aquela que a precedeu. A escolha do que iria aparecer na superfície e o que 
emergiria sob saias de forro impõe a supremacia da imagem da modernidade 
importada, mas não incinera certas continuidades marcantes de uma cultura 
ancestral paulista que fora escondida por debaixo dos panos. Esse lugar inter-
mediário, imprevisto e ainda pouco conhecido representa uma mescla entre 
o que foi, o que é e o que está por vir. 

Consideremos, porém, que esse estado das coisas resultou em um problema 
que talvez enfrentemos ainda hoje. O soterrar do algodão sobre as várias 
camadas da seda implica o desvio dos interesses (técnicas e tecnologia, pes-
quisa e design) na contramão da então crescente indústria têxtil de algodão 
paulista. Diante das 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.

Estudando o sistema doméstico em São Paulo no período entre 1870 e 1920 
na perspectiva da cultura material, a historiadora Vânia Carvalho (2005) per-
cebeu que receitas de trabalhos feitos com fios – especialmente a renda, o 
bordado, o macramé e crochet – eram bastante populares entre as leitoras 
da Revista Feminina, e que blusas e outras peças de roupas com aplicações 
desses trabalhos apareciam também com freqüência em anúncios de casas 
comerciais como o Mappin Stores e a Casa Allemã, como apontamos em 
nossa pesquisa (Capítulo 4). Notando que os trabalhos com fios no Brasil 
tinham um caráter muito mais doméstico que industrial se comparados, por 
exemplo, à França, Carvalho (2005) escreveu que o aprendizado e a prática 
procuravam aproximar essas atividades à arte, distanciando a produção de 
rendas da idéia de mercado. Para a autora (2005: 43):

FIGURA 57.
— Técnicas de acabamento 
de um manual de costura 
demonstra como finalizar 
barrados com renda 
de bilros, acabamento 
semelhante ao que foi dado 
ao vestido Boué Soeurs 
RG7091. Fonte: Authentic 
Victorian Dressmaking 
Techniques (1905: 7).
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Comparadas ao delicado desenho da rede sangüínea que se dei-
xa ver sob a pela [sic] alva das mãos de uma mulher, ou às finas 
teias de aranha, rendas e bordados são tidos como uma expressão 
da natureza feminina, sobrepondo-se a todos os estilos e perío-
dos históricos [...].  Os motivos, quase todos formas estilizadas de 
flores e folhagens, reforçam tais aproximações. Vendem-se como 
fenômeno natural e universal visto que a criação artística é enten-
dida como um dom intrínseco ao ser feminino, que precisa apenas 
ser educado para que o talento inato desabroche. A prática do 
artesanato pressupõe como ponto de partida uma relação orgâ-
nica entre corpo e objeto, onde o sujeito, reproduzindo técnicas e 
padrões transmitidos de geração a geração, exerce pleno domínio 
sobre cada etapa de seu trabalho, sendo a agulha, o tear ou a 
tesoura de costura meras extensões do próprio braço. O trabalho 
manual doméstico insere a mulher nesse universo simbólico que 
guarda raízes com um mundo telúrico, nostálgico, estável, que vai 
estar agora representado pela casa e que serve de contrapeso à 
fluidez da experiência urbana.

A renda abriga simbolicamente técnicas e desenhos de tempos presentes e 
passados próximos e distantes. A tradição na produção de artesanato deste 
tipo adotada no Brasil vem de uma herança cultural, sobretudo inglesa e 
francesa, introduzida em diversos países, através de modelos de academia 
de arte criados na França durante a corte de Luís XIV, modelo que “ironi-
camente a Coroa portuguesa trará para o Brasil como parte de medidas de 
fortalecimento da monarquia recém instalada no país” (CARVALHO, 2005: 
40). Já a tradição vitoriana (inglesa) considerava o trabalho manual discipli-
nador do corpo e do espírito, valorizando os trabalhos femininos (CARVA-
LHO, 2005: 42).

Há uma explicação mais mundana para a invenção da renda que pode nos 
ser útil para entender a adição desse elemento ao vestido francês que está 
no Museu Paulista. Para Luiza e Arthur Ramos, a “monotonia [grifo nosso] 
do bordado fechado sôbre um fundo compacto de tecido” (1948: 13) levou 
algumas culturas a inventarem novas formas de bordar, e uma delas, a que 
originou a renda, aconteceu trançando-se os fios “no ar”, livres de um tecido 
preexistente que lhe fornecesse a base. A decoração de trechos lisos de barras 
e acabamentos foi uma prática comum na fabricação de vestidos no século 
XIX e pode ser entendida como um modo romântico de enfeitar o que se 
veste, habitar um campo decorado, feminino e secreto.103

103 O uso de renda para enfeitar os 
avessos das roupas e de lingeries
femininas é uma prática moderna que 
data desde pelo menos o século XV. 
Sob o regime de Luis XIV na França, 
o antigo ponto de Veneza (como era 
conhecida a renda) transformou-se: 
‘Em vez de sua forma geométrica, e 
seus fios grossos festonados, surgiram 

os arabescos, folhagens, num desenho 
mais fino. O “ponto de França” passou 
a dominar a Europa, com suas rendas 
brancas feitas à agulha, que adornavam 
as vestes femininas e masculinas, bem 
como as peças do culto, paramentos 
do altar, alvas e roquetes eclesiásticos’ 
(RAMOS, 1948: 16).
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A renda costurada à barra do vestido do Museu Paulista aparenta ser uma 
renda de bilros. 104 Essa renda de origem européia foi disseminada pelo mun-
do e chegou à América do Sul antes do século XVIII através da colonização 
espanhola e portuguesa.105 Para identificar o tipo de renda e a sua origem, 
seria necessário investigar elementos específicos de sua produção,um desafio 
que supera os objetivos desta tese.106

A maneira mais simples de tentar identificar o tipo de renda é comparar o 
seu desenho com rendas análogas que pudemos encontrar na literatura espe-
cífica sobre rendas (EARNSHAW, 1983, 1984; HOPEWELL, 1984; RAMOS, 
1948). O desenho formado na renda é feito por diferentes tipos de pontos que 
fazem destacar o motivo principal do fundo que, neste caso, é feito em ponto 
filé. O motivo principal que se repete ao longo da renda aparenta ser uma 
fruta, assemelhada à forma de um caju com um ramo de três folhas que fica 
logo acima do barrado da renda, finalizado em meio-círculos. Com relação a 
este desenho, pudemos identificar outro muito semelhante que imita uma 
renda chamada Valencienne (Figura 58A-B). Curioso que a Valencienne é 
das rendas que aparecem com freqüência nos anúncios das lojas de departa-
mentos de São Paulo entre 1915 e 1926.107

FIGURA 58A.
—   Falsa renda 
Valencienne, datada 
do século XIX. Fonte: 
EARNSHAW, 1983: 
161. Esta foi uma renda 
identificada como feita pela 
técnica de bilros imitando 
uma das rendas mais 
populares e refinadas da 
moda, a valencienne. 

104 Em sua forma 
européia atual, a renda 
de agulha ou de bilros 
é de origem moderna 
e deve ter aparecido 
entre os séculos XV 
e XVI. Ver Ramos 
(1948: 13).

105 No final do século 
XIX, a renda de bilros 
chegou à Índia, à Ásia e 
tornou-se uma indústria 
competitiva, chegando a 
rivalizar com a Europa 
na produção dos tipos 
torchon e valenciennes. 
In: Earshaw (1983: 67).

106 Nas palavras de Luiza e Arthur Ramos 
(1948: 61), “como a arte da renda de bilros é 
uma arte coletiva, de artesanato popular, suas 
origens se perdem na noite dos tempos, apesar 
das tentativas históricas da reconstituição de 
origens européias. Por isso mesmo, no estudo 
das origens da renda de bilros, o pesquisador 
vai tropeçar aqui e ali, com um amálgama 
lendário ou mítico que envolve a renda, como 
um véu de Penélope, nunca terminado”.

107  Refiro-me 
especialmente aos 
anúncios do Mappin 
na Revista Feminina 
(1916-1925). Acervo: 
AESP.

FIGURA 58B.
— Designs de rendas 
Valenciennes originais 
do século XIX. Fonte: 
EARNSHAW, 1983:69.
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Apesar disso, seria precipitado afirmar que nossa renda é francesa, restando-
nos ainda a dúvida nessa questão. Isso porque, apesar da semelhança com 
as rendas importadas, no Brasil a fabricação de renda de bilros vinha sendo 
praticada especialmente na costa do Nordeste e em Santa Catarina há mais 
de trezentos anos , sendo que no início do século XX já se fabricavam em São 
Paulo bilros “fusiformes à maneira estrangeira” (RAMOS, 1948: 49). Além 
disso, o algodão usado nesta renda era a principal fibra empregada nas ren-
das de bilros brasileiras seguida pelo linho e pela seda, sendo esta última por 
vezes mesclada ao algodão (RAMOS, 1948: 51). Ademais, o desenho seme-
lhante ao caju não pode mesmo representar a fruta tipicamente nordestina, 
tipicamente brasileira? O design da renda pode ter sido sim uma invenção 
local.   

Além do design, os outros aspectos determinantes na identificação do tipo 
e origem de uma renda são os tipos de ponto, instrumentos e matérias-pri-
mas utilizadas. As rendas de bilros européias são, em geral, mais facilmen-
te identificáveis, porque há estudos publicados sobre seus grandes tipos, os 
desenhos mais comuns, os materiais e as técnicas utilizadas (EARNSHAW, 
1983; 1985). No caso brasileiro, a identificação é mais complexa, porque não 
há padrões idênticos aos europeus, mas uma mescla dos tipos originais com 
adaptações locais de instrumentalização, técnica, matéria-prima e design. A 
dificuldade encontrada pelo casal Ramos (1948) para identificar padrões no-
vos e origem de rendas feitas no Brasil persiste ainda hoje.    

Na questão das fibras e dos fios da renda, encontramos novo desafio de iden-
tificação da procedência dos materiais. Apesar de a indústria têxtil paulista já 
produzir fios de algodão no início do século XX, a documentação relacionada 
a essas tecelagens (Anexo B) é imprecisa com relação a seu uso, o que nos 
impede afirmar ser esta uma renda mecânica feita com fibra e fios produzidos 
no Brasil. 

Deparamo-nos, então, com a seguinte realidade: seja a renda de origem brasi-
leira ou estrangeira (inglesa, francesa, portuguesa ou ainda de outra origem), 
ela será certamente um produto transnacional. Isto porque, ainda que fibras 
e fios tenham vindo de solo brasileiro, as técnicas, o estilo e o desenho nela 
empregados são resultado de uma mestiçagem de culturas e tempos históri-
cos que se mesclaram a ponto de ser dificílimo identificar a pureza das coi-
sas (CANCLINI, XXXX; GRUZINSKI, 2001). Aliás, talvez esta — a origem 
— não seja a questão que importa formular.  

Talvez nos importe mais investigar o processo de constituição do vestido que 
resultou naquilo que ele é hoje do que perseguir a origem de cada uma de 
suas partes separadamente. Será na articulação dessas partes e no processo 
de articulá-las, isto é, na trajetória e circulação do vestido, que poderemos 
entrever os sentidos que se recusam a passar para o discurso, mas que se 
mantêm entremeados no objeto. Assim, precisaremos pensar na renda com 
relação à saia em que foi costurada e desta com relação ao vestido a que per-
tence. Teremos de aceitar ainda esta opacidade do vestido. 
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Pensemos então que o tecido de seda representa um lugar estável de fios 
que foram tramados mecanicamente por movimentos repetitivos de um tear 
industrial. Essa estabilidade é reforçada pela cor plena que recobre toda a 
sua extensão e que é percebida como um tom pálido da palha. Tecidos de 
cores lisas como esse do interior do vestido podem parecer monótonos, es-
pecialmente se comparados a tecidos estampados, ou a rendas e bordados 
que encontramos nas camadas que ficam à vista. A renda de bilros, por sua 
vez, representa movimento, diversificação de pontos, descaminhos, traçados, 
áreas tecidas e outras vazias. 

No entanto, a monotonia da cor é uma marca entre os tecidos do início do 
século XX. O tingimento é um elemento crucial na padronização do tecido, 
e as inovações tecnológicas nesta área foram muito aprimoradas em estudos 
científicos da cor para este fim a partir do século XIX (DELAMARE; GUINE-
AU, 1999). A monotonia, neste caso, significa, paradoxalmente, a ausência 
da nitidez. Ora, se tudo é absolutamente cor palha, para onde exatamente 
estamos olhando quando fixamos o olhar em qualquer ponto do tecido? Para 
a cor palha e não para a ordenação ou trama do tecido. Já a renda encaminha 
o olhar para determinados trajetos que percorrem seus desenhos. Há nela a 
nitidez, a cartografia, os caminhos previamente traçados que guiam o olhar 
e o toque. 

Enquanto o tecido liso-monótono busca uma alternativa ao controle, a ren-
da-movimento demarca territórios, disciplina os sentidos. Neste aspecto, a 
articulação que encontramos no vestido na composição da seda lisa costura-
da à renda é paradoxal em sentido. Ao mesmo tempo em que a renda quebra 
a monotonia da seda, “enfeitando” o avesso do vestido, ela oferece alguma 
resistência à ausência da nitidez, à modernidade. 

***
Sobre a interpretação do que se ouve, quero fazer apenas um breve comen-
tário. No processo de análise de materiais têxteis (como de outros tipos de 
materiais), os sons produzidos pelo toque e manejo das peças podem auxiliar 
no reconhecimento ou identificação de materiais. o toque da seda, por exem-
plo, produz um som mais suave e constante do que fibras sintéticas como 
o poliéster ou mesmo do que o algodão, que tem um som mais seco. essas 
sinalizações sonoras não podem sozinhas servir de critério na identificação 
de fibras e tecidos, mas, no conjunto do processo de interpretação do objeto, 
em que se considere outros sentidos e conhecimentos, aquilo que se ouve do 
material pode ser um elemento relevante de distinção.

O estilista Ronaldo Fraga disse em palestra durante o 3o Colóquio de Moda 
(Belo Horizonte, setembro de 2006):

Ao estirar um tecido no ar, sei se ele é seda só de ouvir o som que 
faz. Aprendi a reconhecer tecidos pelos sons na minha trajetória 
como designer.



91

Marcas na roupa e percepções do tempo:
 idade, juventude e pudor

Esta investigação principiou da análise e interpretação das marcas presentes 
no vestido Boué Soeurs (marcas que informam sobre sua trajetória), ou seja, 
marcas do tempo visíveis na sua fisicalidade, de modo que aqui buscaremos 
explorar a idéia de “marcas do tempo” nas roupas ao que o historiador Peter 
Stalybrass chamou de ‘memórias’. 109 

Há memórias mais aparentes que outras, isto é, num vestido com mais de 
oitenta anos, algumas marcas que denotam a passagem do tempo serão mais 
visíveis e reconhecíveis como manchas, costuras desfeitas, rasgos, sujeira. 
Outras marcas são percebidas por meio de outros sentidos, como é o caso 
do cheiro nas cavas-ueta que fazia Stalybrass (2000: 13) rememorar seu ami-
go falecido ou do tato que fazia Walter Benjamin (2000: 122) rememorar o 
conforto das meias de lã de sua infância. Há algumas marcas, no entanto, 
que precisarão de um olhar mais clínico, ou de sentidos mais apurados para 
serem identificadas como memórias, ou marcas do tempo. Benjamin (2000: 
122) encontra essas marcas quando percebe que não era só o material de que 
era feita a sua meia que lhe trazia prazer e conforto:

O primeiro armário que se abriu por minha vontade foi a cômoda. 
[...] Era preciso abrir caminho até os cantos mais recônditos; então 
deparava minhas meias que ali jaziam amontoadas, enroladas e 
dobradas na maneira tradicional, de sorte que cada par tinha o 
aspecto de uma bolsa. Nada superava o prazer de mergulhar a 
mão em seu interior tão profundamente quanto possível. E não 
era apenas pelo calor da lã. Era “tradição” enrolada naquele inte-
rior que eu sentia em minha mão e que, desse modo, me atraía 

para aquela profundeza.

A articulação das roupas, assim como os materiais e as técnicas de que são 
feitas, é também um mediador de sentido, uma passagem que nos conecta 
instantaneamente e sensorialmente a temporalidades que não são o aqui e o 
agora. O que Benjamin nomeou “tradição” está, de alguma forma, conectada 
ao passado que não pode ser revivido tal como aconteceu, mas que deixa las-
tros capazes de nos emocionar novamente. A articulação entre as camadas 
de tecido na saia do vestido, por exemplo, e marca de trabalhos realizados, 
os quais indicam certa maneira de viver, fabricar e sentir a roupa sobre o 
corpo.  

Atualmente, é possível pensar numa edição da aparência que inicie do corpo 
e não da roupa. Até a primeira metade do século XX, no entanto, a roupa era 
o principal agente da mudança e, talvez, a alimentação e o exercício físico 
tenham sido um dos poucos aliados na construção de corpos da moda. A ho-
nestidade e a modéstia hoje mais associadas aos corpos e suas edições 110  es-
tiveram na década de 1920 mais relacionadas às roupas e suas edições. Vestir 
o corpo com roupas minuciosamente trabalhadas e ricamente ataviadas, de 
forma que elas próprias defendam os corpos, como se fossem couraças, caso 
do vestido Boué Soeurs, reflete uma política com relação ao pudor. 

110 Emprestamos a expressão 
“edição do corpo” de Villaça 
(2007). 

109 Ele escreveu: “se eu 
vestia a jaqueta, Allon me 
vestia. Ele estava lá nos 
puimentos do cotovelo, 
puimentos que no jargão 
técnico da costura são 
chamados de “memória” 
(STALYBRASS, 2000:13).
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Os editoriais de revistas como “A Moda” na Revista Feminina sinalizavam os 
novos caminhos propostos pela moda que irradiava de Paris para outras cida-
des modernas do mundo e procuravam incluir São Paulo neste grupo seleto 
de consumidores de “bom gosto” e cultura europeizada. Alguns dos artifícios 
usados para alcançar tal feito pautavam-se na alusão às casas comerciais111

que surgiam na cidade e transformavam-se com ela, caso emblemático da 
Mappin Stores, cuja origem britânica só acentuava a elegância vinda das ori-
gens européias.

Por outro lado e igualmente revelador, há nessas páginas indícios de que a 
moda estrangeira não fora simplesmente engolida a gole d’água, mas sim 
diluída num líquido já espesso de uma cidade recém-moderna de origem 
agrária e de feições caóticas. Afinal, São Paulo do início do século XX era ain-
da um esboço de arquitetura moderna que convivia com a beira dos rios das 
lavadeiras, dos animais e do esgoto (MATOS, 2002; SANT’ANNA, 2007). 
Persistia a mentalidade provinciana oitocentistas no que diz respeito à con-
duta feminina diante das novidades estrangeiras. É comum, por exemplo, 
a represália aos estilos mais joviais propostos pelas maisons de couture de 
Paris que tornavam os vestidos mais fluidos, mais curtos e que exigiam um 
corpo magro. A nova moda de vestidos confeccionados em tecidos finos e que 
deixavam melhor entrever o corpo não se transformou em moda na década 
de 1920 sem que houvesse protestos de parte das mulheres que clamavam 
ser “senhoras respeitáveis” da sociedade brasileira, como se lê em editorial 
da Revista Feminina de março de 1920, intitulado “A Mocidade Artificial” e 
assinado por Marinette:

Uma “Filha de Maria”, moça dis-
tincta, dada ás letras e ás bôas 
obras vi eu, que usava um ves-
tido finíssimo de grande decote, 
mangas muito curtas e... corpi-
nho interior sem mangas, preso 
apenas aos hombros por estreita 
passadeira, deixando apparece-
rem as largas cavas...Culpa dos 
figurinos? Nem tanto. Questão 
de interpretál-os, apenas. E a 
má interpretação é quase geral. 
A cópia ultrapassa o modelo. 
Porém, mesmo que os figurinos 
nos apresentem modelos indig-
nos, quem nos obriga a aceitál-
os no rigor da sua indignidade? 
Por que imitar as damas incons-
cientes que se vestem assim? Si 
ellas dispensam o amor á pureza 
e o respeito á Deus, não o dis-
pensemos nós, brasileiras catho-
licas praticantes.  

FIGURA 59. Capa.  Revista 
Feminina, n.129, ano 
12, fevereiro de 1925, 
s.n.p. Acervo do Arquivo 
do Estado de São Paulo. 
Esta foi uma das revistas 
mais influentes entre as 
brasileiras na década de 
1920. Teve uma coluna 
permanente que tratava de 
novidades e conselhos sobre 
moda, “A Moda”, assinada 
durante um longo período 
por Marinette, além de 
incentivar a produção de 
trabalhos manuais pelas 
brasileiras.

111 Sobre essas casas e o 
comércio na cidade de São 
Paulo ver Barbuy, 2007.
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A Revista Feminina (Figura 59) era feita e lida por mulheres católicas que 
participavam de associações sociais femininas praticantes dos eventos bene-
ficentes e que prezavam a moral dos bons costumes (BONADIO, 2007). Ha-
via, portanto, uma política editorial na revista de manter uma visão crítica 
à moda novidadeira que pudesse macular a imagem e aparência crédula da 
sociedade feminina cristã. A repreensão feita a “filha de Maria” por expor seu 
corpo em favor a uma moda estrangeira sugere uma atitude conservadora em 
relação à moda. Essas diferenças de mentalidade encontravam na “expressão 
do gosto” uma maneira de diferenciar a brasileira católica praticante das de-
mais seguidoras de moda, como vimos no editorial citado.

Há nesse embate, em prol da manutenção de uma moda mais conservadora, 
um conflito de gerações. As mudanças de estilo de vida preconizadas pela 
prática de exercícios e pela participação de mulheres jovens nas atividades 
esportivas organizadas em clubes sociais não aconteceriam sem um certo 
choque das diferenças de mentalidade de duas gerações. Os tecidos passaram 
a ser mais leves, as roupas de corte e recortes mais simples, o que permi-
tia contemplar contornos de corpos trabalhados pelo exercício físico. Para 
Sevcenko (1992:49), eram mesmo os jovens os mais aptos a abraçar essas 
novas práticas:

Uma vez mais, naturalmente, eram os mais jovens aqueles que 
melhor poderiam perceber e assimilar essas possibilidades criadas 
pelo esporte em meio à confusão do caos urbano. Por isso mes-
mo, por estar fortemente identificado com os mais jovens e lhes 
propiciar os indícios de um novo estilo de vida, desembaraçado 
dos entraves de um passado recente mas já obsoleto, o esporte 
se torna a moda e a moda adquire um acento desportivo. Assu-
mir ostensivamente os sinais associados ao novo ativismo atlético 
constitui um meio de patentear de forma inequívoca a distância 

entre as gerações e a diferença entre as mentalidades.  

Comparando as ilustrações de moda de revistas femininas de 1920 com as de 
uma década anterior, percebemos claramente a mudança de estilos em favor 
de roupas mais leves cujo design fora influenciado pela mudança do estilo 
de vida que incluía cada vez mais a prática de esportes e exercícios físicos. 
O memorialista Jorge Americano (1895-1915: 305) havia notado a crescente 
importância do esporte e das atividades físicas no cotidiano dos paulistanos 
e de como eles eram associados à disciplina do corpo. Sobre a educação física 
nas escolas, ele escreveu:

Não sei de outra coisa sobre educação física senão a ginástica 
nas Escolas-Modelo e Grupos Escolares, a aula de ginástica no 
Ginásio de São Paulo e uma Gesellschaft na Rua Vitória, mais ou 
menos nos fundos da Igreja Protestante da Rua Couto Magalhães. 
Era principalmente ginástica respiratória, com movimentos dos 
braços. Fui matriculado na Gesellschaft. [...] A coisa pareceu-me 
excessivamente prussiana e fiquei poucos meses. Não sei como 
convenci meu pai de tirar-me de lá, porque ele falava muito em 
“disciplina” e eu era contra. Mas convenci.
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A disciplina do corpo era ainda suave e mais voltada aos jovens no período 
escolar, se comparada às intervenções cirúrgicas para colocação de próteses 
tão comuns atualmente para quase todas as idades. Entre 1900 e 1930, os 
produtos que serviriam a cuidar dos “defeitos” da aparência feminina esta-
vam mais associados aos tratamentos médicos que cosméticos, e a beleza 
ou a falta dela eram tratadas com remédios e não com tratamentos estéticos 
(SANT’ANNA, 1995). Os corpos do início do século XX tentavam ainda se 
libertar “de antigos vínculos não apenas religiosos, geográficos, temporais e 
morais, mas, também, genéticos” (SANT’ANNA, 2004: 17).

Não havia mais espaço na moda jovem para vestidos longos de tecido de 
seda, anquinhas e espartilhos, o que, além de não conformar com estilos de 
vida mais esportivos, representava um custo alto de produção: mais tempo 
gasto nas máquinas de costura e no acabamento das roupas. Os vestidos de 
1920 eram o espelho e o alimento de um novo design de moda, em que a 
racionalidade das atividades produtivas começava a se pronunciar sobre as 
qualidades do luxo do período anterior. Foi um momento importante para 
o mercado americano já habituado a um modo de produção racionalizado 
dentro das confecções de roupas direcionadas ao mercado que atendia as 
classes médias.  

Poucos couturiers franceses, a exemplo de Coco Chanel e Jeanne Regny, 
aderiram à mudança de estilo ofertando novas propostas para uma moda 
mais jovem, mais esportiva, mais econômica em termos de uso de materiais 
e tempo de produção. Alguns editoriais da Revista Feminina eram críticos 
à avidez das brasileiras pelo luxo, apesar das campanhas internacionais por 
uma moda mais econômica e racional. Assim publicava a revista no edito-
rial “A Moda” de agosto de 1920 (n.75), quando Marinette ainda clamava a 
atenção das leitoras para a economia na moda:

Temo-nos referido por diversas vezes á necessidade de pôr um pa-
radeiro ao luxo excessivo, não só por espírito de economia senão 
também por espírito de solidariedade com os elegantes de todo o 
mundo. A campanha de modéstia na indumentária é mundial. Em 
Paris o governo acaba de prohibir a importação de meias de seda, 
que é, em geral, de proveniência norte-americana. Essa medida 
urgia ser feita. Só ultimamente entraram na França dois milhões 
de pares de meias de seda, me se a prohibição não se fizese sen-
tir de prompto, essa somma teria subido espantosamente. Veri-
ficou-se então que muitas costureirinhas, muitas meninas pobres 
poupavam-se das coisas mais essenciaes, mesmo das que dizem 
respeito á alimentação, para poderem comprar as suas meias de 
seda, preferindo assim viver com elegância a viver bem nutridas. 

Notamos que os editoriais “A Moda” tratam de estilos, tendências das mo-
das estrangeiras, sejam elas francesas, americanas, inglesas, espanholas ou 
italianas. Não há referência às modas brasileiras ou a mulheres elegantes 
que eventualmente fossem imitadas no Brasil. A menção a essas mulheres 
acontece através de matérias sobre comportamento da ‘Mulher Brasileira’ 
em termos familiares, sociais e especialmente religiosos. Um exemplo é o 
editorial intitulado ‘Perfil da Mulher Brasileira’ (s.n.p.), em se lê: “O appello 
que faço é a mãe brasileira que é a própria pátria. A idea de pátria é a idea de 
família, e a família é synthetisada na palavra mãe”. 
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A percepção de que a moda caminhava para uma maior exposição do corpo e 
as conseqüências morais dessa mudança não era apenas preocupação das bra-
sileiras leitoras e editoras da Revista Feminina, mas parece ter mesmo ocupado 
mentes e corações de algumas parisienses que estavam no centro irradiador de 
tais novidades. Assim aparece num editorial de janeiro de 1925 (n.128):

Contra a Moda de Paris
Do hebdomadário feminista “La Française”, extrahimos os seguin-
tes commentarios: “Teremos de assistir a este descabimento, Paris 
deixando de ser o arbitro do bom gosto desthronado por Lon-
dres? Verdadeiramente, seria uma catastrophe. E nos parece nada 
possível que se possam, noutro centro que não o nosso, encontrar 
melhores e mais lindos modelos de elegância feminina. No emtan-
to, uma campanha se faz actualmente no extrangeiro contra as 
nossas modistas, campanha que não devemos ignorar e que, sai-
bamos olhar a verdade em rosto, não é completamente destituída 
de razão. Dizem, para além das nossas fronteiras, que as modas 
francezas se tornam de uma indecência tal, que já é tempo de 
procurar, em outra parte, guias um pouco mais reservados. Oh! 
Nós não nos enganamos, nós que somos do paiz. Sabemos perfei-
tamente que essas modas fora dos limites, as verdadeiras france-
zas não as observam em absoluto, postas a parte três ou quatro 
cabeças de vento e dois ou três novas ricas que estão convencidas 
de que não dão motivos para críticas. Mas porque se obstinam os 
nossos grandes costureiros em crear modelos para a exportação, 
mais escandalosos, mais ousados que nunca, com a esperança de 
lisongearem a não sei que gostos depravados dos seus ricos clien-
tes extrangeiros? E não percebem que á força de exaggerar, elles 
se arriscam, como aquelle heroe da historia, a matar a gallinha dos 
ovos de ouro! As nossas verdadeiras elegantes desdenham suas 
elucubrações, e as mulheres sensatas dos outros paizes, julgando 
por estas loucuras, o estado mental de todo um povo, estão em 
via de lhe retirar sua confiança em seus julgamentos. Seria tempo, 
na verdade, que o bom senso e a justa medida retomassem seu 
direito neste paiz, que foi por tanto tempo o seu”.

O vestido de Carmem expõe esse estranhamento diante das mudanças dos 
corpos, e as relações com as roupas e o pudor.112 O modelo de cavas e decote 
acentuados e barra pelos joelhos são característicos dos novos tempos e de 
corpos jovens. Um corpo de vestido revestido com um bordado como este da
maison das irmãs Boué representa a reunião de um número de habilidades 
que foram desenvolvidas ao longo de séculos desses tipos de fazeres, transmi-
tidos a novas gerações pela oralidade e observação. Além disso, o poder visual 
do bordado feito com pastilhas vem especialmente de seu jogo com a luz e 
com a cor, e a alta-costura soube aprimorar o uso desse material em suas re-
lações com novas tecnologias de iluminação adotadas nas cidades e em seus 
espaços ao longo do século XX (GALE; KAUR, 2004: 50-52).

A renda costurada à barra alterando um acabamento anterior mais limpo, 
ademais, reporta a um tempo mais longo necessário, em algumas esferas 
sociais e criativas, para que os novos feixes de mentalidade pudessem ser 
amplamente aceitos. 

112 Para Nízia Villaça (2007:58), a concepção mecânica do 
corpo e a racionalidade que dava sentido a ele – mentalidade 
que prevaleceu até o século XIX – deram lugar ao 
reconhecimento da corporalidade do sujeito e apenas a crise 
da visão antropocêntrica é que pôde alargar a percepção do 

corpo. Assim, “rompe-se a perspectiva linear que o mantinha 
exterior e imóvel”, porque “o conhecimento implica interação, 
relação, transformação concomitante do sujeito e do objeto e 
questionamento da percepção”.
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O vestido mobiliza corpos

Um vestido tem seus momentos variados e distintos. Sua aparência exter-
na é apenas uma versão das muitas que ele tem em sua circulação social. 
Enquanto está sendo pensado e fabricado, ele é uma criação de alta-costura. 
Enquanto está sendo apresentado a clientes e vendido por vendeuses, ele é o 
meio por onde transitam desejos, expectativas, sonhos. Ao vestir um corpo, 
ele pode ser uma ‘arma de mulher’ e sua referência para o mundo. Mas ao 
passar pelas mãos de costureiras de reparos ou pelas mãos de passadeiras de 
roupas, ele será novamente camadas e partes arranjadas de tecidos que preci-
sarão de um manejo tal para resultar na perfeita aparência externa.

Este vestido de soir 113  é próprio para ser usado depois do entardecer, porque 
fora desenhado para ocupar os salões. Este modelo circularia a luz do dia 
apenas se não estivesse vestindo um corpo, talvez fosse necessário transpor-
tá-lo de um lugar a outro para ser passado a ferro ou mesmo receber algum 
reparo pelas mãos de costureiras. As costureiras que já no Brasil tenham feito 
reparos no vestido pensarão talvez na extraordinária concepção e solução de 
acabamentos dos ateliers parisienses de  alta-costura, enquanto avaliam de 
que forma se dará a sua interferência sobre ele. A passadeira pode sofrer ou 
aborrecer-se com o zelo e a diversidade de movimentos corporais necessários 
à manutenção das dobras, vincos e plissados que passam pelas mãos e por 
debaixo do ferro de passar, ainda movido a carvão em brasa e pesando mui-
to.114

Sylvio Floreal (2002:19) escreveu em 1925 que São Paulo era uma “feira de 
desejos insolentes” surgida “como uma inesperada aparição” e cujo progresso 
transfigurador parecia haver “apeado do Expresso das necessidades absorven-
tes”. Nesta cidade em que a miséria avizinhava o esplendor, a circulação do 
vestido deve sido assimétrica, ruidosa, e visto em noites de sarau, baile ou 
jantares que aconteciam nos espaços mais ricos da cidade. Para chegar relu-
zente a esses lugares, entretanto, deve ter circulado por ateliers de costura 
e pelas áreas de serviço onde empregados que moravam nas periferias da 
cidade cuidavam das roupas finas de seus patrões (SANTOS, 1998; MATOS, 
2002).

113 Vestidos de couture na década 
de 1920 eram divididos em tipo 
de acordo com a ocasião em que 
seriam usados – o que definiria 
as cores e materiais empregados 
na sua confecção. As três maiores 
divisões desses tipos  eram: robe 
d’aprés-midi (para passeios durante 
o dia), robe de soir (para a noite) e 
ensemble (conjuntos de saia e blusa 
ou paletó).

114 Há uma notável coleção de ferros de passar roupas no Museu Paulista que foi 
coletada, estudada e doada por Fernando Cerqueira Lemos. Não se sabe exatamente 
quando os ferros apareceram no Ocidente, mas Lemos (2003:15) os categorizou em: 
“1. maciços de alimentação externa (esquentamento indireto), talvez do século XVI; 
2. os ocos de alimentação interna (esquentamento direto), certamente posteriores, 
divididos em três subcategorias: a carvão, a cunha e a combustível. Dentro deste grupo 
de alimentação interna, porém, não ocos, podem ser agrupados os ferros elétricos”.  
Em São Paulo, um dos primeiros anúncios do ferro elétrico data de 1914 e nele a Casa 
Byington oferece “ferros de engomar Westinghouse de 1 ½ kilo até 12 kilos”. Segundo 
Lemos, os primeiros ferros elétricos com termostato datam de 1927 e os a vapor são 
dos anos 1940.
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Salões como a Villa Kyrial serviam para que as elites intelectuais paulistanas 
— ligadas às artes, cultura e política — pudessem se aproximar de modelos 
franco-ingleses de modos de vida.115  Nestes salões, a moda tornaria visível 
o desejo das elites de mostrar seu status — social, econômico, intelectual. 
Para Márcia Camargos (2001:38), autora de uma biografia da Villa Kyrial, os 
salões, ativos desde o Império, representavam o cenário ideal para a exibição 
de vestidos importados pelas senhoras elegantes da sociedade paulistana; se-
gundo ela, os salões funcionavam:

[...] segundo um padrão comum, com soirées repetidas semanal 
ou mensalmente, precedidas pelo jantar. A etiqueta recomendava 
enviar convite impresso especificando o menu, a programação da 
noite e o traje exigido. Após a refeição tinha início uma variedade 
de passatempos cultos e refinados, que incluíam música erudita, 
poesia leitura de passagens de romances em voga ou apresenta-
ção de trechos de alguma peça. Costumava-se ainda cantar, jogar 
cartas ou dançar, em um clima teatralizado, em que a elite reafir-
mava seus valores culturais, reforçando a inspiração francófila.

As soirées seriam ideais para receber vestidos como o Boué Soeurs. Por ter 
sido Carmem de uma família abastada da época e vivendo em círculos de 
amigos que incluíam o aviador Santos Dummont, é muito provável que o 
vestido tenha circulado por pelo menos um salão de São Paulo para uma des-
sas noites. Noites dançantes eram cada vez mais comuns e foram populares 
na década de 1920, não só para as elites, como também para a vida dos bair-
ros da cidade onde já era possível pagar a entrada de um clube especialmente 
para dançar.116 Se Carmem dançou em seu vestido, pode tê-lo feito suave-
mente ou para acompanhar ritmos frenéticos das danças modernas — fox-
trot, jazz, tango, maxixe (SEVCENKO, 1992: 90).

Uma mulher de mais de trinta anos talvez não fosse percebida da mesma 
forma como hoje, isto é, a noção de juventude e das danças apropriadas a 
cada idade deve ter variado historicamente. Como a construção da juventude 
esteve muito associada à roupa, um vestido de uma mulher mais jovem seria 
mais ousado se fosse feito para dançar. Modelos da alta-costura do período 
têm inúmeras criações de vestidos cujas saias levavam muitas camadas assi-
métricas de tecidos soltas nas laterais, relativamente distintos do modelo de 
Carmem, que leva dois pesos de chumbo nas laterais, para manter o vestido 
empertigado.

Ainda sobre a percepção da juventude, a análise do objeto pode contribuir 
para alguma especulação. A cor é um forte elemento perceptivo no vestido.117

Esse elemento funciona como um lampejo que insinua certas pistas que pas-
sam a fazer mais sentido quando estudadas em contexto, por comparação e 
confronto com outros vestidos semelhantes e do mesmo período.

115 A Villa Kyrial foi uma chácara localizada no final do 
espigão da Avenida Paulista, à Rua Domingos de Morais, 
n.10, comprada por José de Freitas Valle em 1904 e 
transformada em “ponto de encontro de artistas, literatos, 
políticos, além de parada obrigatória para personalidades em 
visita ao país”.  Dois anos depois da morte de Freitas Valle, 
em 1958, a Villa Kyrial foi vendida e demolida em 1961. Ver 
Camargos (2001:15).

116 Nicolau Sevcenko (1992:89-
105) explora a popularização 
da música e da dança em São 
Paulo da década de 1920 no 
capítulo “Os maquinismos de 
uma cenografia móvel”.

117 Para Lucia Santaella 
(1998: 87), a cor “se constitui 
em porta de entrada do 
conhecimento [...], algo que 
está no mundo e age quase que 
fisicamente sobre nós”.
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Na trajetória circulante dos objetos, seus sentidos são mais autônomos, por-
que dependem das dinâmicas sociais da circulação (KOPYKOF, in APPA-
DURAI, 1993; MENESES, 1998). Os símbolos historicamente constituídos 
que representam esses objetos ao longo de sua biografia é que darão acesso a 
seus sentidos. Em outras palavras: é possível pensar na percepção de juven-
tude por meio do estudo de determinados elementos do vestido se pudermos 
historicizá-los.118 A cor verde água, por exemplo, não era em fins da déca-
da de 1920 aquela que melhor representava a modernidade e a juventude. 
Em 1926, Coco Chanel e editoras de moda da França, Inglaterra e Estados 
Unidos ajudaram a popularizar a cor preta como símbolo da modernidade 
feminina.119 Aquela cor rapidamente virou moda entre mulheres jovens, mas 
não sem receber críticas, como a da couturier Louiseboulanger que, em uma 
entrevista publicada na Vogue francesa de agosto de 1928, se ressentia de 
encontrar em Paris um exército de mulheres indistintas, porque todas passa-
ram a vestir preto.120

Se o preto representava a modernidade da vida urbana e cosmopolita, o que, 
então, representava o verde em tom claríssimo como a água? Tons pastéis121  
em tecidos planos foram símbolo da moda no final do século XIX e início do 
XX (BOUCHER, 1983). Esses tons têm nuances muito delicadas, vaporosas, 
e os pigmentos e corantes usados para tingimento em tecidos devem ter sofri-
do influência das cores usadas por artistas como Edgar Degas (DELAMARE; 
GUINEAU, 1999)

Tons pastéis como o verde do vestido de Carmem foi moda durante o ro-
mantismo e a Belle Époque, mas no final da década de 1920 pode ter sido 
percebido como um sinal de nostalgia que remetesse a essas épocas passadas. 
Trata-se de percepção que faria mais sentido na Paris que viveu o romantis-
mo e a Belle Époque dos pintores do século XIX. Em São Paulo, porém, o ver-
de água talvez não tivesse sido percebido com o sentido nostálgico, mas sim 
como um modo de conformidade a idade, personalidade e aos círculos sociais 
de Carmem. Poucas eram as mulheres que preferiam um estilo mais exótico 
como o de Tarsila do Amaral e, ainda que os bordados em pastilhas metálicas 
conferissem um ar moderno e jovem a Carmem (ou a quem o vestisse), eles o 
faziam apenas nos limites entre antigo e o novo, o passado e o presente.

118 Para Santaella (1998), 
cada signo representa apenas 
algumas das determinações 
do ‘objeto dinâmico’ (que 
está fora do signo e não 
consegue expressá-lo 
completamente).

119 No século XIX, o 
preto era a cor da viuvez 
e, especialmente a partir 
do início do século XX, 
passa a ser associado à 
moda. Ver Steele (2007).

120 A transcrição 
completa da 
entrevista está em 
minha dissertação de 
mestrado (Andrade, 
2000).

121  A expressão “tom pastel” indica uma 
cor pálida e suave, como aquelas usadas 
em desenho feito em lápis-pastel. Sobre 
as cores, pigmentos e corantes, ver 
Delamare e Guineau (1999).
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Além da cor, o tecido informa dados relevantes numa pesquisa histórica. 
Para as ocasiões mais formais ou, melhor, que permitiam mais extravagân-
cia da aparência dos corpos e dos vestires, a seda parece ter sido o material 
preferido. Esta faz parte do imaginário do luxo desde quando a Europa oci-
dental trouxe os primeiros fios da Ásia no início da Idade Média122 (DRÈGE, 
2002).

Até início do século XIX a seda foi o material mais importante na fabrica-
ção de tecidos femininos usados na confecção de artigos de moda.123 Outras 
fibras como a lã e o linho eram muito usadas na confecção de roupas para 
o dia e roupas de cama e não concorriam com a seda no vestuário de luxo. 
As qualidades da seda – brilho, viscosidade, suavidade –, a percepção de luxo 
historicamente constituída e envolta em mistério, certamente, contribuíram 
para que a seda fosse usada para vestir corpos especiais – reis, rainhas e suas 
cortes – e, nos regimes democráticos, para vestir corpos em ocasiões espe-
ciais, mas não só.

A partir do século XIX, será o algodão a fibra que substituirá em grande me-
dida as demais fibras usadas em tecidos do vestuário feminino para o dia. 
A Inglaterra, particularmente a região de Lancashire, era especializada na 
produção de tecidos de algodão para vestuário desde o século XVIII (ROSE, 
1996). Tecidos de algodão feitos em Lancashire usados na confecção de rou-
pas femininas e exportados para muitos países no século XIX eram muito 
conhecidos por suas estampas multicoloridas. Algodões estampados eram 
moda para a roupa feminina do dia, até a virada para o século XX, mas na 
década de 1920, eles eram raramente usados, sendo que os tecidos lisos ou de 
estampas monocromáticas (especialmente o listrado e xadrez) eram as prefe-
ridas. Esse tipo de estampas monocromáticas imitava aquelas feitas em seda 
chiné (um tipo leve de tecido), muito usada no verão. O uso de cores pálidas 
e tons pastéis para tecidos de algodão na década de 1920 foi uma tentativa 
de imitar os efeitos que já existiam em seda, mas que eram uma alternativa 
mais barata para as classes médias (ROSE, 1996: 203-4).

122 A seda foi “o primeiro produto de troca entre a China e o 
Ocidente que se pôde traçar a origem com alguma certeza” 
(DRÈGE, 2002: 15). Desde o primeiro século a.C., vinda da 
China e passando por diversos intermediários, a seda chegou a 
Roma e não foi de imediato usada na fabricação de roupas, mas 
sim para ornamentar e revestir almofadas. Jean-Pierre Drège 
(2002:17), em seu estudo sobre a Rota da Seda, descreveu a 
seda como “ligeira, sólida e confortável, mais que o linho e a lã, 
ela conquistará mulheres e homens”.  A partir do século XIII, 
mercadores como o italiano Dattini começariam a produzir e 
comercializar tecidos de seda com design distinto do chinês. 
Nascia assim a manufatura de tecidos de seda na Europa 
Ocidental que se desenvolveu alcançando o auge da produção 
de artigos de luxo no século XVIII, quando fabricantes de Lion, 
na França, desenvolvem novas técnicas de padronagem para 
esses tecidos.

123 A descoberta do fio da seda é conhecida apenas pela 
lenda antiqüíssima da princesa chinesa que, tomando 
seu chá quente sob uma amoreira, viu cair em sua xícara 
um casulo de lagarta. Ao tentar retirar o casulo, puxou 
um fio que se desenrolou do casulo e, a partir dali, a seda 
passou a ser conhecida. O mistério que envolve a seda 
foi acentuado pelo pouco conhecimento que os impérios 
Romano e Chinês tinham um do outro. Jean-Pierre 
Drège escreve que ‘os romanos imaginavam que a seda 
era o produto de uma espécie de árvore da lã e que os 
seres bebedores de água viviam até 200 ou 300 anos’ 
(2002, 27). Os chineses, acreditando que os romanos 
já soubessem produzir fios de seda, não imaginavam 
que o segredo de sua fabricação se propagaria até 
Constantinopla no século VI e chegaria na Sicília apenas 
no século XII.



100

O uso de cores lisas em tecidos de algodão impunha um desafio à produ-
ção têxtil. Enquanto as estampas multicoloridas em algodão do século XIX 
encobriam possíveis defeitos na trama dos tecidos, a ausência de estampa 
demandava um tecido de superfície mais lisa e preferencialmente livre de 
defeitos. Além disso, depois de 1914 o fornecimento de corantes para tin-
gimento (controlado pela Alemanha) não estava mais facilmente disponível 
para as tecelagens na Inglaterra e o custo de tecidos de algodão estampado 
aumentou consideravelmente, competindo com o preço de sedas estampadas 
(ROSE, 1996: 204). Esse cenário era mais favorável, portanto, ao tecido de 
algodão liso, que predominou na moda feminina da década de 1920.

FIGURA 60 A E B.
— Vestido (frente) de 
palha-de-seda RG 6616. 
Pertenceu a Chantal Prado 
Guimarães (13/01/1905 
– 29/09/1988). Fotografia: 
Rita Andrade, com 
permissão do museu 
(2007). Acervo: Museu 
Paulista da USP. Detalhe 
do acabamento no interior 
do vestido, com reforço de 
tecido de algodão ou linho 
costurado à cintura.

FIGURA 60B.

Ao contrário do que se imagina para 
aquele período, o uso de roupas fei-
tas de determinados tecidos não foi 
tão rigoroso quanto parece. No fi-
nal dos anos de 1920, a couture já 
usava tecidos de algodão liso para 
vestidos d’apré-midi, mas a seda 
continuou a ser o principal mate-
rial usado em qualquer ocasião, 
sendo que os tecidos mais brilhan-
tes como cetins e lamés (feitos com 
fios metálicos) eram preferidos para 
a noite enquanto que os mais opa-
cos, caso da palha-de-seda, eram 
usados para o dia (Figuras 60 A-B). 
Mesmo novos tecidos que passa-
ram a ser incorporados para a alta 
moda, como o jersey, usado pela 
Maison Chanel, poderia ser feito de 
uma variedade de fibras, inclusive 
de seda e algodão. 

Sobre o corpo ou aos corpos que 
vestiu, o Boué Soeurs teve ao menos 
uma vantagem: pôde circular entre 
distintos modos de vida da cidade 
cujas “praças, ruas e bairros, a vida 
tumultua, num perene desengolfar 
de seivas desaforadas e férteis [...] 
que devora a inércia e afugenta a 
rotina” (FLOREAL, 2002: 20). De 
início configurado em Paris, por 
onde circulou mesmo que por pou-
cos lugares e por um tempo curto, 
ao ser trazido a São Paulo sofreu as 
conseqüências da nova morada: o 
clima e a temperatura tropicais agi-
ram sobre seus materiais de forma 
irreversível.

FIGURA 60A.
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O vestido Boué Soeurs é marcado por um momento de transitoriedade da 
cidade que se queria moderna, mas que tinha de lidar com seus arcaísmos, 
com suas camadas temporais e espaciais sobrepostas, redimensionadas, es-
treitadas e alargadas pelas rematerializações por que passou a vila e depois 
a cidade de São Paulo. Marca ainda outras temporalidades e outros espaços, 
transitando pelas vidas de mulheres que o vestiram, que dele zelaram (pas-
sadeiras, lavadeiras, arrumadeiras, costureiras), de outras que o tocaram e 
viram – que com ele conviveram –, pelos pesquisadores, historiadores, cura-
dores e conservadores. O vestido avolumou armários, desde que tomou corpo 
nas oficinas de costura de uma casa de moda francesa, passando pelo guarda-
roupa de sua, ou suas donas, não sabemos ao certo, até encontrar repouso 
na caixa protegida de poeira e luz que ainda o armazena no Museu Paulista 
da USP. 

Nas cidades por onde passou, em suas ruas, casas, edifícios públicos e priva-
dos, o vestido sinalizou instâncias culturais de origem e destino, de produção 
de seus tecidos e aviamentos, do comércio do seu gênero, da disseminação de 
sua aparência, das percepções que despertou e aguçou. Vejamos em seguida 
como era a produção de vestidos na cidade que o abrigou.
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Capítulo 4. 
     Trajetórias: A Roupa Moderna 

na Cidade Moderna?124

Rua Barão de Itapetininga. Sorvetes e modelos falsos no meio-dia 
de costureiras. 
Em frente à Viennense, grandes vitrinas aveludadas onde uma 
echarpe se perde.
Elas têm uma hora para o lanche. Madame saiu de automóvel com 
o gigolô.
Na rua movimentada, cabecinhas loiras, cabecinhas crespas, saias 
singelas. 
[...]
O barulho das máquinas de costura recomeça depois do lanche. 
No quarto escurecido por gobelins, às 12h mãos têm por par um 
pedaço de pijama separado.
Madame, enrijecida de elásticos e borrada de rímel, fuma, no âm-
bar da piteira, o cigarro displicente. Os olhos das trabalhadoras 
são como os seus. Tingidos de roxo, mas pelo trabalho noturno.
(Patrícia Galvão como Mara Lobo, em “Trabalhadoras de agu-
lha”)

Pela descrição de uma jornada no centro de São Paulo feita por Mara Leão 
(pseudônimo de Patrícia Galvão), é possível pensar a complexa rede tecida a 
partir da fabricação, da circulação e do uso de roupas. Era 1933, ano em que 
São Paulo ganhou um novo mercado municipal, desativando o “Mercado Ve-
lho” que ficava à direita de quem descia a ladeira General Carneiro (BRUNO, 
1954: 1356). A cidade crescia velozmente e, da paisagem descrita pelo me-
morialista Jorge Americano entre 1895 a 1915 até o texto de Mara de 1933, 
certamente sua cartografia havia sido alterada. A rua Barão de Itapetininga, 
antiga chácara do Barão homônimo, 125  era cercada por outras pequenas 
chácaras pertencentes a famílias como as do médico Walter Seng que doaram 
terrenos para a construção de novas vias ligando a Barão a outras ruas no 
processo de expansão do centro da cidade (SEGAWA, 2004: 113-117).

124 Cidade moderna aqui no sentido descrito por Maria Odila Dias, ao 
prefaciar o trabalho de Nicolau Sevcenko (1991:XI), que abrange: uma 
“urbanização acelerada de São Paulo, improvisada como aventura na trilha 
da especulação cafeeira, entre 1890 e 1930”; a um “desenraizamento da 
cultura européia, à revolução da tecnologia, [...] a difusão desordenada e 
incongruente das condições materiais da vida urbana e industrial a partir 
da Europa pelo mundo afora”; e o “surto do modernismo paulista” que 
“confronta a dialética das mudanças desencadeadas pela urbanização com 
as possibilidades de criação cultural num meio colonizado pela presença 
européia [...]”.

125 “Chácara do Barão de Itapetininga 
– pertencente ao B. de Itapetininga. Abrangia 
todo o thalweg do Anhangabaú entre o Piques e o 
Açú, o terreno da actual rua Formosa (aberta em 
1855) e o Morro do Chá que era toda a elevação 
de terreno entre a alludida rua Formosa e o Largo 
dos Curros (Praça da República) cortado desde 
1865 pelas ruas B. Itapetininga, trav. do Paredão, 
11 de Julho e 14 de Maio”. In: FREITAS (1955: 
n. p.).
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O Triângulo (Figura 60) foi o emblema 
da modernização de São Paulo do início 
do século XX, idéia amplamente abraçada 
pela historiografia da cidade, sua socieda-
de e cultura (BRUNO, 1954; SEVCENKO, 
1992; SEGAWA, 2004; BARDUY, 2007). 
Trecho central da cidade modernista era 
formado pelas ruas São Bento, Direita e 
XV de Novembro, esta última antiga rua 
Imperatriz (SEGAWA, 2004: 341).  

Aparte o fato de a convivência social ter se 
concentrado em volta do Triângulo, dever-
se a questões geográficas e morfológicas, 

como bem explicou Hugo Segawa (PORTA, 2004: 341-385), a própria con-
figuração original da cidade naquele local colaborou para que o alargamento 
espacial das áreas de lazer e comércio demorasse a acontecer. Até o início do 
século XX, o Triângulo manteve-se como o centro das atividades sociais de 
lazer e negócios, deixando a expansão para as décadas posteriores, quando 
a vontade política permitiu a superação dos obstáculos naturais que aquele 
pequeno centro conferia (PORTA, 2004). 

Se Carmem tivesse passeado por ali nos últimos anos da década de 1920, ela 
encontraria uma paisagem um pouco distinta das décadas anteriores quando 
as ruas eram freqüentadas principalmente por homens. A presença feminina 
era escassa e poucas mulheres podiam ser vistas caminhando por ruas tor-
tuosas arrastando seus longos vestidos escuros. Mulheres ricas eram ainda 
menos vistas que as pobres, porque evitavam as ruas, circulando apenas nos 
interiores das casas e pelo parco comércio que existia na cidade. Já a vida 
das costureiras, fiandeiras, bordadeiras, enfim, daquelas que fabricavam as 
roupas vestidas por outras mulheres, tinha na cidade e suas ruas o ganho 
de sua sobrevivência. 126  O trabalho era incerto, e muitas eram alugadas por 
dia, usando suas próprias casas como oficinas, um sistema de produção que 
é hoje quase, mas não absolutamente, extinto em São Paulo. 127 

A presença maciça de mulheres pobres responsáveis pelas atividades rela-
cionadas à fabricação e manutenção de roupas na população da cidade era 
parte integrante da tradição da vila desde o século XVII, mas é somente no 
final do século seguinte que esse contingente passou a atrair a atenção das 
autoridades em seus ofícios ou relatórios para o Reino, sob influência dos 
interesses das classes dominantes em viver um modo mais europeu de vida 
(DIAS, 1995: 29). O século XVIII parece ser crucial na história da produção 

FIGURA 60.
— Guilherme Gaensly. 
Rua 15 de Novembro, São 
Paulo, 1920. Fonte: Folha 
on-line. Disponível em: 
http://spantiga.folha.com.
br/foto_4.html. Acesso 
em: 10 mar. 2008. Esta 
rua formava com as ruas 
Direita e São Bento o 
“Triângulo”, região do 
centro da São Paulo antiga 
que concentrava comércio 
e lazer.

126  Maria Odila Dias (1995:24) transcreve exemplos do tipo de vida levado por essas 
mulheres costureiras que ainda viviam no centro da cidade, antes de serem pressionadas 
pela urbanização das décadas finais do século XIX e primeiras do século XX a habitar as 
periferias, criando uma linha invisível de divisão social a que ela chamou de “virtualidades 
burguesas”. Um desses exemplos é o de “Anna Francisca, costureira, parda, mãe solteira, 
morava ao Sul da Sé, com dois netinhos e suas filhas, também costureiras e mães solteiras 
(Joaquina Maria, de 27 anos, e Rosa Maria, de 31); D. Maria Amália, solteira, branca de 
30 anos, morava também ao sul da Sé e tinha cinco escravas costureiras trabalhando em 
sua casa. Num pequeno quarto de aluguel da Ladeira do Carmo, morava, em 1853, Anna 
Benedita do Espírito Santo, costureira, parda, que foi presa na rua com um canivete na 
mão... Em Ifigênia, junto ao Convento da Luz, seis fiandeiras pardas, todas jovens, residiam 
na mesma casa com filhos pequenos [...]” (nota de fim: DAE, ordem 37 A, lata 37 A, Maços 
da População da Capital, 1836).

127  Em bairros periféricos 
como o Chora Menino, 
na zona Norte da cidade, 
vivem ainda hoje costureiras 
e bordadeiras que pegam 
encomendas para confeccionar 
roupas de bebês vendidas em 
lojas de regiões mais ricas da 
cidade. Essa prática acontece 
desde pelo menos a década 
de 1920. Elisa Quintal de 
Andrade, hoje com 86 anos, é 
uma delas.
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e comercialização de têxteis e roupas em São Paulo. Em sua tese Tecidos no 
Brasil: um hiato (USP, 2004), Teresa Cristina Toledo de Paula apresenta 
excertos comentados sobre os têxteis nas revistas e catálogos institucionais 
de dois museus da USP: o Museu Paulista e o Museu de Arqueologia e Et-
nologia. Nesse material percebemos o destaque dado a artefatos têxteis, que 
demonstram a preferência e usos de roupas e tecidos no Brasil e na São Paulo 
a partir do século XVII, como a presença do algodão nas vestes indígenas, 
além do uso de fibras que hoje não são mais usuais. O artesanato caseiro com 
mão-de-obra indígena, que produzia panos de algodão, redes e outros objetos, 
era realizado por mulheres, ficando o comércio dessas mercadorias a cargo 
de homens. Com a importação de produtos de consumo, especialmente in-
gleses no século seguinte, houve uma decadência desse comércio que afetou, 
por conseqüência, a manufatura artesanal local (DIAS, 1995; HOLANDA, 
2005).

Conforme o comércio de artigos importados crescia e hospedava-se nas casas 
comerciais legalmente estabelecidas no centro a partir de meados do século 
XIX, seus antigos moradores pobres se afastavam para a periferia, levando 
consigo as atividades ligadas à manutenção do estilo de vida mais luxuoso 
que passou a residir áreas ao entorno do Triângulo, como os Campos Elíseos, 
Higienópolis e a Avenida Paulista (DIAS, 1995; BARBUY, 2007). O acesso 
das costureiras, vendedoras e ambulantes era passageiro e poderia ser excluí-
do da paisagem da cidade moderna a qualquer instante, visto que sua perma-
nência era fugaz, se comparada à presença mercante dos edifícios das lojas de 
departamentos que passaram a habitar o centro da cidade moderna.

Essa São Paulo, ilustrada nas páginas de revistas como a Revista Feminina
(1914-1936),128  nos permite entrever alguns caminhos possíveis por onde 
Carmem e seu vestido possam ter passado e, certamente, a circulação na ci-
dade imprimiu neste algumas marcas significativas. Nos primeiros números 
da revista, as propagandas ainda ocupavam pouco espaço editorial, sendo que 
o formato mais comum de publicidade eram os curtos anúncios colocados 
em pequenas faixas no rodapé da revista, a exemplo daquele da Casa Guerra, 
em que se lê: “rendas valencianas, linho de todas as qualidades para enfeites 
de vestidos e roupas brancas, procurem na Casa Guerra. R. S. Bento, 84 e 86 
S. Paulo”. 129  Anúncios como este nos informam sobre a moda, as roupas, a 
concentração do comércio e algumas práticas de produção e consumo desses 
produtos.

Anúncios que perdurariam ao longo da existência da Revista, entre os quais 
os da Casa Guerra, da Casa Allemã e os da Casa Mappin, 130  tinham alguma 
ressonância com origem francesa do vestido Boué Soeurs. A denominação 
Casa parece imitar a Maison que designava o lugar físico, mas também

128 O Arquivo do Estado de São Paulo possui a 
maior coleção pública da revista da capital que está 
incompleta. Há outros acervos públicos que dispõem de 
alguns números do periódico (CRUZ, 1997), e outros 
particulares, como o da senhora Avelina Salles Haynes, 
utilizado por Maria Claudia Bonadio (2007), em sua 
pesquisa sobre São Paulo dos anos 20.

129 Revista 
Feminina, 
n. 31, ano 
3, 1916, s.p. 
Acervo: AESP.

130 Outros anunciantes no período de 1916 a 
1925 foram: Loja Ideal; Ao Bon Diable; Casa 
Reis, Casa Bonilha; Ao Mundo Elegante e Ao 
Preço Fixo; Casa Mme Olga ; Au Palais Royal, 
Au Petit Paris; Casa Lemcke ; Casa Germain ; Ao 
Empório Toscano; Casa Genin; Casa Excelsior;  
Bazar Hamburgo; Bazar Alberto; A Nortista 
(Irmãos Coelho & Cia.).
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o conjunto de atividades produtivas, comerciais e criativas da alta-costura. 
A denominação que antecede o nome do estabelecimento implica não ape-
nas prenunciar a que se dedica aquela casa, mas também reflete a voga das 
nomenclaturas usadas por casas comerciais ligadas à venda de produtos de 
moda ou vestuário nas décadas de 1910 e 1920. 131

A partir de 1918, já percebemos o ingresso nas páginas da Revista dos anún-
cios das lojas de departamentos imitando as conhecidas lojas inglesas e 
francesas, que divulgavam seus preços baixos, como o grande chamariz nos 
anúncios. Era a instalação no Brasil de um tipo de comércio de artigos de 
moda para classes médias, que existia na França desde a primeira metade do 
século XIX e cuja loja emblemática fora a Au Bon Marche, aberta em 1869 
(MILLER, 1994). Assim, foram freqüentes no período de 1917-1925 anún-
cios de lojas como: Ao Bon Diable; Ao Mundo Elegante; Ao Preço Fixo; Au 
Palais Royal, Au Petit Paris e Ao Empório Toscano (Figuras 61 e 62).  132

FIGURA 61.
— Anúncio de “Ao Empório Toscano”.  
Revista Feminina, n. 129, ano 12, fevereiro 
de 1925, s.n.p. Acervo do Arquivo do 
Estado de São Paulo. A menção a “preços 
convidativos” é atraente a uma clientela 
que encontra opções de casas comerciais 
vendendo artigos de vestuário.

FIGURA 62.
— Anúncio de “Au Petit Paris”. Revista 
Feminina, n 56, ano 6,  janeiro de 1919, 
s.n.p.. Acervo do Arquivo do Estado de São 
Paulo. O anúncio indica a variedade da 
clientela dos produtos para vestuário. Aqui, 
a divulgação de modelos vindos de maisons 
parisienses volta-se para um mercado de luxo.

131 As lojas anunciadas na Revista de 1916 a 1919 (que continuaram anunciando na década seguinte) 
denominam-se, em sua maioria, Casa. Assim tivemos anúncios da Casa Reis (1818), Casa Bonilha 
(1918), Casa Mme Olga (1918), Casa Lemcke (1919); Casa Germain (1919) e Casa Genin (1919). 
Essa denominação remete a um tipo de confecção de roupas mais exclusiva, de um mercado de artigos 
de luxo aos moldes do que era desenvolvido pelas maisons de couture na França desde meados do 
século XIX. Nos anos iniciais do século XX, mudanças de regulamento dessas maisons indicavam que 
havia uma preocupação dos couturiers em diferenciar e distanciar suas marcas daquelas de confecções 
que passaram a copiar suas criações, por vezes adaptando-as a um público de consumidores menos 
exigentes e que deram início ao que se tendeu chamar de “a indústria da cópia”. 

132 Sobre o 
comércio de varejo 
do início do século 
XX, ver Barbuy, 
2007; Fyskatoris,  
2006.
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A variedade de casas comerciais especializadas em vestuário gerou uma 
“cultura de moda” na cidade (BARBUY, 2007: 203). A Casa Mappin e a 
Casa Allemã133  fizeram parte dessa categoria de estabelecimento e, de fato, 
o uso de Casa, ao invés de loja, servia como um invólucro da legitimidade da 
moda de luxo, procurando atrair as classes ascendentes que se espelhavam 
na sofisticação das elites. A Casa Mappin ou Mappin Stores, como às vezes 
encontramos em seus anúncios, foi a mais fiel a esse modelo, empregando 
investimentos estrangeiros e nacionais na implementação e modernização 
de seus negócios, enquanto que a Casa Allemã, apesar do uso de uma ima-
gem moderna e chique, era visivelmente um estabelecimento de menor porte 
e não alcançou o sucesso de sua rival.

Certamente os tecidos do 
vestido Boué Soeurs en-
contrariam na Mappin al-
guma concorrência, porque 
foram muitos os anúncios 
da Casa que indicam a im-
portação de tecidos finos, 
especialmente da França 
e Inglaterra, como os de 
janeiro de 1920, quando 
chegaram novos “tecidos 
leves: etamines, mousse-
line, crepe georgette, to-
bralco, fustão”,134  e outro 
de agosto de 1920, em que 
a Casa apresenta tecidos 
modernos da nova estação 
135 (Figura 63).

Outros anunciantes tam-
bém faziam a venda de te-

cidos importados e nacionais, como: Casa Bonilha, à Rua Direita, 29, que 
oferecia “o melhor sortimento de sedas estrangeiras e nacionaes pelos me-
nores preços possíveis”, recebendo sempre “as últimas novidades de Paris” 
(janeiro de 1921); Casa Excelsior, à Rua 15 de Novembro, 37, que vendia 
casemiras e tinha “sala de provas” (ago. 1921); a Casa Serica, à Rua Barão 
de Itapetininga, 34, que vendia “sedas nacionais e estrangeiras” (out. 1925) 
(Figura 64); a George Ducasse & Cia., que comercializava sedas de Lyon 
(out.1925) (Figura 65); e a Casa Allemã (fev.1925) (Figura 66). 136   

FIGURA 63.
— Anúncio de ‘Tecidos 
Modernos’. “Mappin 
Stores”.  Revista Feminina, 
n. 75, ano 7, agosto de 
1920, s.n.p.  Acervo do 
Arquivo do Estado de São 
Paulo. O Mappin importava 
tecidos amiúde, mantendo 
um escritório de exportação 
na Inglaterra

133 Sobre a histórias dessas 
casas, pode-se consultar 
Heydenreich (1933); Alvim; 
Peirão, 1985.

134 Revista Feminina, São 
Paulo,  n. 68, ano 7, jan.  
1920. Arquivo do Estado de 
São Paulo.

135 Revista Feminina, n. 
75, ano 7, ago. 1920, s.n.p. 
Arquivo do Estado de São 
Paulo.

136 Revista Feminina, n. 80 
e 87, ano 8, ago. 1921; e 
n. 137, ano 12, out. 1925.  
Acervo AESP.
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Pelos anúncios, sabemos que estavam dis-
poníveis em São Paulo, da década de 1920, 
tecidos de tipos e materiais variados – lã, 
algodão, seda em casemiras e musselines 
–, nas versões nacional e importada, mas 
não sabemos exatamente como e em que 
quantidade esses tecidos eram usados na 
confecção de roupas femininas. Logo no 
início das atividades do Mappin Stores no 
Brasil, entre 1913 e 1914, foram implan-
tadas oficinas de costura para roupas femi-
ninas e em seguida masculinas e infantis 
na casa (ALVIM; PEIRÃO,1985: 42). Nes-
sa época, no entanto, as oficinas realiza-
vam apenas “pequenos ajustes em artigos 
importados” (ALVIM; PEIRÃO, 1985: 42). 
De acordo com o depoimento da costureira 
Emília Mosca que trabalhou no Mappin em 
1913, “a oficina funcionava basicamente 
para ajustar o tamanho dos vestidos que re-
cebíamos prontos de Londres ou de Paris” 
(ALVIM; PEIRÃO, 1985: 42).

Dificilmente, porém, suas oficinas de cos-
tura estivessem preparadas para competir 
com o complexo trabalho de confecção e 
bordado que encontramos na couture fran-
cesa. Os modelos de vestidos de soirée eram 

normalmente importados, como indicam os anúncios do Mappin durante 
toda a década de 1920 na Revista Feminina, a exemplo de um de fevereiro de 
1920, mencionando a chegada de modelos importados de Paris, e outro de 
fevereiro de 1925, que anunciava a venda de modelos assinados por “Dorat, 
Bernard, Zim’s, Mauby, Yvonne e Jean Patou” 137  (Figura 67).

FIGURA 64.
— Anúncio de tecidos da 
“Casa Serica”. Revista 
Feminina, n. 137, ano 12, 
outubro de 1925, s.n.p. 
Acervo do Arquivo do 
Estado de São Paulo.

FIGURA 65.
— Anúncio das “Sedas de 
Lyon”.  Revista Feminina, 
n. 132, ano 12, maio de 
1925, s.n.p. Acervo do 
Arquivo do Estado de São 
Paulo.

FIGURA 66.
— Anúncio da “Casa 
Allemã”.  Revista 
Feminina, n. 129, ano 12, 
fevereiro de 1925, s.n.p. 
Acervo do Arquivo do 
Estado de São Paulo.

137 Revista Feminina, n.  69, 
ano 7, fev. 1920 (n. p.)  e n. 
129, ano 12, fev. 1925 (n. 
p.). Acervo AESP.
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Em 1927 o Mappin da Praça 
do Patriarca lança o primeiro 
desfile de roupas importadas 
no Salão de Chá e, a partir 
dele, dois desfiles anuais 
– para coleções de verão e in-
verno – eram sempre realiza-
dos pela Casa (ALVIM; PEI-
RÃO, 1985:73). Além dos 
modelos importados, outros 
confeccionados nas oficinas 
de costura eram apresenta-
dos. Trabalhava no Mappin 
um vitrinista contratado que 
parece ter trabalhado tam-
bém como uma espécie de 
modista, Edward Couch, 138  
pois foi ele o responsável pe-
las criações nacionais apre-
sentadas no desfile de 1927 

(ALVIM; PEIRÃO, 1985: 73). Houve então uma mudança significativa na 
confecção de roupas no Mappin da década de 1910 e na década posterior, 
quando o modista passou a trabalhar nas oficinas de costura. A direção cria-
tiva na confecção de roupas e a aposta da Casa na apresentação das criações 
nacionais nos desfiles em que antes apenas modelos importados eram apre-
sentados devem ter alterado a percepção da clientela com relação à produção 
local. Ainda que os modelos de Paris fossem as guias-mestras na fabricação 
de roupas, a presença de uma figura responsável pelo design dos modelos na-
cionais permite a criação de vestidos apropriados a um gosto local. De qual-
quer modo, os desfiles em São Paulo ainda eram novidade quando Carmem 
comprou seu Boué Soeurs e, dado que ela teve outros vestidos de couture (um 
deles provavelmente da Boué Soeurs da década de 1900), dificilmente teria 
comprado seu modelo em São Paulo (lembremos que o Mappin, por exem-
plo, foi aberto em 1913).

Por último, na década de 1920 vimos a entrada dos bazares na Revista Femi-
nina, como o Bazar Hamburgo e o Bazar Alberto, em que ambos aparecem 
como anunciantes em 1925. A denominação bazar representa um tipo de 
comércio ainda mais popular, em que se podia encontrar uma variedade de 
artigos “secos” a preços baixos que, ao contrário das modernas lojas de de-
partamentos, não tinha uma exposição atraente de seus produtos (MILLER, 
1994: 21). O estilo de anúncio produzido pelos bazares nos indica a sua dis-
tinção com relação à Casa e às lojas de departamentos. O Bazar Hamburgo, 

FIGURA 67.
— Anúncio do “Mappin 
Stores”.  Revista Feminina, 
n. 129, ano 12, fevereiro 
de 1925, s.n.p. Acervo do 
Arquivo do Estado de São 
Paulo. Além dos tecidos, o 
Mappin importava modelos 
prontos de Paris e suas 
oficinas deviam cuidar 
dos ajustes necessários a 
moldar as roupas prontas 
aos corpos de suas clientes.

137  Revista Feminina, 
n.  69, ano 7, fev. 1920 
(n. p.)  e n. 129, ano 12, 
fev. 1925 (n. p.). Acervo 
AESP.

138  É incomum a menção a homens para trabalhos relacionados à criação de roupas no início do 
século XX. Esta seria uma investigação a ser feita em futuras pesquisas. Edward Couch era um 
inglês, mencionado por Alvim e Peirão (1985: 48),  como “cenógrafo e figurinista”, uma “espécie 
de artista da casa” que havia trabalhado na loja de departamentos londrina Harrods e que “durante 
nada menos de 45 anos” foi “responsável pela decoração e pelas vitrines do Mappin, assim como 
pela montagem dos desfiles e o treinamento das manequins, além da criação de modelos que 
fizeram época”.  Não sabemos como se dava a relação entre Couch e as oficinas de costura do 
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por exemplo, anunciou na Revista Feminina de fevereiro de 1925 que ven-
dia: “armarinhos, papelaria, artigos escolares, roupas brancas para senhoras 
e creanças, ternos para meninos”. Normalmente localizados nas periferias 
ou bairros no entorno do centro, os bazares procuravam atender a sua vizi-
nhança, oferecendo a ela num único espaço, o que poderia ser encontrado 
numa rua inteira de comércio do centro da cidade. Assim, o Bazar Hamburgo 
localizava-se à Rua Sebastião Pereira, 24, e o Bazar Alberto à R. Santa Ephi-
genia, 59.139

Neste cenário de comércio variado de artigos de moda, podemos localizar o 
mercado de luxo (categoria à qual pertence o vestido Boué Soeurs), especial-
mente em dois tipos de casa comercial: lojas de departamentos que atendiam 
a uma clientela informada sobre as novidades da moda, particularmente o 
Mappin Stores, e as modistas da cidade. Modista era a mulher (com exceções 
como as de Edward Couch) cujo bom gosto e a habilidade comercial capaci-
tavam-na produzir uma “aparência” para outras mulheres. Ela podia também 
modelar, cortar e costurar, mas não eram esses seus principais atributos. O 
essencial era conhecer as últimas novidades de Paris, Londres e Nova Iorque, 
saber identificar a predileção das clientes e sugerir adaptações de modelos de 
acordo com o tipo de corpo, pele e ocasião.140  

Podemos ainda compreender o trabalho desenvolvido pelas modistas através 
de documentos de arquivos comerciais raros, não encontrados tão facilmente 
no Brasil (à exceção do arquivo histórico do Mappin, em São Paulo) 141  quan-
to na França, Inglaterra e Estados Unidos. Num anúncio do início da década 
de 1930, portanto, não muito tempo depois do início dos desfiles no Mappin, 
a casa enunciava uma miscelânea de práticas de fabricação e venda de rou-
pas e oferecia: “vestidos modelos de Paris, vestidos importados (Copias de 
modelos). Confecções originaes de nossos ateliers. Vestidos de lã, costumes, 
manteaux” (ALVIM; PEIRÃO, 1985: 78).

139 Alguns desses bazares cujos anúncios haviam sido feitos 
num período anterior ilustram bem como essas casas 
comerciais que nem sempre usavam a denominação de 
bazar tinham um papel importante na cidade que crescia e 
via seu centro se expandindo em direção à região da Praça 
da República. Essas casas funcionavam como um espaço 
catalisador das várias mercadorias agora disponíveis para 
o consumo das classes médias e eram ainda fornecedores 
de um serviço comum aos mascates: levar mercadoria para 
mais próximo do cliente. Assim foi o caso da Loja Ideal, que 
em dezembro de 1917 anunciou na Revista Feminina (n. 
43, ano 4, dez. 1917, n. p.): “ Loja Ideal. Grandes oficinas 
de bordados, colletes, cintas e soutien-gorges. Sob medida. 
Completo sortimento de fazendas, modas, armarinhos e 
miudezas. A única casa no arrabalde que melhor sortimento 
apresenta e mais barato vende. Durante este mez, por 
motivo de balanço, grandes abatimentos em todos os artigos 
de seu stock. Telephone (Central) 47-92. Largo do Arouche, 

140 As irmãs Bonney (1929) 
descreveram as modistas 
parisienses como “uma 
grande figura no imaginário 
das mulheres americanas! 
Ela pode comprar a maioria 
de seus tecidos das grandes 
casas. Ela segue tendências 
que vêm das grandes 
avenidas conhecidas pelas 
parisienses mais audazes. 
Ela é habilidosa com suas 
agulhas, ou melhor, as 
suas costureirinhas são 
habilidosas com as suas 
agulhas. Existem centenas 
delas na cidade [...]” 
Tradução nossa. (BONNEY; 

141 O Arquivo Histórico 
do Mappin foi fechado 
por ocasião da 
falência da empresa 
decretada em 1997 e 
encontrava-se sob a 
guarda do Sindicato 
dos ex-funcionários 
do Mappin. O arquivo 
foi recentemente 
incorporado 
aos acervos do 
Museu Paulista da 
Universidade de São 
Paulo, mas ainda não 
está acessível para 
pesquisa.
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Os anúncios das casas de costura das modistas 
começaram a aparecer na Revista Feminina des-
de os primeiros números, a exemplo de Madame 
Jeanne, que anunciou sua “Officina de costura 
franceza. Confecções e Modelos de Paris. Praça 
da República n.56. telephone 2510 – Central”. 142  
Anúncios de modistas são freqüentes na Revista 
Feminina durante a década de 1920. M.me Jenny, 
cujo atelier era localizado à Rua Barão de Itapeti-
ninga, 71, aparece em quase todos os números da 
revista em 1925 anunciando a confecção de ves-
tidos e chapéus (Figura 68). Havia uma variedade 
na clientela das modistas, e os anúncios indicam 

as diferenças entre esses públicos, mencionando “preços módicos”, como a 
modista Paschoalina (dez. 1925) ou “alta-costura”, como Mma. Revelli (dez. 
1925) (Figura 69). A menção à “inspiração” de modelos de Paris também é 
freqüente, como num anúncio de M.me Giselda de julho de 1925 143  (Figura 
70). Além da confecção de modelos novos, havia uma prática comum de re-
formar roupas antigas, como indica o mesmo anúncio: “aceitam-se reformas 
e pedidos do interior”. 144

FIGURA 68.
— Anúncio da modista 
“M.me Jenny”.  Revista 
Feminina, n. 128, ano 12, 
janeiro de 1925, s.n.p. 
Acervo do Arquivo do 
Estado de São Paulo.

FIGURA 69.
— Anúncio de “M.ma 
Revelli”. Revista Feminina, 
n. 139, ano 12, dezembro 
de 1925, s.n.p. Acervo do 
Arquivo do Estado de São 
Paulo.

FIGURA 70.
— Anúncio da modista 
“M.me Giselda. Moda 
Parisiense. Officina de 
Chapéos e Modas”. Revista 
Feminina, n. 134, ano 12, 
julho de 1925, s.n.p. Acervo 
AESP.

142 Revista 
Feminina, 
n. 43, ano 
4, dez. 1917 
(n.p.).

143 Revista 
Feminina, 
n. 134, ano 
12, jul. 1925 
(n. p).

144 Revista Feminina, n. 134, ano 12, jul. 1925 (n.p.). As habilidades manuais, como a 
confecção de peças bordadas, rendas e corte e costura, eram bem difundidas não apenas 
em São Paulo, mas em todo o Brasil, como demonstra a participação de mulheres de vários 
Estados em concursos de trabalhos femininos organizados pela Revista Feminina. Além 
desses concursos, a existência de Escolas Femininas espalhadas pelo país, em cujos currículos 
constavam aulas de habilidades manuais, demonstra que era comum à mulher aprender 
e desenvolver esses trabalhos em âmbito familiar, doméstico (REIS, 1993; MALERONKA, 
2007).
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No Brasil, o acesso à alta-costura, portanto, dava-se principalmente através 
de viagens a Paris para acompanhamento dos lançamentos das novas cole-
ções das maisons – o que provavelmente acontecera com Carmem – ou atra-
vés da compra em pequenas lojas ou ateliês que importavam alguns poucos 
modelos, particularmente de Paris. A questão que importava, independente-
mente da origem das roupas, era a da busca pela exclusividade de modelos 
e de tecidos, uma busca que revelava uma latente necessidade de singulari-
zar as aparências.  No editorial “A Moda”145  (1920), Marinette explora essa 
questão pelo aspecto da variação das tendências de estilos naquela estação. A 
articulista chamava a atenção para o fato de haver na moda um certo “ecle-
tismo” e cada mulher poder vestir-se à sua maneira, sem transformar-se em 
refém desta ou daquela tendência. Escreveu ela:

Para falar a verdade, não há actualmente uma moda, isto é, não 
há um certo e determinado número de modelos, mais ou menos 
uniformes, que caracterisem a hora presente. O que há é o eccletis-
mo, são as mais variadas affirmações do gosto pessoal. Cada qual 
se veste como entende e como quer. Essa variedade de gostos 
torna as mulheres, vistas em conjuncto, muito mais interessantes. 
A adopção de um certo modelo muito generalisado tem o effeito 
de diminuir a graça feminina, confundindo-a na multidão. (n.p.).

A preocupação com a importação de modelos exclusivos, vista como uma 
grande vantagem por Marinette, diz respeito não apenas ao atendimento de 
uma clientela exigente, mas também a uma certa concorrência das aparên-
cias de gente que circulava em rodas restritas, que freqüentava as mesmas 
casas e os mesmos espaços públicos. O poder de vestir as novidades, mas de 
não se subordinar, ao contrário, mostrar-se criativa diante delas, era uma 
poderosa arma no convívio social. Para esse fim, o trabalho das modistas e 
costureiras era uma prática eficaz na produção de roupas singulares. Afinal, a 
exclusividade era um dos pontos fundamentais da confecção de roupas diri-
gida às elites e característica intrínseca às atividades da fabricação de roupas 
feitas sob medida.

A circulação das mulheres pela cidade aumentara sobremaneira na década de 
1920, o que deve ter impulsionado as práticas de criação de modelos exclusi-
vos. Nicolau Sevcenko observou essa característica da cidade em seu estudo 
sobre São Paulo, sua sociedade e cultura dos anos de 1920, ao afirmar que 
as mulheres ganhavam o espaço público e lá estavam elas, “por toda parte, a 
qualquer hora”, formando um contingente de:

Tecelãs, costureiras e aprendizes, cedo pela madrugada, em busca 
das fábricas e oficinas de modas. Balconistas, atendentes e servi-
çais do comércio logo depois. No início da manha, colegiais, aias 
e professoras se dirigiam as escolas e conservatórios. Daí até o 
meio-dia, o agito indiscriminado das compras trazia mulheres de 
todas as classes, etnias e idades para o centro. As operárias saíam 
às ruas para o curto repouso das doze horas, enquanto as se-
nhoras e moças das casas conspícuas se recolhiam para o almoço 
moroso e sesta. (SEVCENKO, 1992: 50-51).

145 Revista Feminina, n. 74, ano 7, jul. 
1920 (n.p.). Acervo: Arquivo do Estado 
de São Paulo.
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Havia ainda o footing das dezesseis horas no entorno do Triângulo para 
as olhadelas nas vitrinas e para o desfilar das toiletes finas (SEVCENKO, 
1992:51; ALVIM; PEIRÃO, 1985: 28).  Às mulheres de “todas as classes, 
etnias e idades” que passeavam pelo centro da cidade somavam-se ambulan-
tes e vendedores que viviam à margem da sociedade do papel publicada em 
revista. Condutores de carroças, responsáveis pela circulação de mercadorias 
das lojas da cidade, vendedoras de quitutes e ambulantes que vendiam panos 
(BRUNO, 1954; SANTOS, 1998) também tinham seu espaço (periférico) 
nas relações cotidianas do centro da cidade. Como bem alertou Carlos José 
Ferreira dos Santos (1998:139), em seu estudo sobre São Paulo e a pobreza 
(1890-1915):

As imagens trazem a presença desses sujeitos desde as ruas mais 
centrais, vitrines da modernização europeizante da urbe paulista-
na, dividindo o espaço com luxuosos cafés, relojoarias e lojas de 
importados: passando pela ostentação que representava a Estação 
da Luz; até os pontos mais distantes, como a Penha de França, e as 
áreas consideradas marginais, a exemplo da Várzea do Carmo.

Nessa cidade excludente, o centro condensava a presença daqueles que coa-
bitavam suas ruas sob a luz do dia. A aparência dos passantes era um indi-
cativo de seu lugar na cidade, e a predominância da ordem estabelecida pelos 
bem-vestidos subjugava os demais. As vestimentas rotas e desgastadas pelo 
trabalho constante e os pés muitas vezes descalços comuns à população mais 
pobre que habitava os subúrbios da cidade impediam que essa população 
compartilhasse de igual forma as benesses da esfera moderna e europeizada 
de São Paulo. Referindo-se a Machado de Assis, Santos (1998: 168) invoca o 
problema central da luta diária pela participação nessa cidade nova que era 
o centro paulistano: os pés descalços do caboclo habituado a andar no chão 
batido não desejavam o desconforto do sapato que abraçava os pés.

Embora os sapatos fossem incômodos aos pés acostumados à nudez, eles 
também conferiam à aparência uma certa respeitabilidade no âmbito das 
relações sociais desempenhadas no espaço público, o que representava um 
conflito cultural e abria brechas para a constituição de novas aparências e 
de novas configurações culturais, como no caso do caboclo calçado. A essas 
novas configurações endereçavam-se as variadas lojas de moda, que dividiam 
o centro da cidade com casas comerciais luxuosas e pequenas butiques para o 
atendimento às elites e também às nascentes classes médias.   
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Versões, adaptações e reformas

Casas de alta-costura que tinham filiais em outros países normalmente apre-
sentavam uma etiqueta interna à roupa com dois endereços: o da matriz em 
Paris, e o outro da filial ou revendedora, como demonstrado no capítulo an-
terior.

No caso brasileiro, como exposto anteriormente, é mais provável que as ativi-
dades comerciais relacionadas ao negócio da alta-costura tenham se concen-
trado na importação de artigos prontos para venda ou encomendados da co-
leção principal de cada Casa. 146  A diferença está exatamente no fato de que, 
ao importar diretamente das coleções apresentadas a cada estação nas grandes 
casas de couture da França, a casa comercial no Brasil tinha pouca, para não 
dizer nenhuma, influência na confecção da peça a ser importada. Diferente-
mente, as lojas de departamentos americanas poderiam solicitar pequenas 
alterações no design de peças encomendadas ou até mesmo colaborar com a 
maison na França, para que os modelos exportados aos EUA atendessem me-
lhor àquela clientela em termos de gosto, preferências por cores e tecidos.

Essa era uma prática comum entre clientes preferenciais das casas de coutu-
re, como bem explicou a jornalista Therese Bonney em seu guia de viagem a 
Paris, publicado em Nova Iorque em 1929. Ao descrever uma tarde de desfiles 
em algumas casas de couture em Paris, Bonney relatou que determinadas 
clientes anotavam em suas fichas de pedidos algumas alterações de cores e 
tecidos fornecidos pela casa. Ao contrário do que figura no imaginário a res-
peito do funcionamento dessas casas, as clientes particulares tinham certo 
espaço para editar os modelos propostos pelos couturiers, como aconteceu 
com o vestido de noiva de Tarsila do Amaral. No caso brasileiro, a roupa che-
gava pronta como viera concebida pela maison, podendo apenas ser alterada 
por outros meios como pela interferência de costureiras locais, a exemplo de 
Emília Mosca, que trabalhou nas oficinas do Mappin.

Já nos anúncios, encontramos algumas variações de produção e comerciali-
zação de artigos originais franceses, bem como aqueles ditos de interpretação 
dessas modas. A Casa Germain, por exemplo, anunciou algumas vezes na 
Revista Feminina apresentando-se como: “Maison Française. Robes et Man-
teaux. Modeles de Paris. Atelier de costures. Rua Barão de Itapetininga, n.34. 
Telephone central 5002. S.Paulo”. 147  Não há indícios de que esta tenha sido 
uma filial francesa no Brasil, mas é mais provável que tenha se utilizado da 
denominação maison française para conferir certa sofisticação à loja. Como 
não há referência às grifes vendidas pela casa, é possível que esta trabalhasse 
com a interpretação de modelos franceses ou mesmo que importasse modelos 
de confecções de roupas de qualidade inferior às da alta-costura, não impor-
tando a etiqueta, e sim o modelo que deveria ser copiado daqueles lançados 
pelas grandes maisons.

146  Sabe-se, entretanto, que no período anterior havia revenda de vestidos 
estrangeiros com endereço duplo na etiqueta, como num modelo de 1880 que 
foi da baronesa de Pirapitinguy, confecção da Casa J.Tallon em cuja etiqueta se 
lê: “A la Ville de Paris – Casa J. Tallon – Ach. Oppenheim & Cia Sucres – Modas 
– Confecções – Novidades. Paris – São Paulo”. Fonte: Barbuy, 2007: 188.

147  O anúncio aparece em alguns números 
da revista, como no número 56, ano 6, de 
janeiro de 1919, e no número 58, ano 6, 
de março do mesmo ano.
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Para desenvolver modelos no Brasil com base naqueles criados em Paris e ou-
tras cidades estrangeiras, havia ao menos dois recursos possíveis. O primeiro 
eram os figurinos importados de moldes traçados que podiam ser transferi-
dos, ampliados e diminuídos sobre tecidos para a confecção de roupas. Estes 
eram vendidos em estabelecimentos como a Agência Lilla, editora interna-
cional, que anunciou em junho de 1920: “‘os melhores figurinos do mundo. 
Rua Libero Badaró, 101-101ª. S. Paulo. Os melhores figurinos deste mez: 
Les grandes modes de Paris – 2$000. Brasil Moda – o melhor dos figurinos 
– 3$000. Le Bresilienne Chic-Ed. luxo, 3$500, etc.”. 148

Figurinos eram também publicados esporadicamente em periódicos como a 
Revista Feminina. Em fevereiro de 1925, há um editorial intitulado “Simples 
e encantador é este modelo de blusa”, e assinado por Marinette sobre a con-
fecção de um modelo de blusa típico desse tipo de figurino em revista (Figuras 
71 A, B e C).

148 O tema das revistas e publicações destinadas à 
confecção de roupas seria um tema interessante 
de pesquisa. Fonte: Revista Feminina, n. 73, ano 
7, jun. 1920, s.n.p. Acervo do Arquivo do Estado 
de São Paulo.

FIGURA 71 A, B E C.
— Marinette. “A Moda. 
Simples e encantador é 
este modelo de blusa”. 
Revista Feminina, n. 129, 
ano 12, fevereiro de 1925, 
s.n.p. Acervo do AESP. 
As indicações no molde 
são em francês como em 
outras receitas de moldes 
publicadas na revista 
na década de 1920. É 
provável que os figurinos 
franceses tenham sido os 
mais influentes entre as 
brasileiras.
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150  No arquivo de acervos raros da biblioteca do Fashion Institute of 
Technology de Nova Iorque, há registros de desenhos e anotações feitos 
por essas mulheres durante desfiles que assistiam em Paris. Há inclusive 
indicações de diferenças de gosto da americana para a francesa e sugestões 
de adaptação de certos modelos para o mercado americano.

151 Revista 
Feminina, n. 
63, ano 6, ago. 
1919, s.p. Acervo: 
Arquivo do Estado 
de São Paulo.

O mais interessante, contudo, são os editoriais sobre reforma de roupas. Ne-
les a economia doméstica é uma justificativa freqüentemente utilizada para 
essa prática. Há uma variedade de receitas de reformas de roupas sugeridas 
na Revista Feminina. Em uma delas o uso de aviamentos e passamanarias 
como recursos para o acabamento de roupas reformadas é apresentado como 
uma prática comum na costura doméstica. “A arte de aproveitar os vestidos 
usados” (maio de 1923)149, por exemplo, propõe a reforma de roupas desde 
que asseguradas a “dignidade” da matrona, dependendo do “lugar que ocupa 
na sociedade” (s.p.).  As francesas, no texto são apresentadas como as mes-
tras dessa prática a que chamavam de “retapage”, técnica referida como “o 
meio mais fácil para se apparecer na sociedade sem grandes despezas [...], 
tornar novo um manteau já bastante usado, um vestido fora da moda, etc.” 
(1923: s.p.). As sugestões são precisas quanto ao que deve ser feito e ao que 
deve ser evitado (maio de 1923: s.n.p): “a reforma tem de ser executada sem 
a menor intervenção da costureira. Ella se fará com todas as reservas que se 
dispõe, isto é, com as rendas, guarnições, botões, linhas que naturalmente 
toda a pessoa guarda em uma gaveta, para fins imprevistos”.

Não é todo e qualquer material que servirá à reforma. Considerando princí-
pios de economia e “esthetica”, os materiais empregados devem ser antigos 
ou usados, e a razão para tal é muito sagaz: “o novo collocado sobre o velho, 
realça a antiguidade deste, tirando todo o effeito decorativo daquelle” (Revista 
Feminina, maio de 1923: s.p.). Assim é que a autora exemplifica a reforma de 
um manteau, explicando, contudo, que essas práticas econômicas vêm mais 
em auxílio daquelas que não podem comprar peles novas para as temporadas 
de teatros, uma vez que as que podem pagar pelos ingressos não necessitam 
das urgentes reformas. Há, no entanto, outras razões para as reformas que 
não foram mencionadas no editorial, especialmente as afetivas. É com base 
nela que a reforma feita no vestido Boué Soeurs deve ter acontecido, recu-
perando a barra interna e preservando o design original do modelo que é 
aparente.

O segundo recurso seria a contratação de pesquisadoras de tendências de 
moda, verdadeiras espiãs das criações parisienses, que já era uma prática 
entre as norte-americanas contratadas de grandes lojas de departamentos 150  
(PALMER, 2004) (Figuras 72 A a F, 73, 74 e 75). Não sabemos ao certo como 
se davam as atividades relacionadas à espionagem no caso brasileiro, mas por 
um outro anúncio do Mappin Stores sabemos que mesmo antes da década 
de 1920 a casa mantinha escritórios de compras em Londres, Paris e Nova 
Iorque, escritórios esses que enviavam “ininterruptamente as mais recentes 
criações da moda em artigos para senhoras, homens e crianças”. 151 

149 Revista Feminina,
n. 108, ano 10, maio 
1923, s.p. Acervo: 
Arquivo do Estado de 
São Paulo.
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FIGURA 72 C. FIGURA 72 D.

FIGURA 72 E. FIGURA 72 F.

FIGURAS 72 A-F.
— Desenhos de modelos 
da maison Louiseboulanger 
das décadas de 1920 e 
1930, cópias de empresas 
norte-americanas. Acervo: 
(acervos raros) Biblioteca 
do Fashion Institute of 
Technology, Nova Iorque. 
As anotações feitas 
a respeito do modelo 
detalham técnicas de 
costura e acabamento, 
o que poderia auxiliar 
na confecção de cópias 
(legais ou não) ou indicar 
partes do modelo que 
poderiam ser aproveitados 
para a confecção de novas 
criações.

FIGURA 72 A.
FIGURA 72 B
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FIGURA 73.
— Desenho de modelo da 
maison Lanvin, cópia de 
empresa norte-americana. 
Acervo: (acervos raros) 
Biblioteca do Fashion 
Institute of Technology, 
Nova Iorque. A cópia 
legalizada era uma prática 
da couture francesa que 
atendia a uma clientela 
profissional (compradores 
de lojas de departamentos), 
mas a cópia também 
existia e era feita por 
pesquisadoras contratadas 
especialmente por firmas 
americanas.

FIGURA 74.
— Desenho de modelo da 
maison Poiret, cópia de 
empresa norte-americana. 
Acervo: (acervos raros) 
Biblioteca do Fashion 
Institute of Technology, 
Nova Iorque.
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FIGURA 75.
— Desenho de modelo da 
maison Chanel, cópia de 
empresa norte-americana. 
Acervo: (acervos raros) 
Biblioteca do Fashion 
Institute of Technology, 
Nova Iorque.

A fabricação industrial de roupas 
em São Paulo do início do sé-
culo XX era bastante incipiente 
(ABREU, 1986; MALERONKA, 
2007). Isto é facilmente verifica-
do na bibliografia que expõe um 
cenário de classificações precárias 
e muitas vezes indistintas para a 
confecção de roupas femininas, 
masculinas e infantis, além de 
por vezes anexá-las à produção 
têxtil (CANO, 1977; ZEQUINI, 
2004). Apesar disso, a produ-
ção era bastante variada e não 
completamente submetida aos 
ditames estrangeiros. Havia na 
cidade algumas poucas confec-
ções de roupas que funcionavam, 
em geral, como oficinas incorpo-
radas às casas comerciais, como 
aquelas já mencionadas. Algu-
mas outras eram independentes 
e deveriam atender ao comércio 
atacadista ou aos mascates que 
vendiam seus produtos nos bair-
ros mais afastados, onde ainda 
havia pouco comércio de roupas. 
Era o caso, por exemplo, da Ar-
tefactos de Tecidos S.A., fundada 

em fevereiro de 1924, para “manufactura, commércio e exploração de artigos 
de malha e de toda espécie de roupas feitas e seus accessórios”.152

A Fábrica Paulista de Roupas Brancas, constituída em 12 de junho de 1930, 
parece ter se especializado em produção, importação e comercialização de 
roupas masculinas. Consta de seus estatutos que a sociedade tinha por fim 
“explorar nesta Capital ou onde mais convier, a indústria de fabricação de 
roupas brancas para cavalheiros, importação e seus derivados e tudo o mais 
que se relacione com a referida indústria”. 153  A empresa era uma antiga fá-
brica de propriedade de Dimitri Filippos que havia funcionado na década an-
terior, mudando sua denominação por ocasião da inclusão de novos sócios. 
A nova fábrica fora instalada a rua 25 de Março nos. 280-282, numa região 
onde havia concentração de comércio popular dirigido por famílias árabes e 
libanesas.154

152  Publicado no Diário Official
do Estado de São Paulo de 17 
de outubro de 1924, p. 7196.  
Sociedade Anônima n. 891. Fonte: 
Registro de Imóveis da Comarca 
da Capital. Número de ordem 
C10359. Arquivo do Estado de São 
Paulo.

153  Publicado no Diário 
Official do Estado de 
São Paulo de 9 de julho 
de 1930, p. 5921-23. 
Sociedade Anônima n. 45. 
Fonte: Registro de Imóveis 
da Comarca da Capital. 
Número de ordem C10375. 
Arquivo do Estado de São 

154 Em 1930 os sírios possuíam “468 dos 800 
estabelecimentos destinados à venda por atacado e 
ao varejo de fazendas e confecções; 6 das 10 fábricas 
de camisas; 22 das 96 fábricas de meias e malharia; 
14 das 48 manufaturas de roupa branca de homens; 
3 fábricas de chapéus e 3 de gravatas. Em 1940 os 
sírios e os libaneses tinham, em indústrias de roupas 
feitas, investimentos maiores do que os de outras 
nacionalidades e eram precedidos apenas pelos 
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Os tipos de roupas fabricados são pouco conhecidos. Sabemos que em 1924 
existiam na cidade de São Paulo cerca de 458 alfaiatarias, 126 oficinas de 
costura para senhoras e 15 de roupas feitas, 155  sugerindo que a confecção in-
dustrial de roupas masculinas era maior do que as femininas e que a costura 
feita sob medida ainda prevalecia sobre a roupa pronta. De qualquer forma, 
quase todo o vestuário familiar era confeccionado por costureiras e alfaiates 
autônomos (MALERONKA, 2007: 38). 156

Quais os modelos fabricados, as técnicas de confecção, os tecidos e avia-
mentos usados são questões ainda difíceis de responder. Talvez a crença de 
que a moda paulistana fosse apenas a cópia da moda estrangeira venha do 
desconhecimento da estrutura fabril de confecções, dos materiais e das téc-
nicas de modelagem e costura inventadas localmente. No que diz respeito 
à fabricação de vestidos femininos, há três conjuntos de documentos que 
podem auxiliar nessa investigação: a coleção de vestidos do Museu Paulista; 
uma série de fotografias de mulheres do mesmo museu e registros de imóveis 
de comércio e indústria da comarca de São Paulo que estão no Arquivo do 
Estado de São Paulo. 

Esses três conjuntos de documentos demonstram que a seda – como aquela 
do vestido de Carmem – era usada como um tecido especial para ocasiões 
especiais, sendo o algodão o principal material usado para as roupas do dia-a-
dia. As tecelagens de algodão eram as maiores indústrias têxteis de São Paulo 
à época, o que pode ser comprovado pelo capital empregado na constituição 
dessas empresas, muitas vezes superior ao dos lanifícios, serifícios e indús-
tria de confecção. A Companhia Paulista de Tecidos de Algodão, constituída 
em 11 de julho de 1927 na “freguezia” da Mooca, por exemplo, teve um 
capital social inicial de treze mil contos de réis (13.000:000$000), dez vezes 
maior do que aquele empregado na constituição do lanifício José Mortari que, 
em 1922, havia sido de mil e quinhentos contos de réis (1.500:000$000).157  
Esse foi o maior valor inicial de capital social investido em uma indústria 
têxtil da época, apontando que o mercado para artigos de algodão era o mais 
competitivo. 158 

As tecelagens especializadas em artigos de seda estavam em menor número 
do que as de algodão. Em uma delas, porém, o capital social inicialmente 
investido foi relativamente alto, se comparado à média das tecelagens de 
algodão do período. A Companhia Paulista de Artigos de Seda, constituída 
em 5 de junho de 1924, contou com capital social de dois mil contos de réis 
(2.000:000$000). De acordo com seu estatuto:

156 Em 1919 
são fundados o 
Sindicato dos 
Alfaiates e o 
Sindicato dos 
Negociantes 
Alfaiates (Anexo B).

155 Boletim do 
Departamento Estadual 
do Trabalho, n. 52, 
São Paulo, ano XIV, 3º 
trimestre de 1924. In:  
Maleronka, 2007:39.

157 Fonte: atas e estatutos 
publicados no Diário 
Official de São Paulo dos 
dias 23 de maio de 1923, 
p.3506 (Lanifício José 
Mortari) e 24 de julho de 
1927, p.5687 (Companhia 
Paulista de Tecidos de 

158 Mesmo quando o valor é menor, como 
os seis mil contos de réis (6.000:000$000) 
empregados na constituição da Companhia 
Fiação e Tecelagem Azem em 20 de dezembro de 
1923, especializada em fios e tecidos de algodão, 
ela ainda é maior do que as demais indústrias. 
Sociedade Anônima n.1067. Fonte: Registro de 
Imóveis da Comarca da Capital. Número de 
ordem C10370. Arquivo do Estado de São Paulo.
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A Sociedade é creada para os fins de adquirir e continuar os negó-
cios de fabricação, fiação e venda de sedas para coser, sedas para 
tricot, linhas para bordar a machina ou a mão, seda artificial ou lã, 
ou misturas de quaesquer tecidos textis, que até agora foram ex-
plorados em São Paulo, Brasil, pelas firmas Sister & Co. Limited, de 
Inglaterra, e Industria Sete Cucirini, de Milano, Itália, assim como 
para adquirir e tomar conta das marcas registradas e nomes re-
gistrados que já teem sido empregados nestes negócios por Sister 
& Co. Limited e Industria Sete Cucirini, de Milano em São Paulo, 
Brasil, podendo também: um. – explorar qualquer outra industria 
congênere; dois. – construir fabrica ou fabricas no paiz. 159

A Tecelagem de Seda Sant’Anna, constituída em 24 de setembro de 1923, 
apesar de ter sido administrada por acionistas brasileiros, entre os quais Euge-
nio Lefevre Junior, Henrique de Castro e Benedicto de Andrade Campos, teve 
participação estrangeira através do Banco Allemão Transatlântico e, assim 
como a Companhia Paulista de Artigos de Seda, não apenas fabricava, mas 
comercializava tecidos e outros artigos, esses não especificados, de seda.160

O processo de fabricação da seda – o que inclui a produção do fio, fiação, 
beneficiamentos e tecelagem – foi um projeto para o Brasil desde D. Pedro II. 
Nas tentativas de se produzir seda à semelhança do que já se fazia na Europa, 
os empreendedores brasileiros buscaram apoio do know-how estrangeiro que 
veio sobretudo da Itália, como vemos na formação societária da Companhia 
Paulista de Artigos de Seda e também no caso de uma das poucas tinturarias 
que funcionavam na cidade na década de 1920.161  A Tinturaria Pessina 162  é 
emblemática do setor têxtil da época, porque concentrava várias atividades 
em seu complexo industrial. A Pessina era uma tinturaria italiana que abriu 
filial em São Paulo quando um dos sócios veio morar no Brasil. 163 Os sócios, 
entre eles o sírio Alexandre Issa Maluf, já possuíam maquinários e imóveis 
que foram aproveitados para a filial paulistana.

Na escritura da constituição da sociedade publicado em Diário Official de 16 
de dezembro (1924: 15-17), há uma descrição minuciosa dos bens perten-
centes aos sócios. Apesar de longo, o texto traz em detalhes os bens e objetos 
empregados na constituição da tinturaria e é importante transcrevê-lo, por 
ser um raro documento que descreve traços dos modos de produção têxtil 
paulistano:

São os seguintes os bens avaliados e que entram para a formação 
do supra dito valor de mil contos de réis (1.000:000$000). Im-
moveis: – Um terreno situado na Freguezia do Belemzinho, nesta 
Capital, com frente para as ruas Ulysses Cruz e Plinio Ramos, for-
mado por dois ligados entre si, sendo o primeiro com frente para 
a rua Ulysses Cruz para a qual mede cerca de sessenta e cinco me-

159 Artigo 2º do estatuto de 
constituição da Companhia 
Paulista de Artigos de Seda 
(Sociedade Anônima n.899). 
Publicado no Diário Official 
do Estado de São Paulo, 
em 19 de junho de 1924, 
p.4241.

160 Tecelagem 
Seda Sant’Anna 
(Sociedade 
Anônima n.870). 
Fonte: Registro 
de Imóveis da 
Comarca da 
Capital. Número 
de ordem C10357. 
Acervo: AESP.

161 De acordo 
com o Boletim 
do Departamento 
Estadual do 
Trabalho de 1924, 
era 83 o número 
de tinturarias 
funcionando em São 
Paulo. In: Maleronka 

162 Sociedade 
Anônima n. 921, 
26 de novembro de 
1924. Fonte: Registro 
de Imóveis da 
Comarca da Capital. 
Número de ordem 
C10361. Arquivo do 
Estado de São Paulo.

163 Como, città di 
mestiere. La seta e i 
suoi opifici dal 1860 
al 1950 (catálogo de 
exposição). Museo 
Didattico della Seta 
– Como, 2000.
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tros, e medindo da frente ao fundos de um lado onde confronta 
com Elias Quartim de Albuquerque, duzentos e doze metros e, de 
outro lado onde confronta com Francisco Del Bussio, Roberto Ga-
briele, Amelia Vaccaria, Irmãos Napolitano, o outro blóco adiante 
descripto, João Almendra e ainda Francisco Del Bussio duzentos e 
quinze metros e pelos fundos, onde confronta com Fares e Irmaos 
e com  Elias Quartim de Albuquerque, sessenta e cinco metros, 
avaliados pela importância de Rs. 250:000$000 – (duzentos e cin-
coenta contos de réis). Em dito terreno existem: prédio, dependên-
cias e installações para uma tinturaria, avaliados pela importância 
de cento e setenta contos de réis (170:000$000) idem para a sec-
ção de caldeiras, estufas, sala de verificação de tecidos, cabine e 
electrica, tanque para deposito, etc. avaliados pela importância 
de noventa contos e quinhentos mil réis (Rs. 90:500$000)., tan-
que em cimento armado para água e armazenagem para drogas e 
anilinas avaliados por trinta e oito contos de réis (rs. 38:000$000), 
casa de habitação, diversos poços e fecho do terreno, avaliados 
por oitenta e dois contos de réis (rs. 82:500$000). – Machinas e 

pertences: – Duas caldeiras “Lancaschirs”., uma “Rameuse”., dois
transformadores triphasicos. Seis esbolidores., um hydro extracto 
centrifugo com motor electrico, um vaporisador., duas bombas 
para água., quatro “giggers”., uma machina para dobrar e medir 
tecidos, uma “tanponatrice”., uma installação para óleo combus-
tível., uma centrifuga., uma machina “Sprozzo”., uma machina 
a “gazare” (Gazadeira)., seis bombas para água., duas balanças, 
sete motores., uma bomba para água com motor., duas machinas 
para enrolar tecidos, avaliados por duzentos e sessenta e nove 
contos tresentos e onze mil e tresentos réis (rs. 269:311$300). 
Moveis e utensilios: – dezoito tanques de madeira., sete tanques 
duplos, seis tanques para purga., um tanque de ebanite., um tan-
que de madeira com 3 repartiçoes e diversos acessórios, avaliados 
por trinta e cinco contos quinhentos e trinta e cinco mil réis (rs. 
35:535$000). Instalação electrica e encanamentos: – avaliados por 
noventa e oito contos oitocentos e cincoenta e tres mil e setecen-
tos réis (98:853$700).

O caso da Tinturaria Pessina revela que havia de fato uma tendência de a in-
dústria paulistana concentrar mais de uma atividade ligada à cadeia produti-
va têxtil, ao invés da busca pela especialização de serviços, característica mais 
recente de nossas indústrias. O que esses documentos não revelam é o mer-
cado atendido por essas empresas. Não sabemos, por exemplo, se os tecidos 
tintos eram vendidos para as confecções de roupas ou para as lojas de tecidos 
de varejo. É provável que os dois modos tenham coexistido, à semelhança 
do que ainda hoje ocorre. Dificilmente, no entanto, haveria espaço para de-
senvolvimento de tecidos exclusivos, um processo caro que comprometeria 
a fabricação de tecidos vendidos em grandes quantidades.  Para tecidos mais 
exclusivos, as modistas deviam recorrer aos produtos importados vendidos 
nas lojas de departamentos comentadas anteriormente. 164

164 Pouco se sabe do uso do algodão no vestuário de moda feminina no Brasil. A bibliografia sobre a industrialização e o 
pioneirismo das tecelagens de algodão no país (CANO, 1977; STEIN, 1979; ZEQUINI, 2004), não relaciona a produção ao 
consumo e, de fato, é muito difícil precisar se os algodões dos vestidos do museu e daqueles das fotografias são nacionais ou 
importados. Nos anúncios da venda de tecidos na Revista Feminina, o algodão surge com freqüência e parece que os artigos 
importados eram dotados de qualidades superiores de fabricação. Talvez tenha sido a qualidade dos fios como da tessitura o maior 
diferencial entre produtos nacionais e importados. 
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A coleção do Museu Paulista tem vestidos das primeiras décadas do século 
XX que reforçam os indícios encontrados na documentação das tecelagens. 
Há modelos feitos em tecidos variados de algodão, como a cambraia e o ce-
tim, que aparentam ser vestidos para uso diário, fáceis de lavar e passar. Os 
modelos de algodão são, em geral, de confecção doméstica, o que pode ser 
identificado pelo tipo de acabamento, uso de rendas e passamanarias costu-
radas à mão e modelagem simples (Figura 76 A a D). Já os tecidos em 

FIGURAS 76 A - D.
— Vestido RG 6597, de cambraia de algodão com aplicações de rendas, datado de 1910, que 
pertenceu a Maria Prado Guimarães (1897-1919). Imagens do banco de dados do museu. 
Acervo: Museu Paulista da USP. Detalhes: A. frente; B. abotoamento frontal; C. detalhe da 
renda costurada à saia; e D. detalhe da manga. 

FIGURA 76 A FIGURA 76 B

FIGURA 76 C FIGURA 76 D
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cambraia de linho ou seda, de modelagem e design mais complexos, sugerem 
uma confecção mais especializada, talvez realizada em oficinas de costura ou 
importados, como o Boué Soeurs e outro modelo da Maison Vionnet (Figura 
77 A a C). Fotografias do período, que fazem parte da coleção de documentos 
do museu, mostram que, para ocasiões informais, tecidos mais firmes como 
o algodão e o linho eram preferidos (Figuras 78, 79 e 80), ao passo que, para 
ocasiões mais formais e em festas, era a seda o mais usado. Analisar fotogra-
fias não nos permite identificar fisicamente a matéria-prima de um vestido, 
mas, pela aparência dos vestidos e pela comparação entre eles, é possível 
especular, deduzir determinados padrões. Obviamente que estudos mais 
aprofundados serão necessários para reconhecer os tecidos representados, o 
que não foi possível realizar neste trabalho.  Porém, essas representações são 
fontes importantes para pensar a fabricação de roupas e o vestir no contexto 
do cotidiano.

FIGURAS 77 A - C.
—  Vestido RG 7733, de 
seda cor salmão, todo 
texturizado em nervuras; 
datado da década de 1920 
e etiqueta “Madeleine 
Vionnet”. Coleção 
Carmencita da Silveira 
Bettenfeld Jullien. Imagens 
banco de dados do museu. 
Acervo: Museu Paulista da 
USP. Detalhes: a. frente; b. 
gola e nervuras; c. saia e 
nervuras.

FIGURA 77 CFIGURA 77 B

FIGURA 77 A

Pouco se sabe do uso do algodão no vestuá-
rio de moda feminina no Brasil. A bibliogra-
fia sobre a industrialização e o pioneirismo 
das tecelagens de algodão no país (CANO, 
1977; STEIN, 1979; ZEQUINI, 2004) não 
relaciona a produção ao consumo e, de fato, 
é muito difícil precisar se os algodões dos 
vestidos do museu e daqueles das fotografias 
são nacionais ou importados. Nos anúncios 
da venda de tecidos na Revista Feminina, o 
algodão surge com freqüência e parece que 
os artigos importados eram dotados de quali-
dades superiores de fabricação. Talvez tenha 
sido a qualidade dos fios como da tessitura 
o maior diferencial entre produtos nacionais 
e importados. 
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FIGURA 78.
— Título/legenda: Cora de Moraes 
Barros. Autoria desconhecida. Data: 
16/06/1920. IC 1-21608. Coleção 
Carlos Eugênio Marcondes de Moura. 
Acervo: Museu Paulista da USP (Setor 
de documentação). Pelo caimento 
encorpado do vestido e pelas dobras que 
a posição do corpo provoca no tecido, é 
provável que seja algodão. Listras eram 
mais comuns nesse material. Na lateral 
se vê uma estrutura que aparenta ser 
um bolso, provavelmente uma peça 
funcional.

FIGURA 79.
— Título/legenda: mulheres 
e homem anônimo. Autoria 
desconhecida. Data: 1920. 
IC 1-21703. Coleção Carlos 
Eugênio Marcondes de 
Moura. Acervo: Museu 
Paulista da USP (Setor 
de documentação). Pelas 
marcas amassadas nas 
roupas das mulheres, 
especialmente na altura dos 
cotovelos e cavas, percebe-
se que o tecido é de 
algodão, cuja propriedade 
das fibras (geralmente 
longas e mais espessas 
que a seda) confere essa 
aparência. Pela opacidade 
dos tecidos, eles aparentam 
ter ligamentos simples, 
como a tela ou sarja.

FIGURA 80.
— Título/legenda: mulher anônima. 
Autoria desconhecida. Data: 1920. 
IC 1-21719. Coleção Carlos Eugênio 
Marcondes de Moura. Acervo: 
Museu Paulista da USP (Setor de 
documentação). O tecido aparenta 
ser de linho ou algodão, dada a 
aparência encorpada, característica 
em tecidos desses tipos de fibra.
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Nos avessos de algumas roupas que estão no Museu Paulista, tecidos gros-
seiros de linho e algodão foram usados como reforço para costuras da cintura 
ou cavas. Outros receberam a renda como acabamento das bordas de tecidos 
sobressalentes de costuras laterais e decotes (Figuras 81 A a D). Talvez aí, na 
investigação desses materiais que não ficam expostos à primeira vista, este-
jam novos rumos de pesquisa para entendermos a roupa como objeto cultu-
ral, considerando que existem outros estados além da hegemonia da moda.

FIGURA 81 A A D.
—  Vestido de 
algodão branco, com 
aplicações de sutache 
no decote e nervuras 
na cintura RG 6596. 
Pertenceu a Maria 
Prado Guimarães 
(1897-1919).
Imagens do banco 
de dados do museu. 
Acervo: Museu 
Paulista da USP. 
Os acabamentos 
internos mostram 
o uso de renda de 
algodão para finalizar 
bordas de tecidos, 
semelhante ao 
acabamento da renda 
na barra do vestido 
Boué Soeurs. 

FIGURA 81 A

FIGURA 81 B FIGURA 81 C

FIGURA 81 D
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Os outros vestidos
 de Carmem

Além do Boué Soeurs RG 7091, há no museu outros oito vestidos que per-
tenceram a Carmem da Silveira Bettenfeld, todos doados por Carmencita.165  
Foram vestidos em diferentes épocas da vida de Carmem e representam algu-
mas mudanças e continuidades das formas de seu corpo, de suas predileções 
e de alguns modos de vestir além daquele de cobrir o corpo com roupas novas 
e inalteradas. Eles não foram analisados para esta tese e a maior parte das 
informações usadas aqui provém do banco de dados do Setor de Objetos. 

Um deles é um vestido de adolescente. O RG 7093 é um vestido de “tecido 
verde-água, recoberto por renda com aplicações de rosas e outras flores, em 
tecido cor-de-rosa, azuis, amarelos, brancos e verdes” (banco de dados – Setor 
de Objetos). Pelas fotografias disponíveis no banco de dados, este é provavel-
mente um modelo da Maison Boué Soeurs, devido às características muito 
marcantes da casa presentes no vestido: buquê de flores, camadas de saias, 
cor. Data da década de 1900 e em confecção é muito semelhante àquele RG 
7091 estudado aqui. Seria necessário estudá-lo de perto para confirmar essas 
deduções, mas o registro das várias partes do vestido é uma ferramenta im-
portante nesse processo e nos ajuda nesse momento a entender um pouco 
das relações de Carmem e sua família (que participam de um determinado 
círculo social em um determinado período) com o vestir.

É provável, por exemplo, que a família freqüentava a Maison Boué Soeurs 
mesmo antes da década de 1920. Aliás, se este é mesmo um vestido da mai-
son, sabemos agora que esta produzia também roupas infanto-juvenis, dado 
não registrado na bibliografia internacional específica. Do contrário, se este 
não for um vestido Boué Soeurs, é possível ainda deduzir que tons pastéis, 
flores e texturas variadas eram uma preferência que pode ser reforçada pelas 
características materiais dos demais vestidos que pertenceram a Carmem.

Um outro vestido, RG 7733, datado de 1920, é da Maison Madeleine Vio-
nnet e tem características marcantes de uma preferência por tons suaves, 
bem como texturas produzidas pela manipulação dos tecidos. Esse modelo 
de mangas longas foi confeccionado em seda cor salmão, corte enviesado e 
pregas em toda sua extensão (banco de dados). As camadas de tecidos são 
muito presentes nesse conjunto de roupas que pertenceram a Carmem. No 
RG 7746 (Figuras 82 A-C), um vestido em organdi suíço166  branco possui 
duas camadas de babados nas mangas e duas camadas de babados amplos na 
saia (banco de dados).

165 Além desses, há dois 
vestidos que pertenceram 
a Carmencita quando bebê 
(RG 7729 e RG 7730).

166   Dados específicos como esse “organdi suíço” são ambíguos quando não explicados 
nas fichas de catalogação. Não sabemos se a informação veio da signatária ou se do 
funcionário que catalogou a peça. Afinal, quais são as características de um organdi suíço? 
O que o diferencia de um brasileiro ou francês, apenas a origem? Daí a importância da 
coleta de dados de um objeto.
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O vestido RG 7092 (Figuras 83 A a D) “de seda pura, com entremeios de cor 
champagne, sinhaninha e ponto richelieu” (banco de dados), está desmonta-
do em partes separadas. O mesmo acontece com outros vestidos seus. O RG 
7743 (Figura 84) é uma parte de vestido, a barra que é “de lã, em crochê, nas 
cores verde, vermelho, bege, manteiga e azul”, sendo que “a parte de baixo da 
barra forma no total 8 pontos” (banco de dados).

FIGURAS 82 A-C.
— Vestido RG 7746 de 
organdi suíço com decote 
e manga em babados, não 
datado. Coleção Carmem 
da Silveira Bettenfeld. 
Imagens: banco de dados 
do museu. Acervo: Museu 
Paulista da USP. Pelo design 
aparenta ser um vestido da 
década de 1930. 

FIGURA 82 A

FIGURA 82 B

FIGURA 82 C

FIGURAS 83 A-D.
— Vestido de seda pura, cor 
champagne desmontado RG 7092. 
Pertenceu a Carmem da Silveira 
Bettenfeld (1894-1980). Imagens 
do banco de dados do museu. 
Acervo: Museu paulista da USP. 
O vestido está desmontado em 
partes, talvez para a construção de 
uma nova peça, prática comum 
no período, conforme vimos em 
outros vestidos e em receitas de 
reforma na Revista Feminina 
(maio de 1925). 

FIGURA 83 A
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FIGURA 83 B

FIGURAS 83 B-D.
— Vestido de seda pura cor 
champagne desmontado 
RG 7092. Pertenceu 
a Carmem da Silveira 
Bettenfeld (1894-1980). 
Imagens do banco de 
dados do museu. Acervo: 
Museu paulista da USP. O 
vestido está desmontado 
em partes, talvez para a 
construção de uma nova 
peça, prática comum no 
período conforme vimos 
em outros vestidos e em 
receitas de reforma na 
Revista Feminina (maio de 
1925).

FIGURA 83 C

FIGURA 83 D

Vestidos de confecção mais simples, 
aparentemente feitos para serem 
usados durante o dia, são de tecidos 
de algodão. Assim são o RG 7725 
(Figuras 85 A-D), datado de 1910 e 
feito em “cetim de algodão branco, 
sem mangas, com aplique de renda 
de algodão no decote e cavas” com 
“pregas na cintura e acima da barra” 
(banco de dados); e o RG 7723 (Figu-
ras 86 A-C), um vestido de cambraia 
de algodão branca com alça, acinturado e “decote quadrangular com rendas 
de agulha e filó em toda a sua volta”; a cava tem filó nas bordas e a volta da 
cintura apresenta um bordado inglês franzindo o vestido   (banco de dados).  
Esses dois vestidos, de confecção anterior ao Boué Soeurs RG 7091, reforçam 
a idéia de que o enfeite de roupas era uma prática que deve ter continuado na 
década posterior, ainda que por “debaixo dos panos”.  

FIGURAS 84.
— Parte de vestido RG 
7743. Coleção Carmem 
da Silveira Bettenfeld 
(1894-1980). Imagens do 
banco de dados do museu. 
Acervo: Museu paulista 
da USP. Roupas cujos 
materiais eram feitos por 
trabalhos manuais ou 
matérias-primas especiais, 
raras, eram mantidas 
mesmo depois de desfeita a 
roupa original.
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FIGURAS 85 A A D.
— Parte de vestido RG 
7743. Coleção Carmem 
da Silveira Bettenfeld 
(1894-1980). Imagens do 
banco de dados do museu. 
Acervo: Museu paulista 
da USP. Roupas cujos 
materiais eram feitos por 
trabalhos manuais ou 
matérias-primas especiais, 
raras, eram mantidos 
mesmo depois de desfeita a 
roupa original.

FIGURA 85 A

FIGURA 85 B

FIGURA 85 C

FIGURA 85 C

Por último e já mencionado anteriormente, há o RG 7263, um vestido de 
“cambraia de linho com nervuras e rendas” (banco de dados), que, entre ou-
tros usos, deve ter sido usado durante a gravidez(Figura 3A-B).
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Por fim, alguns alinhavos 
e outras costuras

Será que a preservação de toda essa materialidade assegurar-nos-
á, ao menos, a conservação de nossos projetos de felicidade [grifo 
meu], de nossa condição sensível?
(Teresa Cristina Toledo de Paula) 

Quero pensar que a resposta a essa pergunta feita por Teresa Cristina em 
1998 seja um ressonante e estridente SIM. Rememoro esses dez anos com 
freqüência, mas uma notícia recente amplificou a lembrança de alguns mo-
mentos às quais meu corpo tem respondido fazendo minhas mãos se fe-
charem, esfregando o vazio, um gesto que repeti inúmeras vezes ao tocar 
tecidos. No final de 2007 dois cursos especializados na formação de conser-
vadores e historiadores têxteis estavam na iminência de serem extintos. Um 
deles, ministrado pelo Textile Conservation Centre, formou a conservadora 
do Museu Paulista, com quem aprendi os “primeiros passos” na observação 
de objetos, e tenta ainda manter suas atividades de ensino, o que se justifica 
pelos compromissos comerciais que tem com outras instituições. O segundo, 
o Mestrado em História dos Tecidos e das Roupas, pelo qual fui graduada 
antes de retornar da Inglaterra em 2000, para ensinar nos cursos de moda 
em universidades brasileiras, foi de fato fechado. Essa notícia sinaliza um 
mudança de mentalidade com relação à preservação do patrimônio cultural 
têxtil e afeta a todos que fazem ou querem fazer dos tecidos e roupas seus 
“projetos de felicidade”.

Meu primeiro estudo de um objeto aconteceu depois da faculdade de Moda, 
em 1997, quando era estagiária de Teresa (que havia se especializado em 
conservação têxtil no Textile Conservation Centre em Londres) no Setor de 
Têxteis do Museu Paulista. A monografia sobre uma coleção de 82 pares de 
luvas levou um ano para ser concluída e foi a partir da sua elaboração que 
decidi estudar roupas como um “projeto de felicidade”, como uma forma de 
fazer sentido da minha sensibilidade aos tecidos.

Em setembro de 1998 estava em Winchester,167 Inglaterra, na primeira aula 
sobre Interpretação de Objetos do mestrado História dos Tecidos e das Rou-
pas, criado por Lesley Miller dois anos antes. De imediato minha turma de 
oito alunos teve de analisar um tecido de cor amarela e desenho que parecia 
um brocado, que eu identificava como sendo os de forro de sofá estofado, e 
isso era tudo o que eu poderia dizer sobre ele naquele momento. Comecei a 
observá-lo e descrever o que era possível sem tocá-lo, uma técnica que havia 
aprendido durante meu estágio em São Paulo.

Os colegas, todos ingleses, fizeram o mesmo, mas, diferentemente de mim, 
tocaram, reviraram, e até mesmo cheiraram o tecido, o que me deu calafrios, 
porque estava acostumada a um manuseio cuidadoso de objetos de museus. 
Não estava acostumada a peças tão antigas e nem a peças que servissem para 
estudo em sala de aula.

167  University of 
Southampton (http://www.
soton.ac.uk), cerca de 40 
quilômetros ao sul de 
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Cada um de nós teve um resultado de análise distinta dos demais. O anti-
quário notou o design, a padronagem, relacionando-a às influencias orientais 
no século XVIII; a tecelã notou a complexa técnica de inserção de cores na 
construção do padrão do tecido; outros perceberam a grande quantidade de 
cores e diferentes tons empregados ali, o que contrastava muito com tecidos 
atuais. Bem, eu, a estilista, tive dificuldades em aceitar que aquele fosse um 
tecido do século XVIII, e preferi acreditar que era uma cópia moderna de 
alguma peça antiga.

A dificuldade em analisar um tecido causou um certo incômodo, porque es-
tava preparada para ouvir e aprender ouvindo a “história da roupa”, mas não 
estava preparada (nem sequer imaginava poder) para escrevê-la a partir de 
outros sentidos, especialmente o tátil e olfativo.Essa experiência expõe muito 
do método de interpretação de objetos que empreguei nesta tese. Em primei-
ro lugar, qualquer pessoa sensível aos materiais como tecidos pode estudá-
los, porque são os elementos materiais do objeto que importam de início, não 
sendo necessário um prévio conhecimento da “história da moda”, da roupa e 
do tecido para interpretá-lo (ainda que isto possa, num segundo momento da 
pesquisa, ajudar). Em segundo lugar, cada investigador terá suas premissas, 
porque elas vêm de sua formação e sensibilidade individuais, e este aspecto 
do processo investigativo é respeitado pelo método de interpretação de obje-
tos. Isto significa que não há neutralidade em todos os momentos da análise. 
Não há neutralidade sequer no primeiro momento de observação do objeto 
que será enviesado pelo conhecimento e pelos interesses do pesquisador.

Em terceiro lugar, é preciso colocar as premissas constantemente em questão 
e aceitar a opacidade dos objetos que, diferentemente da escrita ou de outra 
forma de linguagem, não enunciam sentidos. Objetos têm marcas do tempo 
e do uso que recebem sentidos pelo encaminhamento do pesquisador. A pre-
missa, por exemplo, de que por parecer muito novo o tecido amarelo da aula 
de mestrado não poderia ser antigo vinha de uma percepção constituída pelos 
objetos antigos que eu vira no Brasil, muito frágeis e em precário estado de 
conservação, característica muito comum a objetos expostos a climas úmi-
dos como o de São Paulo. E, afinal, o tecido era original do século XVIII e seu 
excelente estado resultava das condições de armazenagem em que esteve ao 
longo de mais de duzentos anos.

Nem tudo deve permanecer opaco. A dedução é importante, porque aponta 
caminhos que poderão ser seguidos ou contestados conforme cresce nosso 
conhecimento coletivo sobre tecidos e roupas. Por isso, procuramos deduzir, 
através da interpretação do objeto em contextos culturais e históricos. Na 
análise do vestido Boué Soeurs, por exemplo, o foco esteve em situá-lo nos 
períodos de sua confecção, de sua circulação e das mudanças, das mesclas 
ocorridas em sua biografia. Dada a minha formação de estilista e meu in-
teresse pela moda e a roupa antiga, mas também contemporânea, não quis 
escapar de algumas comparações e inferências entre o vestido da década de 
1920 e as formas de vestir atuais. Preferi deixar esses insights (em sua maio-
ria) nas notas de rodapé, para talvez retomá-los em outro trabalho.

Obviamente que este texto não é definitivo e desdobramentos virão, a come-
çar pela argüição da banca de defesa, que não poderá estar registrado aqui. 
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Editar a tese, assim como escrevê-la, foi um grande desafio. Os modelos de 
trabalhos de interpretação de roupas são estrangeiros e escritos em condi-
ções de pesquisa distantes da minha, especialmente no que diz respeito a 
financiamento, acervos, bibliografia especializada e o entendimento de que 
lugar o tecido e indumentária ocuparam e ainda ocupam na universidade, 
no cotidiano, na cultura. Procurei escrever de forma simples, para exprimir 
minhas idéias, mas não evitei algum rebuscamento e repetição que vêm das 
tentativas, dos ensaios, de uma vontade de explorar as marcas do vestido e, 
por que não, de uma certa invenção na abordagem e na seleção da bibliogra-
fia. Um risco que corri.

O texto, portanto, parece inacabado em alguns momentos, e a passagem de 
um assunto a outro talvez merecesse mais refinamento, mais trato. Mas é 
assim que ainda vejo o estudo de roupas, fragmentada de certa forma. Preferi 
não suavizar essas dobras e expô-las como estão ou da forma como pude lidar 
com elas. Há, no entanto, alguns alinhavos e outras costuras que gostaria de 
fazer. São questões que me fiz ao reler o texto para escrever algumas conclu-
sões.

E se Carmem nunca esteve em São Paulo? Seria possível que o vestido 
Boué Soeurs, como os demais vestidos da coleção Carmem da Silveira 
Bettenfeld, fossem herança para Carmencita e que, portanto, jamais teria 
circulado na cidade na década de 1920?

Não acredito nessa hipótese. Além da informação coletada de que a família 
morou na Avenida São Luis até a década de 1940, a análise material do 
vestido refuta essa possibilidade. O estado de conservação do vestido, pre-
cário especialmente nas partes em que os tecidos rasgaram, sobretudo nas 
barras, não é comum a vestidos de alta-costura da mesma época que estão 
em museus da Europa e Estados Unidos, onde o clima é mais ameno, e cujas 
condições de armazenagem são bastante controladas. É mais provável que 
ele tenha sido guardado por Carmem ou pela família por décadas antes da 
doação feita ao Museu Paulista em 1993. Guardar roupas antigas em gave-
tas ou armários com naftalina e protegidas de poeira e luz era uma prática 
comum às famílias afetadas pela crise mundial de 1929, como as famílias de 
Tarsila do Amaral e de Maria Amélia de Souza Aranha. A última narrou em 
livro a trajetória de um vestido comprado pela mãe em Paris em 1925 que é 
elucidativo. Depois de ter sido usado por dois anos na França (em jantares e 
salões de hotéis de luxo), é trazido para São Paulo e colocado em uma gaveta 
onde ficou por muitos anos. O motivo: da última vez que havia vestido o cor-
po de sua mãe causara ciúme ao pai, por causa de um elogio feito por outro 
homem. A autora (e testemunha ocular) escreveu sobre o destino do vestido 
depois do acontecido:

O vestido causador da desavença, desse dia em diante deixa de ser 
usado, vindo para o Brasil em 1927. Aqui, sem utilidade aparente, 
adormece no escuro de um gavetão antigo. Cheirando a naftalina, 
conserva-se por muitos anos. Essa, a primeira história do Vestido 
de Gaze Salmão com grossa renda prateada. Desde então, vive na 
sombra da vida da menina, e hoje, em diálogos mudos, a leva a 
rememorar o longínquo passado. (ARANHA, 2001: 24).
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168 Maria Adelaide Amaral e a figurinista Emilia Duncan 
exploraram essa prática na série “Um só Coração”, exibida 
pela Rede Globo em 2003. O figurino foi mostrado ao público 
na exposição “O vestir em São Paulo pela lente de ‘Um só 
Coração”, realizada de 28 de abril a 28 de maio de 2004 na 
Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo sob a curadoria de 
Claudia Fares, e organização de Sérgio Garrido e Rita Andrade 
em 2003. 

169 A exposição Gardes-Robes
– intimités dévoilées, de Cléo de 
Mérode à... do Musée de  la Mode 
et du Textile (19 de maio a agosto 
de 2000), Palais du Louvre, Paris, 
apresentou suas coleções através da 
exposição em forma de guarda-roupa 
de suas doadoras. 

A frustração de Maria Amélia é descrita no livro pelo impedimento que se 
coloca na reutilização do vestido para a confecção de outros vestidos que 
poderiam ser usados por ela (não pela mãe) em bailes de carnaval ou para 
confeccionar modelos de estilos mais coerentes com as modas de sua época, 
o que ela só conseguirá realizar em 1943. Assim ocorrera com um outro ves-
tido de renda valenciana que também havia pertencido à mãe, mas que pu-
dera ser transformado em um vestido-fantasia  “estilo espanhola” em 1938 
(ARANHA, 2001:747-5). 

Transformar vestidos antigos em novos vestidos, particularmente para car-
naval, era uma prática comum no Brasil nas décadas de 1920 e 1930,168   

especialmente porque a mudança do design de uma década para outra (às 
vezes até num tempo mais curto que isso) era tão aparente que um vestido 
rapidamente ficava démodé e para circular novamente precisava ser reforma-
do ou reformulado.    

O que pode ter determinado a preservação da 
aparência original do vestido?

As relações sentimentais entre as roupas e quem as veste determinam mui-
tas vezes o destino desses objetos. Na Europa, por exemplo, mulheres ri-
cas doaram roupas vestidas poucas vezes aos recém-inaugurados museus da 
moda, como discutimos antes. Esta era uma forma de perpetuar o nome da 
mulher e de sua família na história social e cultural de sua sociedade, já que 
as exposições se ocupariam de dar prestígio e lugar às roupas que vestiram 
seus corpos.169

Em São Paulo a produção de tecidos de algodão era maior que a de outras 
fibras, mas não sabemos quais tecidos eram feitos e para que finalidades. Os 
anúncios da Revista Feminina indicavam a venda de tecidos nacionais, mas 
como eram eles? Como foram consumidos e por quem? Sabemos que não era 
apenas a classe média que vestia roupas de algodão, mas certamente haveria 
diferenças de qualidade de fiação, tecelagem e beneficiamento – quais eram 
elas? São questões pertinentes à história dos tecidos e das roupas, as quais 
precisam ainda ser enfrentadas. O “hiato”, portanto, continua.170     

A idéia de que no Brasil as roupas de mulheres ricas eram todas importadas, 
copiadas ou imitadas das modas estrangeiras não conforma com algumas pe-
ças que sobreviveram, como aquelas que estão no Museu Paulista. Vestidos 
de tecidos de algodão e linho, de confecção simples, acabamentos domésti-
cos, e outros que foram descosturados e mantidos em partes separadas, são 
evidências de que havia outras práticas de confecção e uso de roupas que iam 
da reforma à construção de novas roupas usando-se elementos das antigas.

170 Refiro-me ao 
título da tese de 
doutorado de 
Teresa Cristina 
Toledo de Paula 
(2004): Tecidos no 
Brasil: um hiato.



134

Os tecidos são outro aspecto da cultura material que merecem mais inves-
tigação. A seda é o material por excelência da confecção de roupas de moda 
da década de 1920, mas os acervos de museus dispõem de muitos vestidos 
de algodão, linho e lã que não receberam a mesma dedicação de pesquisa. 
Documentar roupas implica em identificar materiais, articulações, modos de 
confecção, costuras e usos. Cada museu adota seus critérios de documenta-
ção que nem sempre satisfazem as necessidades do pesquisador.

Propor um padrão de documentação para roupas não foi um objetivo nesta 
tese, mas esta e uma questão que afeta a pesquisa baseada nesse documen-
tos. As lacunas e a falta de clareza metodológica específica de documentação 
de objetos têxteis que caracterizam os acervos de indumentária no Brasil po-
derão ser revertidas pelo trabalho colaborativo de especialistas com formação 
interdisciplinar.

O vestido de seda com renda de bilros, roto pelo suor de corpo, pela umidade 
e calor excessivos que vão operando sobre ele lentamente, silenciosamente 
é evidência de que os sujeitos que vestem e criam as roupas e tecidos não 
são espectros submetidos passivamente à moda. Ao contrário, resistem à 
sua hegemonia inventando soluções que dêem conta de modos sensíveis de 
vestir o corpo.  

***

Uma última fotogra-
fia do Boué Souers RG 
7091 feita por Hélio 
Nobre para esta tese 
(Figura 88), alinhava 
uma última reflexão. 
Diferentemente das 
outras imagens, es-
pecialmente daque-
la produzida para o 
cartão postal vendido 
na lojinha do Museu 
Paulista (Figura 89), 
esta expõe o estado 
atual das camadas da 
saia do vestido. Elas 
não mais se susten-

tam escondidas por baixo da camada de renda metalizada, mas pendem ex-
pondo os rasgos, puídos e as marcas resultantes das ações do tempo e dos 
usos. Penso nas reações das pessoas diante desta imagem que desestabiliza a 
perfeição impressa no postal e imagino uma exposição de roupas que aborde 
a variedade de estados de conservação que sinalizam as trajetórias desses 
objetos, as suas biografias. 

Nessa maneira de explorar as potencialidades do patrimônio histórico man-
tido por museus, acredito que haja espaço para um novo olhar sobre objetos 
antigos. O vestido, por exemplo, não está no passado, mas no presente. 

FIGURA 88.
— Vestido RG 7091. 
Fotografia: Hélio Nobre. 
Acervo: Museu Paulista da 
USP. Detalhe das barras das 
camadas de tecidos de seda 
e renda de algodão no atual 
estado de conservação.
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FIGURA 89.
— Vestido RG 7091. Postal: 
momomdmomodmdomo

Deslocado da trajetória para que foi inicialmente criado – vestir corpos -, ele 
continua a mobilizar outros corpos, espaços e novos modos de circulação. As 
marcas de degradação, da passagem do tempo e das interferências feitas nos 
objetos podem ser exibidas para pensar as práticas, mentalidades, a cultura 
contemporânea e do privilégio que se ainda se dá ao novo e perfeito, ao belo 
e ao limpo. 
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POSFÁCIO

Notas sobre roupa na bibliografia  

Ao longo do doutorado escrevi uma revisão da bibliografia específica que de-
veria ser o primeiro capítulo da tese. Com o texto pronto, a revisão não se 
acomodou bem no lugar previsto. Depois das questões levantadas pela banca 
de qualificação (a que sou muito grata, pelas observações que colaboraram 
para esta nova edição), o melhor arranjo seria o que privilegiava a apresenta-
ção do vestido Boué Soeurs, e assim aconteceu. 

Julguei, no entanto, que os dados que colhi talvez sirvam como um registro 
daquilo que já foi publicado e discutido sobre o assunto. Essa revisão está 
longe de dar conta de todas as publicações relacionadas à história da roupa, 
mas estão aqui alguns textos que são referência na bibliografia internacional. 
Além deles, há uma trajetória das publicações nacionais sobre moda, tema 
que prevalece sobre as roupas em nossa bibliografia. 
   

Os historiadores de moda no século XX171 

Entre 1900 e 1930, alguns trabalhos sobre a história do vestir foram publi-
cados, mas não houve nenhuma mudança significativa em termos de abor-
dagem teórica no que diz respeito às publicações passadas, prevalecendo os 
panoramas gerais das histórias dos costumes.172 Apesar disso, há duas publi-
cações do período que são excepcionais e que apontam para abordagens que 
só viriam a se desenvolver décadas mais tarde. O primeiro deles é o estudo de 
Elizabeth McClellan, Historic dress of America (1906).  Esse trabalho é notá-
vel, porque, além de ter sido escrito por uma mulher, o estudo era baseado na 
análise de objetos, das próprias roupas, que eram, segundo McClellan, “ve-
ritable documents of history on the subject of dress in América” (TAYLOR, 
2004: 46). Apenas dali a oitenta anos esse tipo de abordagem seria desenvol-
vido em estudos de cultura material para a interpretação de roupas.

O segundo é o livro do pintor Talbot Hughes, An account of costume for 
artists and dressmakers, illustrated by the author from old examples (1913). 
Este também foi um trabalho baseado na observação de objetos, com a di-
ferença de que seu maior interesse estava no estudo de roupas antigas (ou 
históricas) com a finalidade de desenvolver figurinos para teatro. Para isto, 
Hughes utilizou desenhos e modelagens que criou a partir da análise de rou-
pas do século XVIII, parte delas do acervo do museu Victoria & Albert de 
Londres.172

171 Para escrever este texto utilizei 
particularmente o trabalho de 
duas autoras inglesas pioneiras na 
pesquisa historiográfica sobre as 
roupas: Valerie Cunning (1996) e 
Lou Taylor (2002, 2004).

172 Para Taylor (2004:46), pouca 
atenção foi dada às roupas de 
trabalhadores e das classes médias 
nas publicações daquele período.

173 Este método de pesquisa seria 
desenvolvido mais tarde por Nora 
Waugh e Janet Arnold, esta última 
bastante conhecida por seu estudo 
de roupas do século XVI da família 
Médici (TAYLOR, 2004: 49).
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A história do vestir escrita entre as décadas de 1930 e 1960 traz duas grandes 
influências pautadas pelo gênero: de um lado, os historiadores (homens) e, de 
outro, as historiadoras.174 Enquanto os historiadores foram mais influencia-
dos pela abordagem metodológica de Flügel (1930), segundo a qual o uso de 
roupas tem bases psicológicas (sexuais), as historiadoras seguiram os passos 
de Elizabeth McClellan, construindo análises sobre moda e roupa com base 
na interpretação de objetos. 

James Laver e Cecil Willett Cunnington foram os “pais da história do vestir”  
175 no século XX e, apesar de suas origens britânicas, seus trabalhos (dúzias 
de livros publicados em inglês entre as décadas de 1930 e 1960 e traduzidos 
para várias línguas) influenciaram sobremaneira as abordagens de estudo, o 
que foi escrito e ensinado depois deles. Em 1937, Cunnington e Laver tra-
balharam juntos em um seriado da rede de televisão britânica BBC – “(The) 
first fashion and fashion history series Clothesline, a six-part, bimontly 
series”(TAYLOR, 2004: 54). Entre outras coisas, o programa apresentava 
manequins vivos vestindo roupas de época fornecidas por Cunnington de 
sua vasta coleção de trajes históricos. Laver era o apresentador e havia ainda 
um cartunista que ilustrava cenas do cotidiano de mulheres e suas roupas. 

Para nossa discussão, é curioso perceber pela descrição que Taylor faz das 
origens e formação dos dois historiadores (e rivais) que, apesar da proximida-
de que ambos tiveram com roupas históricas, chegando a estudá-las com o 
objetivo de datar certos estilos de moda, nenhum deles se aprofundou nessas 
análises, deixando que o pressuposto das razões psicológicas relacionadas ao 
vestir feminino suplantasse qualquer evidência que pudesse surgir da obser-
vação das roupas. Cunnington (1878-1961) e sua mulher, Phillis, eram mé-
dicos e historiadores do vestir e juntos possuíam uma coleção para pesquisa 
de roupas históricas. Cunnington escreveu: English women`s clothing of the 
nineteenth century (1937), Why women wear clothes (1941) e The art of 
English dress (1948).

Já Laver tinha interesse pelo teatro e chegou a escrever algumas peças de su-
cesso. Também escreveu sobre arte, impressos e história social, do teatro, da 
roupa e moda. Trabalhou como conservador (keeper) de Prints and Drawings 
no Museu Victoria & Albert de Londres, de 1938 a 1959 (TAYLOR, 2004: 
51). É possível que o interesse pela história do vestir na Inglaterra tenha 
contribuído para que a popularidade de Cunnington fosse consideravelmente 
menor do que a de Laver em termos de público internacional. No Brasil, por 
exemplo, há traduções, edições e reedições dos trabalhos de Laver, mas não 
de Cunnington, que só é encontrado em poucas bibliotecas especializadas em 
edições da língua inglesa.176

174 Taylor atribui o termo “historiador” aos 
autores, referindo-se menos à formação acadêmica 
do que à natureza de seus interesses de pesquisa e 
trabalho. A autora analisa essa dicotomia do ponto 
de vista britânico, que está concatenado com as 
questões de gênero (especialmente feminismo) 
que ganharam força nas discussões teóricas das 
ciências humanas a partir da década de 1960. 
Contudo, os autores por ela citados, apesar de 
origem inglesa, são internacionalmente os mais 
influentes. 

175 Foram pais e rivais ao 
longo de suas carreiras, de 
acordo com Taylor (2004: 51).

176 Os trabalhos de Kohler 
e de Laver são os mais 
utilizados por historiadores 
e nas disciplinas de História 
da Moda nos cursos de 
graduação em Moda no 
Brasil. 
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O fato é que a visão de Laver e, em especial, a que é expressa em seu livro A
roupa e a moda (do original Concise history of costume), é a que predomina 
na historiografia especializada do século XX. Além de uma abordagem mais 
panorâmica que Laver tem sobre a história do vestir, e ainda sua personalida-
de carismática e linguagem populista, que atendia tanto a grandes audiências 
(de leitores e ouvintes de suas palestras) quanto ao público de especialistas, 
ele foi responsável pelo sucesso e difusão de seu trabalho na Inglaterra e no 
estrangeiro (TAYLOR, 2004). 

No centro das idéias defendidas por Laver (como por Cunnington) estava a 
de que o consumo feminino por roupas de moda tinha um fundo funcional: 
a de que as mulheres se vestiam para atrair os homens, mas, como Taylor 
(2004:58) bem escreveu:

[...] this eye-view was sharply contested  through the 1980s and 
1990s by a group of women historians and analysts, including 
Elizabeth Wilson and Amanda Vickery.177  Both, through their di-
fering case studies, show that womens`s consumption of dress 
had and has deeper functions than seeking to attract the opposite 
sex or flaunt social class rankings, and that views such as those of 
Laver and Cunnington trivialised women`s behaviour, familial role 

and socio-cultural contributions).

Das historiadoras, Taylor destacou o trabalho de duas curadoras britânicas: 
Doris Langley (cuja coleção de roupas formou a coleção de base do Museum 
of Costume, Bath) e Anne Buck (a primeira conservadora da Gallery of En-
glish Costume, Platt Hall, Manchester, 1947-1972).178 Graças à proximidade 
que tinham com a documentação e análise de roupas, ambas construíram 
suas visões sobre a história do vestir com base na análise de objetos. Os 
trabalhos de Langley – The women in fashion (1949) e The child in fashion
(1953) – debatem a veracidade de alguns mitos populares na história da 
moda (como as cinturas extremamente finas das mulheres vitorianas), e têm 
uma abordagem sociocultural com relação aos códigos do vestir, evitando a 
generalização de classe que prevalecia na historiografia. Buck, por sua vez, 
além de ter privilegiado uma abordagem cultural e social às funções do uso 
das roupas em suas análises (também baseadas em objetos), somou a isto 
métodos de conservação e exposição museológicas voltadas para artefatos de 
tecido, metodologia que influenciaria novos métodos e abordagens de estudo 
a partir da década de 1950. Segundo Taylor (2004:61-62):

Her meticulously researched publications fused close analysis of 
clothing examples with archival study and are classic examples of 
“good practice”. They are admired by dress, social and economic 
historians alike, a rare ocurrence, and have had a progressive im-
pact on the whole field of dress history at an international level.  

177 Amanda Vickery (1998) 
é autora de um belíssimo 
trabalho publicado a respeito 
das relações entre mulheres e 
suas roupas do século XVIII. 

178  A coleção de roupas dos 
Cunnington fora doada 
e ainda se encontra sob 
a guarda do Platt Hall 
(TAYLOR, 2004: 61). 
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Anne Buck e Langley Moore são indubitavelmente nomes expressivos da his-
toriografia do vestir, especialmente no que concerne às suas contribuições 
metodológicas, na análise de roupas e das funções socioculturais do vestir 
e do consumo femininos. Trabalhos recentes que utilizam a interpretação 
de objetos para estudos específicos se concentram na história da alta-costu-
ra. Dois dos melhores exemplos são uma biografia de couturier, Cristóbal 
Balenciaga, de Lesley Miller (2007), e outro sobre o consumo de couture na 
América do Norte na década de 1950, Couture & commerc,  de Alexandra 
Palmer (2001). 

Diferentemente do trabalho de Laver, a bibliografia sobre o uso de roupas 
como documento e sobre métodos de interpretação desses objetos não é tra-
duzida para o português e é pouco conhecida no Brasil. 

I. Aspectos da historiografia de moda (mais que 
da roupa) no Brasil: como nos posicionamos em 
relação à bibliografia internacional especializada

A história do vestir no Brasil está ainda por ser escrita. Ao contrário dos 
colegas historiadores na Inglaterra, Estados Unidos e França, não temos um 
panorama da história da moda e da roupa brasileira, nem mesmo uma que 
inicie com a colonização portuguesa, período em que efetivamente as roupas 
e tecidos seriam encontrados aqui. Nossa contribuição para a bibliografia 
internacional sobre história da roupa – de moda ou não, do vestir, do costu-
me, da indumentária – tem sido fragmentada. Na bibliografia internacional, 
o assunto “moda contemporânea brasileira” vem ganhando espaço editorial, 
situação muito diversa da ausência de tecidos e roupas históricos brasileiros 
nessas publicações. Jennifer Harris, curadora do museu The Whitworth Art 
Gallery em Manchester,179 Inglaterra, conhece tecidos e trajes típicos de pa-
íses da América Latina como Peru, Venezuela, México, Guatemala e Chile 
(dos quais o museu possui exemplares), mas ressente-se de não conhecer 
tecidos e trajes típicos brasileiros: o museu não possui um fragmento sequer 
identificado como originário do Brasil.180

Até o surgimento dos cursos de graduação em Moda no Brasil (final da dé-
cada de 1980), os estudos, pesquisas e publicações relacionadas ao assunto 
parecem ter resultado de esforços e interesses individuais, e ficaram vincula-
dos a determinadas instituições: de ensino (cursos de diversas áreas, especial-
mente as de Humanas, em universidades – sobretudo as privadas), de pes-
quisa (museus e também universidades) e de interesses privados (individuais 
e empresariais, como as publicações comemorativas comissionadas por em-
presas). De qualquer maneira, não sabemos qual foi o primeiro trabalho ou a 
primeira publicação brasileira a tratar da moda e roupa no país. Não apenas 

179   Jennifer Harris é autora de  5,000 years 
of textiles, um dos mais importantes estudos 
atuais sobre a história têxtil mundial. O 
museu The Whitworth Art Gallery em 
Mancheste é mais conhecido por abrigar a 
maior coleção de tecidos de William Moris.

180 Em minha visita ao museu em 1999 
(em atividade do programa de mestrado), 
Jennifer Harris mostrou-se curiosa por 
conhecer tecidos e trajes brasileiros, 
visto que o país estava ausente de suas 
coleções têxteis etnográficas. 
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isto, mas, apesar de algumas tentativas isoladas e recentes em abordar a his-
toriografia do vestir no Brasil, ainda sabemos pouco sobre as “mentalidades” 
(ao modo de Taylor) que sustentaram nossos recortes no estudo e escrita das 
nossas formas de vestir.181 As recentes publicações nacionais e as traduções 
de antigas publicações estrangeiras é que têm servido para ocupar esse espaço 
em nosso imaginário e têm sido amplamente aceitas como o início das publi-
cações sobre roupa e moda no país.

São, portanto, as publicações recentes elaboradas por autores brasileiros e as 
publicações antigas, estrangeiras, traduzidas para o português, que formam o 
conjunto da bibliografia específica disponível no Brasil. Essa bibliografia re-
presenta nossos interesses temáticos de pesquisa e representa também a base 
sobre a qual estamos construindo nossa visão de mundo e nossas abordagens 
metodológicas. Vejamos, isto posto, de que natureza são essas publicações e 
o que nelas conhecemos sobre a história do vestir brasileiro. 

Métodos e abordagens 

Adilson José de Almeida (1995:251), historiador responsável pelo departa-
mento de objetos do Museu Paulista da USP, listou e comentou uma biblio-
grafia selecionada de livros sobre indumentária e moda publicados em língua 
portuguesa (originais ou traduzidos) no período de 1979 a 1996, critério de 
seleção que o autor explica:

[...] permite dispormos de um referencial básico para uso imediato 
tanto científico, como informativo ou de divulgação [...]; possibi-
lita também uma caracterização inicial do campo editorial entre 
nós, observando-se os interesses, temas e enfoques dominantes 
[...]. O recorte cronológico mostrou-se recomendável, pois naque-
le período intensificaram-se as publicações no campo do qual nos 
ocupamos.

Dessa listagem, Almeida concluiu que o maior interesse de pesquisa recai so-
bre as roupas de moda (e menos sobre as roupas de trabalho ou sobre unifor-
mes), o que, acredita o autor, tenha levado à supremacia de textos que abor-
dem a “circulação e o consumo” em detrimento dos problemas de produção 
(ALMEIDA, 1995:251). A história do vestuário é o gênero mais encontrado, 
e é seguido pelas biografias (de estilistas e marcas) e pelas obras de referência 
como glossários e guias, esses em muito menor número do que o primeiro. 
Já em outras áreas como sociologia, antropologia e semiologia da moda, as 
publicações eram mais escassas até o período delimitado por Almeida, 1996, 
e sobre elas escreveremos mais adiante. Como bem observado pelo autor, “a 
grande maioria destas publicações são obras de divulgação, não voltadas para 
a produção de conhecimento novo” (ALMEIDA, 1995: 252).  

181 O historiador Adilson José de 
Almeida, do departamento de objetos do 
Museu Paulista da Universidade de São 
Paulo, tem escrito a este respeito. Ver 
referência completa na bibliografia.
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Dos quase cinqüenta trabalhos listados, Almeida identificou quatro padrões 
da análise que ainda hoje podem ser identificados como predominantes nas 
publicações sobre moda e indumentária disponíveis em português. Os quatro 
padrões são representados por uma publicação cada e, dentre eles, apenas 
uma é de autora brasileira, sendo que as demais são traduções amplamente 
conhecidas (com exceção do trabalho de Sahlins, 1979) e adotadas nos cursos 
de moda no Brasil. 

A primeira é o Sistema da moda (do original em francês Le sisteme de la 
mode de 1967), de Roland Barthes, cuja primeira edição brasileira data de 
1979. O segundo padrão metodológico estaria na obra de Marshall Sahlins, 
Notas sobre o sistema do vestuário americano (1979). Nesse trabalho, à se-
melhança de Barthes, Sahlins procurou desenvolver um método de análi-
se estrutural para um estudo sistemático do vestuário182 (norte-americano) 
como sistema de comunicação. Trata-se de abordagens que diferem daque-
las mencionadas por Taylor (em análises baseadas em objetos) no que diz 
respeito à intenção que antecede o estudo, em outras palavras, enquanto 
Buck e Langley consideraram as evidências particulares de cada roupa estu-
dada, Sahlins, por exemplo, procurou estabelecer “categorias culturais” nas 
quais os objetos estudados pudessem ser enquadrados – assim, teríamos, por 
exemplo, roupas de lazer ou trabalho; roupas de verão ou inverno; roupas de 
elite e de trabalhadores. A influência de uma abordagem lingüística é eviden-
te nesses trabalhos (ALMEIDA, 1995: 259).

O terceiro padrão foi encontrado em Gilles Lipovetsky, na obra Império do 
efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas,183 indubitavelmen-
te o trabalho de maior influência nos estudos de moda no Brasil. Nesse tra-
balho, Lipovetsky defende a idéia de que a moda, de origem aristocrática 
européia, é um fenômeno ocidental moderno (democrático) que ao longo de 
sua história (a partir do século XIV) deixou de ser periférico para ser hegemô-
nico. Lançado na França em 1987, a visão do autor, sociólogo de formação e 
professor atuante, causou polêmica entre seus colegas e ainda hoje as idéias 
ali expressas não são unanimemente aceitas. De qualquer maneira, a grande 
contribuição de Império do efêmero está no seu estudo histórico da moda em 
que é possível “apreender as linhas gerais de seu desenvolvimento e as razões 
para as mudanças verificadas” (ALMEIDA, 1995: 265). A obra de Lipovetsky 
marca um momento de transição nos estudos e na historiografia do vestir e, 
ainda que haja contradição em sua abordagem metodológica, é inegável que 
sua obra tenha colocado o assunto moda em evidência em esferas acadêmicas 
internacionalmente.  

182 Enquanto Barthes concentrou 
sua análise no vestuário de 
moda, Sahlins contemplou 
“todos os tipos de vestuário” 
(ALMEIDA, 1995: 258).

183 Do original francês L`Empire 
de l`ephémère. La mode et 
son destin dans les sociétés 
modernes,  Éditions Gallimard, 
1987.  
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O quarto padrão identificado por Almeida está em O espírito das roupas: a 
moda no século XIX (1987), de Gilda de Mello e Souza. Este é um trabalho 
importante para a bibliografia especializada no Brasil. Primeiro porque ele foi 
escrito por uma mulher e defendido como tese em 1951 – uma audácia para 
a época. Depois, porque o tema não era assunto “legítimo” para ser estudado 
nas universidades. Há três questões que norteiam as análises da autora: as 
diferenciações de gênero, muito marcantes no século XIX; a moda como ex-
pressão artística; e a competição entre estratos sociais exercida pela imitação. 
As duas primeiras questões estariam subordinadas à terceira.

As influências teóricas em seu trabalho são claramente identificadas – Ve-
blen, Simmel, Flugel, Laver e, uma novidade na historiografia, Walter Ben-
jamim (reprodutibilidade técnica versus expressão artística). Suas principais 
fontes primárias são pinturas e fotografias do século XIX, cujas reproduções 
no livro são sempre acompanhadas de uma legenda em que a autora bus-
ca analisar através das características estéticas das roupas (algumas vezes 
também dos gestos e posturas corporais) os aspectos marcantes da moda do 
século e as transformações nele ocorridas. Apesar de sua tentativa em fazer 
uso de alguns aspectos materiais das vestimentas (como cores e formas), 
faltava-lhe um suporte metodológico que estaria ausente nos autores por ela 
explorados.

O último padrão está no trabalho de Alice Rangel de Paiva Abreu, Avesso 
da moda: trabalho a domicílio na indústria de confecção (1986). Este é “um 
estudo em sociologia do trabalho no qual se analisam a estrutura do emprego 
feminino e as condições de trabalho num setor específico da indústria de con-
fecção brasileira: as oficinas de confecção de roupa feminina de alta qualidade 
(vendidas apenas em butiques), na cidade do Rio de Janeiro” (ALMEIDA, 
1995: 277). Utilizando-se de E. Thompson, a autora explora os interesses 
econômicos no uso de trabalho em domicílio considerando valores culturais 
atrelados a ele, especialmente os relacionados à divisão e diferenciação de 
gênero no universo de trabalho (de confecção).

Nesse trabalho percebemos uma mudança de abordagem de estudos rela-
cionados à moda e à roupa no Brasil, especialmente vista no embasamento 
teórico (Thompson), o que permitiu à autora analisar nuances de valores 
culturais dentro do contexto específico da costura de roupas de alta qualida-
de. A autora nos apresenta uma diversidade cultural fora do modelo de difu-
são vertical da moda por imitação (tricle-down). Seu maior interesse esteve, 
no entanto, nas relações de trabalho, e o estudo do vestuário (da roupa) foi 
secundário. Com todas as contribuições que esse estudo trouxe ao conheci-
mento da produção de roupas no Brasil, ele ainda ocupa em espaço marginal 
nas bibliotecas especializadas, raramente aparece nas bibliografias dos cursos 
de moda e é muito menos popular do que Laver e Kohler entre estudantes e 
professores.

A partir de 1995, o mercado editorial de moda no Brasil cresceu conside-
ravelmente sem que, contudo, houvesse uma mudança representativa nas 
abordagens de estudo do vestir. Novos debates parecem acontecer em outras 
áreas das quais os profissionais de moda (entre eles professores, alunos, pes-
quisadores) têm buscado participar. Com a criação de cursos de pós-gradua-
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ção em moda e indumentária no final da década de 1990, núcleos de estudo 
e pesquisa especializados começaram a ser formados nas escolas de moda. Os 
debates internos aos cursos têm fomentado a divulgação de estudos recentes, 
ainda que pouco reflexo dessas iniciativas tenha sido sentido no ensino da 
área e efetivamente resultado no conhecimento das práticas de pesquisa e da 
história do vestir no Brasil. 

Exemplo dessas iniciativas é o Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Moda 
(NIDEM) da Universidade Paulista, criado em 1998 pela reunião de “um 
grupo de pesquisadores de diversas áreas das Ciências Humanas” na sede do 
curso de moda da universidade.184 O primeiro projeto do núcleo, intitulado 
Moda Contemporânea e Construção Interdisciplinar: Pela Constituição de 
um Campo Científico Para a Moda (apoiado pela FAPESP), resultou na pu-
blicação dos textos de debates e pesquisas individuais de seus pesquisadores, 
reunidos no livro Moda, comunicação e cultura: um olhar acadêmico (WA-
JNMAN; ALMEIDA, 2002).  

A criação do Colóquio de Moda,185 em 2004, evento anual que reúne profes-
sores, pesquisadores e alunos das escolas de moda brasileiras, é outra inicia-
tiva de um grupo de pesquisadores das áreas de Ciências Humanas, que tem 
colaborado para ampliar os debates sobre as práticas de pesquisa e ensino 
no Brasil. É fato, no entanto, que a precariedade de recursos destinados à 
organização dos encontros anuais (que não conta com apoio de instituições 
financiadoras de pesquisa), bem como à divulgação dos trabalhos ali discuti-
dos, enfraquece o poder de influência e transformação do cenário acadêmico. 
Muitos dos debates gerados nesses colóquios, intensos e instigantes, não são 
publicados em anais.  

As publicações lançadas nos últimos dez anos revelam alguns dos desdobra-
mentos alcançados por meio das iniciativas dos cursos de moda, como os 
citados acima. Elas apontam alguns interesses recentes dos pesquisadores e 
acentuam, por outro lado, a permanência de abordagens e temas há muito 
presentes na bibliografia especializada. Elas são dos seguintes tipos:

• Periódicos científicos
• Traduções de publicações recentes 
    (de originais dos últimos vinte anos)
• Coleções de núcleos editoriais
•História da moda (geral) e no Brasil

184 Solange Wajnman foi a coordenadora 
do primeiro projeto desse núcleo, que 
contou com o apoio da FAPESP ( In: 
WAJNMAN; ALMEIDA, 2002: 9).

185 Iniciativa da incansável 
Kathia Castilho, participante 
de  nove a cada dez eventos 
de moda no país.
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Periódicos científicos

Em 2002 dois periódicos marcariam uma nova etapa no contexto das publi-
cações específicas de moda no Brasil: Fashion Theory – A Revista da Moda, 
Corpo e Cultura, traduzida para o português da original Fashion Theory 
– The Journal of Dress, Body and Culture (publicado desde 1996), pela edi-
tora Anhembi Morumbi, e Moda e Palavra – Reflexões em Moda, publica-
ção do departamento de Moda da Universidade Estadual de Santa Catarina 
(UDESC).  

O conteúdo do original em inglês da revista Fashion Theory – quatro nú-
meros anuais – era traduzido para o português e a ele era acrescido um ou 
dois artigos de autores brasileiros. A versão nacional da revista trouxe duas 
grandes contribuições aos debates acadêmicos: permitiu que as pesquisas dos 
autores brasileiros pudessem circular entre colegas de várias instituições, de 
vários Estados, indicando caminhos externos ao predominante eixo Rio de 
Janeiro–São Paulo; permitiu ainda que novas abordagens e métodos de pes-
quisa internacionais (não apenas da Europa, mas da China, Índia, Austrália 
e África) fossem introduzidos aos leitores brasileiros com maior agilidade e 
sem menos qualidade do que publicações mais caras (em geral, livros) e ainda 
não traduzidas. 

O formato de revista e a sua periodicidade possibilitaram o uso freqüente de 
artigos por professores nas escolas de moda. A edição brasileira gerou encon-
tros e fomentou a pesquisa acadêmica amplamente, como pudemos ver nos 
desdobramentos dos conteúdos da revista. Exemplos disso são: mesa de dis-
cussão sobre Fotografia de Moda no Brasil mediada pelo articulista Orlando 
Maneschi (Especial Moda e Fotografia, v. 1, n. 3, set. 2002); palestras com 
articulistas brasileiros nas universidades brasileiras e em encontros como 
o Sexta da Moda, da Universidade Anhembi Morumbi; criação de curso de 
extensão pela jornalista Astrid Façanha (Senac Moda – São Paulo) baseado na 
abordagem de Ginger Gregg Duggan (2002), em seu artigo sobre performance 
e desfiles de moda contemporâneos.

Além das iniciativas geradas a partir dos conteúdos da revista em São Paulo, 
os debates e a sua repercussão em vários outros Estados como Santa Catari-
na, Bahia, Goiás e Minas Gerais significaram uma considerável mudança de 
concentração dos debates no sudeste do país. A edição brasileira da revista 
deixou de ser publicada em 2005, seguindo o padrão de descontinuidade de 
publicações dessa área.

A revista Moda e Palavra, publicada pela UDESC, é a reunião de artigos es-
critos por professores do departamento de Moda da universidade e de outros 
autores convidados, “profissionais reconhecidos academicamente”, e tem por 
objetivo “promover o debate, contribuindo para o pensar brasileiro suscitado 
nos diversos centros de ensino espelhados pelo Brasil”. A professora Mara 
Rúbia Sant`Anna, que escreveu a apresentação do primeiro número da revis-
ta, se ressentia, ainda em 2002, da falta de análise crítica sobre a moda nas 
publicações nacionais, como lemos:
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O consenso encontrado nas páginas que se seguem está na con-
cepção da carência de um trabalho de relevância acadêmica que 
aborde a Moda, seja enquanto teoria social e histórica seja en-
quanto produto material e tecnológico da sociedade capitalista. 
Nesta última dimensão a pobreza de reflexão é menor, na medida 
em que as pesquisas na área da Engenharia Têxtil, da Administra-
ção e do Design, entre outras, têm permitido avanços conside-
ráveis na qualificação do produto de moda oferecido em nossa 
sociedade. Contudo, mesmo neste âmbito, a especificidade da 
Moda, geralmente, é pouco acentuada, quando não, equivocada-
mente abordada.186

Para Sant’Anna (2002),187 as abordagens empregadas pelos articulistas de-
veriam considerar  que moda “não é roupa nem linguagem trans-histórica”, 
e sim “[ela é] o próprio sistema que permite a existência desta linguagem e 
nos faz ler e sermos lidos por aquilo que carregamos na aparência” e mais, 
“moda é entendida como a própria dinâmica da construção da sociabilida-
de capitalista e, como tal, a aparência deve ser entendida como a ‘essência’ 
desse universo”. Prevalece, portanto, a visão de que moda é mais o sistema, 
a engrenagem que azeita o capitalismo moderno ocidental do que o objeto 
material resultante dele. Em especial a dualidade tecnologia (fazer) x teoria 
(pensar e, em geral, pela Comunicação), vistos em contraposição, sugere que 
ainda há entre nós uma resistência em lidar com a materialidade como com-
ponente também do pensar e não apenas do fazer. 

Um lançamento recente abriu espaço para novas discussões e abordagens. A 
revista dObras – uma revista de moda mas não só, acadêmica mas nem tanto 
(São Paulo: Estação das Letras e Cores) foi lançada em outubro de 2007 e está 
em seu segundo número (fev. 2008).  Abrigando colunas temáticas, artigos e 
entrevistas, as editoras (Kathia Castilho e Anthoula Fiskatorys) criaram um 
meio para debater questões muito presentes nos cursos de graduação e pós-
graduação em Moda no país. 

Traduções de publicações recentes (últimos vinte anos)

Das traduções feitas a partir de publicações estrangeiras dos últimos vinte 
anos, destacamos três que foram rapidamente incorporadas às bibliografias 
adotadas nos cursos de moda no Brasil. Moda como Comunicação, de Mal-
colm Barnard, originalmente publicado em inglês (1996),188 é o mais popular 
deles e introduz a moda e a roupa como agentes que comunicam classe e 
identidade sociais, gênero e sexualidade. Por uma abordagem teórica cultu-
ral (especialmente derivada de Baudrillard), Barnard entende a moda como 
um fenômeno moderno e pós-moderno. Sua análise baseia-se, sobretudo, em 
fontes literárias e iconográficas. Este trabalho tem sido consideravelmente 
empregado em disciplinas que analisam a moda contemporânea ou que dis-
cutem teoria de moda.      

186 Não paginado.

187 Não paginado.

188 Do original: Fashion 
as communication. 
London : Routledge, 
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Fetiche: moda, sexo e poder, de Valerie Steele,189 aborda a moda pelo ponto 
de vista da história da cultura, analisando o uso de um vestuário pensado e 
produzido especialmente para fetichizar o corpo, transformando-o em obje-
to de desejo e atribuindo-lhe valores que variam historicamente. Estudando 
alguns ícones do vestuário fetichista como o espartilho, a bota de couro e o 
salto alto, Steele (1997:174) discute aspectos psicológicos que permeiam o 
design desses objetos-mercadorias visto, por exemplo, na idéia de que “um 
fetiche é uma história mascarada em um objeto”.  Suas principais fontes são 
catálogos e periódicos e sua análise deriva do estudo das imagens e textos 
ali presentes. Esse trabalho tem sido empregado por alunos, sobretudo nos 
últimos semestres dos cursos de moda, quando há afinidade entre o interesse 
de pesquisa individual com o tema tratado pela autora. 

Moda e Guerra: um retrato da França ocupada (2004),190 da historiadora 
francesa Dominique Veillon, trata da história da alta-costura francesa no 
período de ocupação alemã em Paris durante a Segunda Guerra Mundial. 
Fornece um panorama bastante realista da produção e comercialização das 
roupas desse tipo de confecção, acentuando as mudanças de design e de ma-
térias-primas decorrentes das ações da guerra. Aborda ainda o uso político da 
moda que, pelo lado alemão, procurava enfraquecer o poder francês (quando 
tenta transferir a indústria da alta-costura francesa para Berlim) e, pelo lado 
francês, buscava nela formas de consolidar o poder nacionalista (quando de-
fende a permanência da alta-costura em seu país de origem). Este trabalho 
passou a integrar a bibliografia de disciplinas ligadas à história da moda nos 
currículos dos cursos no Brasil.  

Das últimas publicações traduzidas para o português, a mais recente é, para 
nosso interesse de estudo, a mais significativa delas. Trata-se de Cultura 
das aparências: uma história da indumentária (séculos XVII-XVIII), do his-
toriador francês Daniel Roche, traduzida e publicada em 2007 no Brasil pela 
Editora SENAC de São Paulo.191 De início já notamos nessa tradução uma 
precisão no uso das terminologias – indumentária, vestuário, roupa e moda 
– sem precedentes entre nossas publicações traduzidas (e mesmo entre algu-
mas nacionais).  O estudo de Roche (2007:20-21) originalmente publicado 
em francês em 1989 demonstra que é a roupa “o termo que melhor convém 
a uma história social e cultural das aparências” e, fazendo uma crítica às 
antigas abordagens ao estudo do vestir, demonstra ainda que

[...] uma nova problemática da história da roupa é uma maneira 
de ir direto ao coração da história social; é uma maneira nova de 
colocar a questão essencial – o que deve ser produzido? – e seu 
cortejo de interrogações subseqüentes: o que deve ser consumi-
do? O que deve ser distribuído? É também uma maneira útil de 
tentar observar como os diferentes modelos ideológicos, que coe-
xistem e disputam a regulamentação das condutas e dos hábitos, 
interagem na realidade que pretendemos apreender. 

189 Do original: Fetish: 
fashion, sex and power. New 
York: Oxford University 
Press, 1996.

190 Do original 
francês La mode sous 
l`occupation. Paris: 
Editions Payot, 2001. 

191 Traduzida do original: ROCHE, Daniel. 
La culture dês apparences: une histoire du 
vêtement (XVIIe – XVIIIe siècle). Paris : 
Librairie Arthème Fayard, 1989.
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Roche (2007:23) acredita que a roupa revela os códigos das civilizações e que 
na sua história, a história da roupa, estão imbricados (e não contrapostos) o 
real e o imaginário, situação que gera maior dificuldade ao trabalho do histo-
riador, uma vez que ele deverá buscar auxílio em fontes com as quais possui 
ainda pouca familiaridade: as roupas e os tecidos (além daquelas mais fami-
liares como as “fontes pictóricas”, as “fontes da história social, familiar ou 
comercial, e as fontes filológicas”). Em seu primeiro capítulo, “Vestimentas 
ou costumes”, o autor faz um breve, porém esclarecedor, apanhado de cada 
tipo de fonte relevante ao estudo da roupa para uma história da roupa, ao 
qual voltaremos mais adiante, no próximo capítulo. Ainda que Roche trate 
do contexto francês e dos séculos XVII e XVIII, este trabalho, e sua tradução 
para o português, poderá ser a maior contribuição para discussões acerca do 
uso de fontes no estudo e escrita de uma história da roupa no Brasil. 

Coleções de núcleos editoriais

O aumento das publicações da área encontra nos cursos de moda o maior in-
centivador. A Editora da Universidade Anhembi Morumbi tem sido, ao lado 
da Editora do SENAC (cujo Centro Universitário também oferece cursos de 
moda em nível superior – graduação e pós-graduação),192 das que mais publi-
ca títulos sobre moda. Uma nova editora, a Estação das Letras e das Cores 
fundada por professores em 2006, tem se especializado em títulos de moda 
e design, já tendo publicado trabalhos especializados na forma de livros e 
revista (Disponível em: http://www.estacaoletras.com.br. Acesso em: 10 fev. 
2008).  

É da Editora Anhembi Morumbi a primeira coleção de livros cujos temas 
vêm dos currículos dos vários cursos que a escola oferece e cujos autores são 
seus professores. A coleção Moda e Comunicação é coordenada por Kathia 
Castilho e “reúne os conteúdos produzidos para as disciplinas do curso de 
Pós-Graduação em Moda e Comunicação on-line da Universidade Anhembi 
Morumbi”.193 Para Castilho, “o crescente número de instituições de ensino, 
assim como o número de alunos de graduação e pós-graduação em moda 
em todo o Brasil, evidenciam a necessidade de publicarmos nossos estudos 
e pesquisa gerando assim uma bibliografia qualificada e imprescindível para 
o estudo nesta área”.194  Fazem parte da coleção oito livros publicados entre 
2004 e 2006 e são todos amplamente utilizados como bibliografia dos cursos 
de graduação e pós-graduação em moda por todo o país.195

192 É do Centro Universitário 
SENAC de São Paulo o 
primeiro mestrado de moda 
do país,  intitulado  Moda, 
Cultura e  Arte, aberto em 

193 Apresentação de Kathia 
Castilho à publicação do 
primeiro livro da coleção  
Moda e Comunicação  
(BRAGA, 2004: 11).

194 Idem. 195 São eles: Braga (2004); 
Castilho (2004); Mesquita 
(2004); Garcia e Miranda (2005); 
Preciosa (2005); Demestresco 
(2005); Castilho e Martins 
(2005); Gibson (2006).
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Além dessa coleção a Editora Anhembi Morumbi publicou outros trabalhos 
cujos conteúdos também provêm dos cursos de moda oferecidos pela escola. 
O primeiro deles, hoje esgotado, foi O universo da moda, do sociólogo Dario 
Caldas, que fora elaborado para ser um curso on-line que era parte de um pro-
jeto de educação a distância que se iniciava na Universidade Anhembi Mo-
rumbi em 1997. A introdução ao livro é um relato em tom pessoal bastante 
revelador dos desafios enfrentados por professores e pesquisadores naqueles 
anos iniciais dos cursos on-line, bem como nos fornece um exemplo, muito 
emblemático da profissão, da formação dos primeiros professores dos cursos 
de moda. Ao descrever sua trajetória profissional e sua vivência na Europa, 
estudos no Institute Français de la Mode em Paris e na Academia Domus de 
Milão, Caldas (1999:15) assim reflete sobre sua abordagem:

[...] comecei a refletir sobre o método apropriado a um enfoque 
cultural e comportamental sobre moda. Ele teria, necessariamen-
te, de se referenciar na história da cultura e das artes. As Ciências 
Sociais deveriam trazer o entendimento da dinâmica dos grupos 
sociais, dos processos de mudança e de evolução dos valores. A 
semiologia, com base na teoria da comunicação, permitiria ler a 
moda como texto não-verbal, no sentido de que a roupa é uma 
“máquina de comunicar” (MAFFESOLI, 1996) como o é uma emba-
lagem ou um spot publicitário. Além disso, o conjunto de teorias 
que explicam o funcionamento do mercado seria uma ferramenta 
útil, visto que a moda e o consumo são indissociáveis.

A preocupação do autor em tratar dos vários aspectos – cultural, social, dis-
cursivo e comercial – da moda representa bem o momento por que passavam 
os professores dos cursos de moda no Brasil. Os cursos de graduação existiam 
então há uma década e passavam do estágio inicial de formação das estrutu-
ras curriculares para assimilar algumas novas teorias e abordagens vindas, so-
bretudo, das escolas internacionais – francesas e italianas naquele momento. 
Faria sentido, portanto, que a preocupação expressa por Caldas encontrasse 
nas disciplinas de conteúdo abrangente, como Universo da Moda ou Introdu-
ção a Moda, uma base exploratória das muitas possibilidades vindouras que 
mereceriam especialização em outros momentos no processo de formação 
acadêmica.  Tratava-se, para Caldas (1999:19), de criar “uma espécie de pos-
tulado inicial’ para ‘alargar as fronteiras do mundo da moda”. 

Pouca mudança foi vista no mercado editorial brasileiro naqueles anos (final 
da década de 1990), que foram seguidos por um assombroso crescimento 
no número de publicações, não implicando, necessariamente, uma mudança 
representativa de variedade de temas e abordagens. Em 2002, além do lan-
çamento dos periódicos tratados anteriormente (dos quais Moda Palavra já 
apontava a predileção nacional pelas abordagens ligadas à comunicação e à 
semiótica), duas outras publicações nacionais viriam somar aos estudos da 
moda na perspectiva da comunicação. O número especial da revista Nexos,
196 Comunicação, Educação e Moda (CASTILHO; ANDRADE, 2002), publi-
cada pela Editora Anhembi Morumbi, apresentava sete artigos de professores 
de seus cursos de moda, cinco dos quais tratando de aspectos da relação entre 
moda e comunicação;197 e o livro O sensacional da moda, da comunicóloga 
Ana Mery Sehbe De Carli (2002). O livro está dividido em três capítulos: o 
primeiro trata da moda como consumo e apresenta um panorama histórico 

196 Revista da Universidade 
Anhembi Morumbi 
que, a cada número, 
dedicava-se a uma das 
áreas de conhecimento 
contempladas pelos cursos 
da universidade.
197 Os artigos são: 
“Vitrinas: entre a tentação 
e a sedução“, de Sylvia 
Demetresco e Marcelo 
M. Martins;  “Impossível 
não comunicar”, de 
Cristina Frange; “Moda 
e comunicação: o jogo 
da aparência como raiz 
cultural”, de Carol Garcia; 
“A moda espera dos corpos: 
um olhar sobre o discurso 
da ‘liberdade de escolha’”,  
de Cristiane Mesquita (trata 
de moda e subjetividade); 
`” moda e a Comunicação”, 
de Luís Tadeu Dix; “A 
história dos cursos de 
design de moda no Brasil”, 
de Dorotéia Baduy Pires, e 
“Algumas reflexões sobre 
moda e criação: uma 
experiência no ensino da 
moda brasileiro”, de Sandra 
Harabagi (esses dois últimos 
textos tratam de questões 
da moda e educação). 
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(linearmente cronológico) da produção de roupas a partir da revolução indus-
trial ao final do século XX; o segundo capítulo analisa imagens seleciona-
das pela autora com o objetivo de capturar as múltiplas facetas da moda, de 
forma que encontramos ali retratos do século XIX, ilustrações e fotografias 
de desfiles do XX; o último capítulo, “O sensacional da moda”, traz alguns 
fragmentos que se referem a temas e assuntos que passaram a ser mais ex-
plorados na bibliografia internacional no final do século XX como a ética e 
a estética, temporalidade, o marketing, a cidade e o corpo. A publicação é da 
editora da Universidade de Caxias do Sul e, ao lado da revista Moda e Pala-
vra, da Universidade Estadual de Londrina, apontaram no início do século 
XXI que o país começava a ver os efeitos do surgimento dos cursos de moda 
na década anterior surtir efeito fora dos centros editoriais de São Paulo e do 
Rio de Janeiro.  

De fato, outras publicações de autoria de professores de cursos de moda do 
sul e nordeste brasileiros sugerem que, neste início de século, estejamos vi-
vendo uma descentralização dos estudos relacionados à moda. São exemplos 
os trabalhos da professora Miriam da Costa Manso Moreira de Mendonça, 
O reflexo no espelho: o vestuário e a moda como linguagem artística e sim-
bólica (Editora UFG, 2006), coordenadora do curso de Design de Moda da 
Universidade Federal de Goiás; e Sentidos da moda (vestuário, comunicação 
e cultura) (Annablume, 2005), da professora Renata Pitombo Cidreira, coor-
denadora do curso de graduação em Comunicação e Produção de Moda da 
FTC em Salvador, Bahia.

Algumas publicações nasceram (e foram ampliadas a partir) de encontros e 
congressos temáticos que apontaram para novas discussões e debates sobre 
a moda. Foram duas publicações desse tipo lançadas entre 2002 e 2006: A
moda do corpo, o corpo da moda (2002) nasceu do seminário homônimo 
realizado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e organizado 
naquele ano por professores do curso de Design daquela universidade, em 
conjunto com outros da Universidade Anhembi Morumbi, em parceria com 
o grupo de pesquisa ETHOS – Comunicação, Comportamento e Estratégias 
Corporais, da Escola de Comunicação – Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro; e O novo luxo (CASTILHO; VILLAÇA, 2006), que nasceu do encontro 
homônimo realizado na Universidade Anhembi Morumbi em São Paulo em 
2005 e organizado em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janei-
ro.

A inovação em termos de abordagem nessas duas publicações está na tema-
tização que considera assuntos relevantes às Ciências Humanas nos últimos 
vinte anos. Tanto o “corpo” quanto o “luxo” são temas que estiveram presen-
tes na historiografia de moda, mas apenas marginalmente e normalmente 
associados a uma história linear e evolucionista. Nessas novas abordagens 
temáticas e interdisciplinares, é possível entrever os temas sob diferentes 
perspectivas, e o leitor é apresentado a idéias que derivam de uma variedade 
de novas bases teóricas (para moda) como as da filosofia (Gilles Deleuze, 
Félix Guattari, Jean Baudrillard, Michel Maffesoli) e da história (Eric Ho-
bsbawm e François Caron). Tanto o corpo quanto o luxo têm sido tema de 
estudo em núcleos universitários como o grupo ETHOS na UFRJ, o grupo de 
estudos em Moda do Departamento de Comunicação e Semiótica da PUC 
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de São Paulo e também na formação do curso de pós-graduação lactu senso,
o MBA Moda e Luxo da Faculdade Armando Álvares Penteado (FAAP), em 
São Paulo (desde 2003). 

A descontinuidade de publicações e a falta de reimpressões revisadas, no 
entanto, transformaram esse momento inicial em uma constante, e ainda 
hoje muitos cursos de graduação no Brasil encontram dificuldade em definir 
seu campo de atuação, de especialidade, dentro desse Universo da Moda. Dos 
mais de 140 cursos de graduação inscritos no Ministério da Educação (dis-
ponível em: http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/lista_cursos.
asp. Acesso em: 12 set. 2007), muitos são intitulados Design de Moda quan-
do seus currículos e estrutura física apresentam por vezes maior concentra-
ção em Comunicação ou Administração. A especialização tem acontecido 
paulatinamente e por esforços ainda mais pessoais que institucionais, ce-
nário este que apresenta alguma recentíssima mudança, como vimos pelas 
publicações nascidas dos encontros mencionados. 

Enciclopédias, dicionários, boletins e relatórios especializados

Este tipo de publicação especializada ainda é dos mais carentes no mercado 
editorial brasileiro. Apenas nos últimos anos percebemos um maior interesse 
na elaboração e tradução de algumas enciclopédias e dicionários de moda. 
É provável que a primeira tradução brasileira tenha sido a Enciclopédia da 
moda (Companhia das Letras, 1992), de Georgina O’Hara, num período que 
coincide com os anos iniciais dos cursos de moda em São Paulo.198 É mesmo 
possível que a abertura dos primeiros cursos de moda, ainda no embrionário 
estágio de cursos técnicos ou de extensão da década de 1980, tenha contri-
buído para novas publicações desse tipo, pois, em 1986, o núcleo editorial do 
SENAI/Cetiqt publica o que talvez seja nossa primeira publicação deste tipo, 
o Glossário têxtil e de confecção: inglês-português (Rio de Janeiro). Ele foi se-
guido pelo Decifrando a moda: glossário, de Airton Spengler (São Paulo: STS, 
1993), e pelo Dicionário da moda: guia de referência de termos do mercado 
têxtil e moda (2002), edição do Instituto Francisca Peixoto, com patrocínio 
da Companhia Industrial Cataguases. 

Mais recentemente tivemos novas publicações: uma reedição da enciclopédia 
de Georgina O’Hara (2007), com ilustrações em preto e branco (a anterior, de 
capa dura, tinha ilustrações coloridas impressas em papel coucher) e o acrés-
cimo de verbetes brasileiros; a Moda ilustrada de A a Z (São Paulo: Manole, 
2003) de Regina Maria Catellani; e o Dicionário da Moda,  de Mario Sabino 
(2006).

Há neste mercado editorial publicações que funcionam como diretórios e que 
mapeiam as indústrias têxteis e de confecção em termos de localização e de 
especialidade de produção. Desses guias destacamos o Guia TexBrasil, orga-
nizado pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT), 
e disponível no site www.abit.org.br, e o Quem é quem na cadeia têxtil, da 
revista eletrônica Textília Press (www.textilia.com.br).  Relatórios setoriais 

198 Do original The 
encyclopaedia of fashion. 
London: Thames and 
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são importantes instrumentos de análise mercadológica e são utilizados para 
planejamento estratégico por empresas do setor têxtil e de confecções. Por 
seu conteúdo informativo e por suas análises comparativas, poderiam ser 
adotados pelos cursos de moda, mas raramente aparecem entre as publi-
cações indicadas nas bibliografias curriculares. São exemplos desse tipo de 
publicação o relatório anual setorial, editado pelo jornal Gazeta Mercantil 
de São Paulo, e os relatórios setoriais editados pelo Instituto de Estudos e 
Marketing Industrial S/C Ltda. – IEMI: Brasil Moda Confecção – relatório 
setorial da indústria confeccionista brasileira (cuja primeira edição data de 
2003) e Brasil Têxtil, relatório do setor têxtil brasileiro (cuja primeira edição 
data de 2001).

Das publicações especializadas, o Boletim Industrial Têxtil (BIT), editado 
pelo SENAI/CETIQT do Rio de Janeiro (publicado até 2000), é dos mais téc-
nicos em conteúdo e aborda problemas bastante específicos das várias etapas 
de produção têxtil, desde a produção de fibras, às etapas de fiação, beneficia-
mento (incluindo o tingimento) e tecelagem. Editado em formato de bolso 
e de poucas páginas, o boletim era um informe dos títulos, seguidos de um 
breve resumo dos mais recentes artigos nacionais e internacionais disponí-
veis no núcleo de estudo e pesquisa setorial do SENAI e por ele era possível 
solicitar cópia de qualquer dos artigos ali mencionados.

História da moda no Brasil : algumas considerações

A pesquisa, escrita e publicada, da história da moda no Brasil permanece 
ainda fragmentada. A roupa é um assunto mais encontrado na literatura 
– romances, novelas, memórias – do que em estudos especializados como 
acontece na bibliografia internacional.199 Encontraremos nas obras de auto-
res como José de Alencar, João do Rio, Alcântara Machado menção às formas 
de vestir e, algumas vezes, a descrição de roupas específicas de determinadas 
épocas. Além deles, encontraremos nos trabalhos sobre a sociedade brasileira 
e sua formação alguma descrição sobre roupas, tecidos e fibras. É o caso, por 
exemplo, de Caminhos e fronteiras (2005, 3. ed., 3. reimpr.),200 de Sérgio 
Buarque de Holanda, em que o autor narra técnicas de fiandeiras do século 
XVIII e o uso de fibras locais, além do algodão. 

Os mais recentes lançamentos das produções nacionais refletem a predileção 
pela moda e suas relações com as cidades, caso dos livros Moda e sociabilida-
de: mulheres e consumo na São Paulo dos anos 1920, de Maria Claudia Bo-
nadio (SENAC, 2007), e A cidade e a moda: novas pretensões, novas distin-
ções – Rio de Janeiro, século XIX, de Maria do Carmo Teixeira Rainho (UnB, 
2002). As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, bem como o período – século 
XIX e início do XX – são ainda recorrentes na historiografia especializada. 

199 Agradeço aos 
comentários da 
professora Mariza 
Werneck a este respeito 
na banca de qualificação.

200 Pela Companhia 
das Letras. A primeira 
edição é de 1956.
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Outros temas de publicações recentes que resultaram de trabalhos prolonga-
dos de pesquisa e outros, ainda não publicados, que resultam de dissertações 
de mestrado e teses de doutorado, reforçam a predileção por determinados 
temas – especialmente moda e cidade, moda e trabalho feminino –, e, mais 
ainda, reforçam a predileção pela roupa de moda em detrimento a outras 
roupas (uniformes, roupas de trabalho, roupas do dia-a-dia).201 O historiador 
Adilson José de Almeida apurou que, até 2003, em importantes universida-
des brasileiras (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Universidade 
de São Paulo e Universidade Federal do Rio de Janeiro) já se realizou um total 
de 54 trabalhos entre dissertações de mestrado e teses de doutorado.202

A maioria desses trabalhos fora realizada em departamentos de Comunica-
ção, Ciências Humanas e Artes, áreas próximas às questões mais abordadas 
nos estudos sobre moda, conforme veremos mais adiante. Há ainda os títu-
los que abordaram a moda enquanto meio gerador ou produtor de sentido 
na sociedade atual, discutindo bases teóricas das áreas de comunicação, fi-
losofia, sociologia e psicologia na tentativa de entender a moda na perspec-
tiva da modernidade. Exemplos desse tipo de abordagem em trabalhos mais 
recentes são Teoria de moda: sociedade, imagem e consumo, de Mara Rúbia 
Sant’Anna (Estação das Letras, 2007), e Os sentidos da moda (vestuário, co-
municação e cultura), de Renata Pitombo Cidreira (Annablume, 2005). No 
que diz respeito especificamente à história da moda e do vestir no Brasil, 
repetimos, os estudos concentram-se em determinadas temáticas e ainda 
não é possível entrever um amplo panorama desse aspecto de nossa cultura 
material.  

É provável que as primeiras tentativas de escrever sobre a história da moda no 
Brasil tenham partido das editoras e articulistas de moda das revistas femi-
ninas desde o surgimento desse tipo de publicação no país, no século XIX.203  
Ainda que de maneira fragmentada e sem o objetivo de compilação de uma 
“história total” da moda, os textos ali publicados sugerem uma espécie de 
reconhecimento da capacidade brasileira de estar na moda e de conhecer sua 
história para, então, lançar-se às novidades.  Na Revista Feminina publicada 
em São Paulo (e vendida em todo o país) entre 1915-1936, encontramos 
textos que analisam a evolução da moda (européia) e a assimilação ou refugo 
de novas tendências. 

201 Destacamos 
o notável 
trabalho de 
Maleronka 
(2007). 

202 A maior parte dos trabalhos realizou-se após 1995, coincidindo com o período de formação 
das primeiras turmas dos ursos de graduação de moda em instituições de ensino privadas, como 
a Universidade Anhembi Morumbi e a Faculdade Santa Marcelina, ambas localizadas em São 
Paulo. Não pudemos localizar ou apurar dados similares num panorama nacional.  Para ver 
dados completos, consultar: Almeida (2003:15-157).

203 Ver 
Barbuy 
(2007).
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A primeira publicação nacional voltada exclusivamente à história da moda 
que pudemos localizar foi Três séculos de modas, do escritor maranhense João 
Affonso do Nascimento, cuja primeira edição, de 1923, fora reimpressa em 
1976 em homenagem do Conselho Estadual de Cultura ao 360º aniversário 
da fundação de Belém do Pará.204  O autor descreve a indumentária feminina e 
masculina percorrendo três séculos de história – 1616 a 1916 –, rememorando 
fatos relevantes de mudanças de estilo e de impactos da história social e eco-
nômica sobre a moda. Há ainda uma análise histórico-social do “fenômeno 
moda” que parece ser influenciada pela abordagem de Veblen. O inovador nes-
sa publicação, contudo, é a menção a aspectos regionais da moda e uma tenta-
tiva de analisá-las historicamente. Nos capítulos finais, Nascimento descreve 
trajes típicos regionais das negras e mulatas do Maranhão e do Pará e procura 
entender de que forma deu-se a influência estrangeira para que abandonásse-
mos aquelas formas de vestir. Os desenhos que acompanham o texto foram 
copiados pelo autor de “documentos que [possuía]” e ilustram o cotidiano do 
Brasil na fase de sua colonização. Em termos de estilo e abordagem, este tra-
balho em muito lembra aqueles citados por Lou Taylor em sua análise do uso 
das imagens na construção (para não dizer invenção) de uma história do outro. 
Falaremos mais sobre este trabalho adiante. 

As ilustrações do autor remetem aos desenhos dos viajantes que passaram 
pelo Brasil e registraram algumas formas de vestir dos “nativos”, formas es-
sas similarmente vistas em outras “civilizações distantes” como a África e 
Ásia. O livro está dividido por capítulos que abordam a história da moda 
por blocos periódicos. No último desses blocos (1901-1916) temos exemplos 
emblemáticos das descrições detalhadas (e por vezes vistas por um viés mo-
ralista) dos trajes e da visão do autor acerca da influência estrangeira sobre a 
moda vestida no Brasil, como lemos nos trechos:

[...] as saias sobem, muito além dos limites traçados às de 1810 e 
1830; os decotes descem, mais do que poderia permitir a simples 
e honesta decência; suprimem-se as mangas, e até mesmo nos 
vestidos de baile, as sumárias alças que, à guisa de suspensórios, 
passando por cima dos ombros, sustentariam o corpete. E nada 
protege os braços, totalmente nus. As luvas, outrora complemen-
to obrigado do vestido de uma senhora que se prezasse, as luvas, 
que, no caso em apreço, seriam bastante longas, – de pelica ou de 
malha de seda – indo acima dos cotovelos, são dispensadas: tra-
zem-se séries de braceletes, colocados em várias alturas, à maneira 
das orientais, – de ouro, de prata, de madeiras diversas, de osso, 
de vidro, de celulóide, de tartaruga [...], ressurgem os brincos de 
nossas tetravôs, compridos, pesados [...]. Há também os vestidos 
[...], vestimenta muito parecida com uma camisola de bebê, ou 
um penteador, com que algumas mulheres não hesitam em sair à 
rua, trajando aquilo que antigamente só usavam na intimidade de 
alcova ou do toucador. (NASCIMENTO, 1976: 181-212).   

204 João Affonso do Nascimento era “escritor maranhense radicado em Belém, funcionário da extinta Port of Pará, cronista, 
desenhista e pintor, assíduo colaborador, no início do século [20] da Folha do Norte, sob o pseudônimo de Joafnas” e “fez parte 
de um grupo de jovens intelectuais, colaborando no Jornal Para Todos e na revista Flecha; grupo formado também pelos irmãos 
Azevedo – Artur, Aluízio e Américo. Participou da fundação do Diário Maranhense “A Pacotilha”, um dos principais órgãos da 
imprensa nortista. Dava preferência à crônica de costumes, falando sobre os fatos do dia-a-dia, na provinciana Santa Maria do 
Belém no princípio do século [20]. Pertenceu ao Instituto Histórico e Geográfico do Pará e à Sociedade Geográfica de Lisboa e 
foi membro fundador da Academia Paraense de Letras. Recebeu do governo português a comenda da Ordem de Cristo” (Maria 
Anunciada Chaves – Presidente do Conselho estadual de Cultura do Pará, na apresentação do livro, 1976, s.n., não paginado). 
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Apesar da observação feita pelo neto de Nascimento, Francisco Paulo do Nas-
cimento Mendes, na introdução da segunda edição do livro, de que o texto 
“parece convidativo para um estudo semiológico da moda”, a familiaridade 
do autor com detalhes de acabamento e de matérias-primas das roupas – bra-
celetes de “celulóide” e “sumárias alças” ao modo de suspensórios – sugere 
que ele as estudou de perto, uma abordagem característica de estudos reali-
zados em museus e que muito pode colaborar para uma análise da cultura 
material do vestir. Outro trecho reflete o descontentamento do autor diante 
da passividade com que os brasileiros se submetiam à moda estrangeira:

[...] não é preciso acentuar que influência tiveram certas recentes 
inovações da moda nos costumes brasileiros, dada a nossa pro-
pensão, mais talvez do que nenhum outro povo, para aceitar sem 
exame e imitar sem discussão tudo quanto for novidade, mormen-
te procedendo de Paris, e quão profunda repercussão exercem na 
nossa mocidade, irradiando, como de rigor, da capital Federal 
[então, Rio de Janeiro] para os Estados da União. (NASCIMENTO, 
1976: 181-212). 

O incômodo sentido por Nascimento no tocante à submissão “sem exame” 
à moda estrangeira vai reverberar em um sentimento nacionalista e numa 
busca pelo entendimento de uma identidade brasileira ou de uma brasilidade 
nas publicações posteriores, assuntos recorrentes na bibliografia e nos deba-
tes em torno da moda nacional nas últimas três décadas. 

Depois da primeira edição de Três séculos de moda, seguiu-se um período de 
ostracismo até a publicação da tese de doutorado de Gilda de Mello e Souza 
sobre a moda no século XIX na Revista do Museu Paulista da Universidade 
de São Paulo em 1951.205 Dali a três outras décadas, em 1986, é publica-
do Modos de homem & modas de mulher, de Gilberto Freyre, livro em que 
modos e modas “são considerados sob perspectiva mais sociológica que em 
puros sentidos literários” e que, “no contexto sócio-histórico brasileiro, os 
ritmos de relações entre modos e modas vêm, para o autor, variando, tendo 
sido um, antes de 1850, outro, em épocas seguintes, podendo-se dar destaque 
à década de 1970, como início de significativo abrasileiramento de modelos 
importados, por vezes passivamente” (FREYRE, 1986: 9).   

Por esse pensamento de Freire, exposto como “advertência do autor” na apre-
sentação de seu livro, percebemos que pouca mudança de mentalidade foi 
sentida desde a publicação da primeira edição do estudo de Nascimento com 
relação à submissão brasileira à moda estrangeira.  Esta obra de Freire tra-
ta de aspectos do nacionalismo que passaram a fazer parte das indagações 
acerca da moda no Brasil, suas influências e suas inovações. As várias con-
siderações que faz o autor sobre a moda e o Brasil (“nacionalismo e modas”, 
“modas e vários tipos brasileiros de mulher”, “o Brasil passivo importador 
de modas” etc.) revelam uma busca por definir (ou, ao menos, cercar) uma 
“brasilidade” da moda e analisar suas procedências, suas problemáticas. O 

205 Teresa Cristina Toledo de Paula, conservadora têxtil do Museu Paulista, 
revelou, em sua tese de doutorado (2004), que o trabalho de Gilda Rocha 
de Mello e Souza, A moda no século XIX: ensaio de sociologia estética, fora 
inicialmente publicado na Revista do Museu Paulista, trinta e cinco anos 
antes de ser transformado em livro e publicado sob o título O espírito das 
roupas: a moda no século XIX, pela Companhia das Letras (1986).
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estudo de Freire tem de certa forma uma mescla de abordagens antropoló-
gicas, históricas, etnográficas, sociológicas, psicológicas. É, sobretudo, um 
estudo pioneiro no que se propõe a entender: o que constitui modos de viver 
e vestir brasileiros?

Os interesses sobre a moda recaíram desde Freyre em outras searas e em 
1988 publicado o Moda, luxo e economia, do sociólogo da arte e da cul-
tura José Carlos Durand (São Paulo: Babel Cultural). Durand foi professor 
na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e participou de estudos sobre a 
pequena e média empresa têxtil brasileiras (1983), e esse seu livro é uma 
continuidade de seus interesses de pesquisa.206 Já na apresentação ao livro, 
há uma advertência do autor sobre a abordagem empregada em seu estudo, 
“passagens sociológicas explícitas” que “podem chocar espíritos propensos a 
só ver beleza e encantamento no mundo feminino e de sua estética” (1988: 
9). A advertência não foi dada sem razão. É compreensível que um sociólogo 
professor de uma instituição reconhecida pela excelência no ensino de ad-
ministração e economia devesse, naquele momento, justificar seu tema de 
interesse de pesquisa e colocá-lo à altura da sociologia e distante de questões 
frívolas como “a beleza do mundo feminino”. O sentido dessa advertência, 
no entanto, se feita hoje seria outro, pois já não é mais possível negligenciar 
nem a beleza nem o mundo feminino como temas de estudo nas várias áreas 
das Ciências Humanas. 

Nesse trabalho, Durand fornece um panorama histórico da manufatura e 
indústria da moda, diferenciando sua produção em dois tipos: a alta-costura 
(de origem francesa, especificamente parisiense) e a costura industrial (de 
origem anglo-americana que deu origem ao prêt-a-porter francês). O autor 
relata fatos e aspectos relevantes da história da moda no Brasil, e muitas das 
coisas ali escritas não haviam sido publicadas antes. No capítulo “Moda no 
Brasil” ele trata superficialmente da chegada das primeiras lojas de moda 
no Rio de Janeiro no século XIX, das primeiras publicações como a edição 
brasileira da revista La Saison – A Estação –, do comércio de roupas e tecidos 
de moda por influência francesa, inglesa e árabe; do desenvolvimento das 
atividades ligadas à moda como as feiras do setor (FENIT), dos estilistas e 
jornalistas que passaram a se especializar no assunto. Em “Promoção do 
Algodão e dos Fios Sintéticos”, há menção a contratos de licenciamento de 
marcas estrangeiras que passaram a ter linhas de produtos confeccionadas no 
Brasil, caso da Maison Dior, que em 1966 licenciava “meias, perfumes, sa-
patos e lingeries” (DURAND,1988: 77). A ausência de referências às fontes 
utilizadas, contudo, não permite um desdobramento deste estudo, e a única 
menção feita ao uso dessas fontes está entre as advertências feitas pelo autor 
em sua apresentação:

[...] as informações e opiniões atribuídas a terceiros, geralmente 
entre aspas, são material recolhido em entrevistas, pelo autor ou 
seus auxiliares. Quando não, são declarações à imprensa, compi-
ladas em arquivos especializados. As fontes não são citadas uni-
camente para deixar o texto despojado das rendas e babados das 
notas de rodapé e dos apêndices que chateiam a todos nos textos 
acadêmicos. (DURAND, 1988: 9).

206 O estudo de 1983, 
realizado por um grupo de 
pesquisa do qual Durand 
fazia parte, foi transformado 
em livro e publicado em 
1985 sob o título Pequena 
empresa: o comportamento 
empresarial na acumulação 
e na luta pela sobrevivência, 
organizado por H. Rattner.
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A escassez a referências nos estudos sobre as roupas e tecidos explica, em 
parte, o pouco avanço que se tem feito para conhecer mais e melhor a história 
do vestir no Brasil. As “rendas e babados” das notas de rodapé e apêndices, 
neste caso, contribuiriam muito para a continuidade e aprofundamento dos 
estudos nesta área.  O próprio autor sentiu o peso da ausência de publica-
ções e referências de leitura quando escreveu a sua orientação bibliográfica. 
Nela indicou uma lista de sete livros estrangeiros de “Histórias da moda 
que abrangem o século XX”, enquanto que, aos títulos em língua portuguesa 
dedicados a “Histórias da moda no Brasil, abrangendo o século XX”, o autor 
constatou que havia “nada a registrar” (DURAND, 1988: 134).  

Dois João de Nascimento (1923) a Braga (2004)

Oitenta e um anos se passaram entre a primeira e a segunda publicação na-
cional de uma História da Moda. Quase um século separou o estudo de dois 
João, o Nascimento, maranhense que escreveu de Belém, e Braga, nascido no 
Estado do Rio de Janeiro, que escreveu de São Paulo. Há muitas semelhanças 
entre as trajetórias e as visões desses dois homens, ambos multitalentosos. 
Nascimento fora cronista, desenhista e pintor e dedicou boa parte de sua 
carreira à escrita de crônicas de costumes, das quais moda parece ter sido um 
assunto recorrente; a contribuição de seu trabalho pode ser medida por suas 
conquistas: foi membro fundador da Academia Paraense de Letras e recebeu 
do governo português a comenda da Ordem de Cristo. 

Braga é historiador e também estilista, especialista em história do costume, 
da indumentária e da arte e mestre em história da ciência; é dos mais caris-
máticos professores de história da moda, lecionando em muitas das escolas 
de moda no Brasil. Ambos escreveram a sua história da moda a partir da 
visão européia do tempo e espaço, e seus trabalhos são contribuições impor-
tantes à bibliografia especializada especialmente para uma audiência forma-
da por alunos dos cursos de graduação.207 No que diz respeito à inclusão da 
história da moda ou do vestuário no Brasil, há alguma diferença e algumas 
outras semelhanças entre os dois trabalhos. Enquanto Nascimento percorre 
os três séculos de moda (do XVII ao XX) incluindo passagens do uso de rou-
pas por brasileiros, Braga escreve exclusivamente sobre a história da moda 
sob o ponto de vista europeu, incluindo algumas passagens da moda norte-
americana e sua influência especialmente a partir do século XX. A divisão 
cronológica presente nos dois trabalhos é igualmente distinta: um baseia-se 
nas transformações “violentas das estruturas sociais”, para estabelecer blocos 
temporais em que determinados estilos prevaleceram (assim, a virada de sé-
culo serviu de critério para o início do bloco 1901-1916); o outro fez divisões 
temporais com base em estilos artísticos da história da arte (assim, temos 
“Renascimento”, “Barroco”, “Rococó”, “Belle Époque”) e mesclou-as com di-
visões características dos trabalhos de James Laver e François Boucher, como 
“Era Vitoriana”. 

207 Aqui é preciso considerar que o livro de Nascimento não está disponível nas 
bibliotecas das escolas e o único exemplar que pudemos localizar, da edição de 1976, 
está na Biblioteca Municipal Mario de Andrade, em São Paulo. Sua obra, portanto, é 
praticamente inacessível à maioria dos alunos dos cursos de graduação em moda no 
país.  
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De semelhante os trabalhos têm o relato dos autores sobre a moda de suas 
épocas, trechos esses que devem ser das maiores contribuições para uma 
futura escrita da história da moda no Brasil. Braga (2004:94), por exemplo, 
escreve que na década de 1970 “no Brasil uma marca que muito se destacou 
foi a ‘Dijon’ de Humberto Saad, no Rio de Janeiro, tendo Luísa Brunet como 
grande modelo e divulgadora, ainda em início de carreira”.    

Outra semelhança está no uso das fontes nos dois trabalhos. Nascimento 
partiu de “documentos que [possuía]”, certamente de procedência estran-
geira, assim como Braga, oitenta anos depois, ainda precisou recorrer a uma 
bibliografia especializada estrangeira, com exceção do uso que o autor fez 
dos trabalhos de Gilda de Mello e Souza, José Carlos Durand, Dario Caldas, 
Airton Embacher (todos mencionados anteriormente) e Érika Palomino,208

esta última, jornalista de moda, cujo primeiro livro publicado (e presente na 
bibliografia de Braga) trata da moda e estilo de vida jovens das décadas de 
1980 e 1990, Babado forte (São Paulo: Publifolha, 1999).   

Na apresentação de seu livro, Braga esclarece que a ausência de fontes pri-
márias em seu trabalho deve-se, em parte, à dificuldade de acesso a esse tipo 
de fonte a professores e pesquisadores brasileiros. Declarando-se um estudo 
“longe do ineditismo”, o autor situa sua obra como baseada “num foco des-
critivo das identidades vestíveis que foram códigos marcantes de cada época 
relatada [da pré-história a contemporaneidade]” e que seu texto, “destina-
do àqueles iniciantes na área que querem conhecer o bê-a-bá da história da 
moda, [...] permeia a história propriamente dita sem fazer a ideal e atual 
interdisciplinaridade analítica aprofundada” (BRAGA, 2004: 15). 

Não é de estranhar, portanto, que as maiores contribuições a uma escrita da 
história da roupa no Brasil estejam em outras paragens. Da Antropologia e da 
História vêm dois trabalhos essenciais que encontraram na seleção e mani-
pulação das fontes novas abordagens a antigos temas. São eles: As barbas do 
Imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos, de Lilia Moritz Schwarcz 
(São Paulo: Companhia das Letras, 1998), e Quotidiano e poder em São Pau-
lo no século XIX, de Maria Odila Leite da Silva Dias (São Paulo: Brasiliense, 
1995). Nestes dois trabalhos a questão do uso das fontes na historiografia é 
problematizada, e os trechos que seguem indicam que está justamente na 
seleção e na manipulação das fontes de pesquisa a saída para debater e pro-
blematizar temas ausentes das Ciências Humanas, como a moda e a roupa:

[...] a memória social de suas vidas [mulheres das classes oprimi-
das entre fins do século XVIII e as vésperas da abolição] vai se per-
dendo antes por um esquecimento ideológico do que por efetiva 
ausência dos documentos. É verdade que as informações se es-
condem, ralas e fragmentadas, nas entrelinhas dos documentos, 
onde pairam fora do corpus central do conteúdo explícito. Tra-
ta-se de reunir dados dispersos e de esmiuçar o implícito. (DIAS, 
1995: 13-14).  

- - - - - - - - - - - - - - - 

208 Érika Palomino é 
também autora de Moda 
(Coleção Folha de São 
Paulo).
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[...] o Império brasileiro produziu muitas imagens, que parecem 
constituir parte fundamental de sua efetivação. Em diferentes mo-
mentos da vida de D. Pedro II, a ampla iconografia encontrada é 
quase um trunfo, e as imagens parecem dirigir a reflexão. Com 
efeito, já se foi o tempo em que os pesquisadores sociais acre-
ditavam na exclusividade das fontes escritas. Chamada por J. Le
Goff de “imperialismo dos documentos escritos”, essa tradição foi 
cedendo lugar a uma perspectiva que incorporou outros tipos de 
materiais, sobretudo iconográficos, porém reservando a estes um 
caráter decorativo e colado à estrutura explicativa. [...] Muito mais 
difícil é, dessa maneira, a recuperação analítica da intrincada rede 
de relações que cada produto artístico contém, ou mesmo a inten-
ção de buscar a lógica interna desse tipo de produção. (SCHWAR-

CZ, 1998: 31-32).  

    
Ao estudar o quotidiano de mulheres pobres da São Paulo de fins do século 
XVIII e início do XIX através da documentação de fontes escritas dispersas, 
Dias (1995:17) nos fala de atividades de costureiras e vendedoras ambulan-
tes de tecidos e de suas vidas à margem da modernidade que se imprimia na 
cidade e da luta dessas mulheres para sustentar suas famílias. Seu trabalho 
é “uma história do implícito resgatada das entrelinhas dos documentos, bei-
rando o impossível, de uma história sem fontes [...]”.

Utilizando fontes inusitadas para a historiografia tradicional, como objetos 
e uma variedade de material iconográfico, Schwarcz encontra no uso das 
representações de roupas (suas cores, suas formas) modos singulares para 
compreendermos nossa história. Exemplo disso é sua análise sobre a mu-
dança de trajes de Pedro II em um dado momento da sua vida, abandonando 
o manto imperial e adotando os trajes de um cidadão composto por calça 
paletó, colete e camisa, aparência que ilustra a capa de seu livro.

Não sem dificuldade as autoras recorreram a fontes incomuns para a his-
toriografia tradicional ou a fontes escritas, mas o fizeram com um novo 
olhar, o de ler “nas entrelinhas”, superando a relação e seqüência dos fatos 
para dar lugar às sensibilidades implícitas, por elas interpretadas. Esses são 
exemplos de estudos que acreditamos possam colaborar para que pesqui-
sadores cujo interesse específico esteja na história da moda ou do vestir 
possam avançar no que se refere às abordagens, métodos de pesquisa e 
manuseio (ou manipulação) das fontes.  

Novas contribuições têm vindo ainda pelo trabalho de pesquisadores vinculados 
a museus e arquivos públicos. Dois deles são do Museu Paulista da Universida-
de de São Paulo: o historiador Adilson José da Silva (mencionado anteriormen-
te), pesquisador do Departamento de Objetos que tem dois artigos publicados 
sobre bibliografia especializada disponível em português e teses defendidas com 
ênfase em temas relacionados a moda; e a conservadora têxtil Teresa Cristina 
Toledo de Paula, cujo trabalho foi comentado no início da tese. 

O uso de fontes e as abordagens nos trabalhos citados apontam para alguns 
caminhos possíveis por onde avançar as pesquisas. As roupas (objetos) são 
fontes fundamentais dessa história, documentos sobreviventes das ações na-
turais e artificiais de seleção que permitem outros caminhos de estudos e 
interpretações. 
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Algodão: fibra natural de origem ve-
getal procedente do algodoeiro. O te-
cido a base de algodão detém melhor 
capacidade de absorção de umidade 
é adequado para o clima brasileiro, 
quente e úmido. A transpiração do 
corpo é mais bem absorvida quando 
se usa tecido com algodão em sua 
composição.  

— Características: macio e confor-
tável; durável; resistente ao uso, à la-
vagem, à traça e insetos; lava-se com 
facilidade; tem tendência a encolher 
e a amarrotar; atacado por fungos; 
queima com facilidade; não resiste 
a produtos químicos;Limite de umi-
dade: Não mercerizados: 8,5%; Mer-
cerizados: 10,5%. São aplicados em 
confecção, tecidos para uso domésti-
co, tecidos profissionais. 

Batiste: tela fina, semelhante a cam-
braia, e transparente de linho, de 
algodão ou mista com acabamento 
firme (inventor: Jean Baptiste Cham-
bray - século XIII), muito utilizado 
para blusas, lenços, lingerie e sub 
vestimentas. 

Bordado: lavor feito em relevo, sobre 
estofo ou pano, à linha, fio de lã, pra-
ta ou ouro, etc. 

Cambraia (“Batiste”): tecido de al-
godão ou linho leve, com desenho 
tafetá, para camisas e blusas finas, 
semelhante ao Batiste. Nome origi-
nado da cidade de Cambraia, França. 
A cambraia de lã é um tecido mais 
pesado em ligamento sarja com fios 
de cores contrastantes no urdume e 
na trama, usado para ternos. 

Cetim (“Satin”): Denominação usa-
da para tipo de ligamento ou tecido: 

— Ligamento: É semelhante ao li-
gamento sarja, porém é geralmente 

utilizada em repetições de cinco a 
doze fios de urdume e de trama. A 
principal diferença entre os dois liga-
mentos é que a diagonal não é clara-
mente visível no cetim. ela é inten-
cionalmente interrompida a fim de 
contribuir para uma superfície lisa e 
lustrosa. 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.  

— Tecido: tecido de aspecto brilhan-
te, absolutamente liso, obtido a par-
tir de flutuações dos fios de urdume. 
O Cetim pode ser de qualquer maté-
ria-prima, com densidade elevada de 
fios no urdume. O toque é em geral 
fluido e macio, e o aspecto brilhante. 
Todos os cetins podem ser brilhan-
tes, semi-opacos ou opacos, confor-
me a matéria (acetato, viscose, poli-
éster, etc.), a torção ou o tratamento 
do acabamento (como na seda).

Cetim Charmeuse: cetim leve com 
bom caimento, brilho intenso e uma 
trama suplementar no avesso, ur-
dume em grége, acetato, viscose ou 
poliéster, e com 2 tramas, uma delas 
em crepe e que aparece somente no 
avesso. 

Chiffon: origina-se na palavra fran-
cesa que significa trapo. Trata-se de 
tecido muito fino e transparente de 
seda ou de fibras químicas (normal-
mente poliéster ou poliamida), com 
fios com grande torção e resisten-
tes. É um tecido aberto, o que lhe 
dá transparência. Utilizam-se fios 
retorcidos, usualmente dispostos de 
forma alternada , um fio com torção 
no sentido S e outro em sentido Z, 
tanto no urdume quanto na trama. 
A palavra Chiffon utilizada em co-

Glossário*
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nexão com o nome de outros tecidos 
denota leveza em peso, por exemplo: 
crepe chiffon, tafetá chiffon, veludo 
chiffon, etc. 

Crepe: 

— Fio: Torção dada a diversos fios 
como: seda, lã, algodão, viscose, poli-
éster. Essa torção é bastante elevada: 
2000 a 3500 v/m, conforme o título. 
Ela provoca um encolhimento do fio 
durante o tingimento, dando ao fio e 
ao tecido um aspecto opaco, granu-
lado e um toque seco. A torção crepe 
aumenta o título do fio de 10 a 35%, 
proporcionalmente ao título e a tor-
ção.

— Desenho: Representa um mistura 
de tafetá, sarja , para obter um aspec-
to granité no tecido. É utilizado em 
geral com fios crepe para aumentar o 
aspecto granulado do tecido. 

— Tecido: Aspecto granulado e to-
que áspero obtido com fios químicos 
ou naturais com alta torção. Nome 
derivado da palavra francesa “crêpe” 
que significa crespo. Produzido ge-
ralmente com fios dispostos alter-
nadamente 2S e 2Z na trama e no 
urdume. Existe uma grande varieda-
de de tecidos chamados crepes. As 
características principais são: um 
aspecto granulado (granité) e opaco, 
um toque seco - até áspero e muita 
fluidez. Para realizar este tecido se 
utilizam vários desenhos (principal-
mente crepe e granité) e fios de tor-
ções elevadas: Voil, Poil, grenadine e, 
principalmente, fios crepe. O aspecto 
definido do tecido é, em grande par-
te, obtido durante o tingimento e o 
acabamento, onde o encolhimento 
dos fios releva o aspecto “Crepe”. Es-
tes tecidos fazem parte da linha alta 
costura ou “pret-à-porter” de luxo. 
(Ex. Chanel sempre foi uma grande 
fã dos tecidos crepe). 

Crepe da China: tecido de seda ou 
de fibras químicas (normalmente po-
liéster ) muito fino e leve, obtido por 
ligamento crepe e utilizado no urdu-
me fios com pouca torção e na tra-
ma fios retorcidos (torção crepe) dis-
postos alternadamente em dois fios 
com torção no sentido S e dois fios 
sentido Z. usualmente é tinto em 
peça ou estampado. Aplicações mais 
comuns: Roupas clássicas, camisaria 
feminina e masculina, gravataria, 
echarpes, pijamas masculinos e fe-
mininos, cuecas, almofadas, lençóis, 
edredons, xales de sofá. 

Crepe Georgette: tecido, de origem 
francesa, com ligamento tafetá, cujos 
fios são de crepe de seda, poliéster, 
ou viscose. Utiliza tanto no urdume 
quanto na trama, fios retorcidos (tor-
ção crepe) dispostos dois fios com 
torção no sentido S e dois no senti-
do Z. É uma musseline mais pesada, 
porém ainda transparente, e com um 
lado áspero. Quando apenas um sen-
tido de torção é utilizado no urdume 
e na trama, pode ser conhecido como 
Crepe Suzette. Aplicações mais co-
muns: Camisas, camisetas, camiso-
las, anáguas, lenços, echarpes, corti-
nas leves, baldaquinos para proteção 
de camas e berço, etc. 

Cru: nome genérico dado a tecidos, 
geralmente de algodão, com aspecto 
rústico, que não foram submetidos a 
processos de beneficiamento, além 
da purga. 
Desenho (Armação, Construção ou 
Ligamento): traçado que permite 
planejar o entrelaçamento dos fios 
de urdume e de trama, para realizar 
qualquer tecido. É feito sobre um 
papel especial quadriculado e depois 
realizado no tecido através da “Ma-
quineta de Desenho”. Uma cons-
trução simples necessita de apenas 
dois quadros de liços, uma vez que 
a trama entrelaça-se com o urdume 
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cruzando-o um fio por cima e um fio 
por baixo, sucessivamente. Cada vez 
que o padrão vai ficando mais com-
plexo, maior é a quantidade de qua-
dros de liços necessária. Em Jacquard 
o nome usado é “dessin” (desenho), 
devido ao se tratar nesse caso, de um 
conjunto de desenhos. Os principais 
desenhos ou ligamentos são os tela 
ou tafetá, sarja e cetim. 

Elastano (Poliuretano): fibra quí-
mica polimérica e sintética, obtida 
a partir do etano, que tem o grupo 
característico -NHCO2- na cadeia 
do polímero, também conhecido 
como “lycra”, as fibras elastoméricas 
exercem um papel complementar 
em relação às demais fibras têxteis 
(naturais ou químicas). Sua função 
específica é conferir elasticidade aos 
tecidos convencionais (de malha ou 
planos) o que permite confeccionar 
peças de vestuário que aderem ao 
corpo, acompanhando-lhe as formas 
sem tolher os movimentos. Essa ca-
racterística as torna particularmente 
apropriadas à confecção de roupas de 
praia, roupas femininas e esportivas, 
roupas íntimas, meias e artigos para 
aplicações médicas e estéticas. As 
fibras elastoméricas possuem gran-
de elasticidade (podem atingir até 5 
vezes seu tamanho normal sem se 
romperem), resistência à abrasão e 
à deterioração pela ação de detergen-
tes, loções, transpiração e diversos 
produtos químicos. Sua utilização se 
faz sempre em combinação com ou-
tras fibras convencionais em propor-
ções que variam entre 5 e 20%. 

Fiação: processo final de transforma-
ção das fibras em fio. Com exceção 
da seda, todas as fibras naturais têm 
um comprimento limitado bastante 
definido. O objetivo da fiação é trans-
formar as fibras individuais em um 
fio contínuo coeso e maleável. Nas 
fibras naturais o processo compre-
ende basicamente abertura, mistura, 

cardação, estiramento e torção para 
a fabricação do material dos teares. 
A seguir, se procede à fiação propria-
mente dita. Com as fibras sintéticas, 
foram realizadas numerosas melho-
rias nos equipamentos de fiação para 
atender à diversificação resultante do 
desenvolvimento de muitos tipos de 
fibras. Existem máquinas de fiar que 
só podem ser usadas com fibras sin-
téticas. 

Fio: produto final obtido pela trans-
formação de fibras naturais, artificiais 
ou sintéticas, pelo processo de fiação. 
O filamento contínuo é uma unidade 
linear de comprimento ilimitado. Os 
filamentos de seda são um exemplo. 
O conjunto de três ou mais filamen-
tos forma o fio multifilamento contí-
nuo. Se o fio for constituído por um 
único filamento denomina-se mono-
filamento. Fios de filamentos são li-
sos, duros e possuem poucos espaços 
cheios de ar. A texturização consiste 
em dar a estes filamentos diversos 
tratamentos de modo a resultarem 
em fios macios, cheios, fofos, com 
interstícios de ar que conservam o 
calor, propriedades que caracterizam 
o fio para fiação. Para conseguir esta 
característica, dá-se forte “crimping” 
(plissagem) aos filamentos, seguido 
de termofixação (fixação através do 
calor). Entre os sistemas utilizados 
para produção de fios temos: 
Fibra: estrutura de origem animal, 
vegetal, mineral ou sintética pareci-
da com pêlo. Seu diâmetro não ex-
cede a 0,05 centímetros. As fibras 
são utilizadas, entre outras muitas 
aplicações, em produtos têxteis, e 
são classificadas em função de sua 
origem, de sua estrutura química ou 
de ambos os fatores. 

Fibras Naturais: os fibras ou fios 
naturais são obtidos diretamente da 
natureza e os filamentos são feitos a 
partir de processos mecânicos de tor-
ção, limpeza e acabamento. Podem 
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ser obtidos a partir de frutos, folhas, 
cascas e lenho. As principais plantas 
têxteis são: o Algodoeiro (fibra de 
algodão), a Juta (para fazer cordas), 
o Sisal (parecido com o linho), o li-
nho (caule com filamentos rígidos) 
e o Rami (também muito utilizado 
como o linho). 

Gramatura: é a massa por unidade 
de superfície. Sua unidade de medida 
é gramas por metro quadrado, assim 
quando se diz que um tecido tem gra-
matura de 50, quer dizer que ele tem 
uma massa de 50 gramas por metro 
quadrado. O tecido pode ser avalia-
do através da gramatura conforme a 
tabela anexa, onde “P” é o peso ou 
massa do tecido. 

Grège: nome do fio de seda natural 
quando é cru e sem torção. 
Jersey ou Jérsei: tecido de malha leve 
e de ligamento simples, muito usado 
para lingerie. O tecido de jersey pos-
sui uma única face, é característica 
deste tecido repousar ao entrelaça-
mento de pontos na mesma direção, 
no lado direito, ao passo que no aves-
so notamos as laçadas produzidas de 
forma semicircular. A produção de 
tecido de jersey é feita em máquinas 
que possuem um único conjunto de 
agulhas (frontura). No entanto, tam-
bém podemos tecê-lo em máquinas 
que disponham de dois conjuntos de 
agulhas (dupla frontura), onde natu-
ralmente só se verificará o tecimento 
num dos conjuntos da agulha (fron-
tura). 

Lamê: tecido liso ou jacquard, utili-
zando em trama fios metálicos, ouro, 
prata, etc., muito utilizado na moda 
feminina e para roupas de carnaval. 
Laminados: são estruturas obtidas 
pela colagem de dois tecidos diferen-
tes ou pela simples aplicação de um 
impermeabilizante químico a um te-
cido qualquer. 

Linho: fibra natural de origem vege-
tal procedente do talo do linho, tem 
como principal característica, o as-
pecto rústico, o que natural de sua 
fibra quando combinado com a vis-
cose torna-se bastante favorável ao 
processo de tingimento. 
O linho é uma fibra bastante forte. 
Os tecidos de linho são duráveis e 
fáceis de serem submetidos a certos 
trabalhos de manutenção, tais como 
a lavagem. Quando molhados, a re-
sistência dos mesmos pode ser 20% 
superior ao mesmo tecido em estado 
normal. As fibras de linho têm apa-
rência lustrosa. Este elevado “brilho” 
natural é proporcionado pela remo-
ção de ceras e outros materiais.  As 
fibras de linho não “encolhem” nem 
“alongam’. Os tecidos, assim como 
os dele feitos,também estão sujeitos 
a estas situações. 

Características: muito resistente 
e confortável; lava-se com facilida-
de; não encolhe; bom condutor de 
calor;amarrota com facilidade; ata-
cado por fungos; queima com facili-
dade; Limite de umidade: 12%. São 
aplicados em confecção, cortinas, 
rouparia doméstica, lenços, etc. 
Máquina de Costura: máquina pro-
jetada para unir pedaços de tecido 
ou pele com laçadas ou pontos de 
cadeia. A laçada utiliza dois fios de 
linha e o ponto de cadeia apenas um. 
A maioria das máquinas de costura 
modernas utiliza dois fios separados 
para formar uma laçada. O fio supe-
rior passa através de um buraco situ-
ado na ponta da agulha. O fio infe-
rior sai de uma bobina ou carretel e 
une-se ao fio superior, enlaçando-se 
ou retorcendo-se, com o movimen-
to horizontal ou rotativo da bobina. 
Além de vários modelos de máquinas 
domésticas, há cerca de 2 mil tipos 
diferentes de máquinas de costura 
industriais. 

Musseline ( Musselina ou Mousse-
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line): tecido muito leve e transparen-
te, com toque macio e fluido, dese-
nho tafetá, fios de seda (de acetato, 
viscose, lã ou algodão, poliéster, po-
liamida), com torções elevadas. Em 
geral o tecido é cru (ou com seda tin-
ta em cru), com vários acabamentos, 
conforme a qualidade da musseline. 
Algumas musselines são chamadas 
de Crepe Chiffon ou Crepe Hi Multi 
Chiffon. 

Organdi: tecido leve semelhante a 
musseline, com acabamento engo-
mado. A musseline recebe uma purga 
completa para eliminar toda a goma 
e depois é tinta. O Organdi perde na 
purga somente 10% da goma (tinto 
em cru), o que lhe dá um toque en-
corpado. 

Ourela: orla de uma peça de teci-
do enfestado. As ourelas seguram a 
trama nos retornos da lançadeira de 
um para outro lado. Geralmente elas 
são feitas com densidades em dobro 
do que o próprio fundo do tecido ou 
fios retorcidos. Estas ourelas servem, 
também, no acabamento do tecido 
quando o mesmo é passado na rama, 
onde este é segurado pelas ourelas, 
por isto a largura das ourelas deve 
ser de aproximadamente 1 cm, espe-
cialmente quando se trata de tecido 
médio ou pesado.A ourela apresenta 
a qualidade do trabalho na tecelagem 
e é vista como referência da empresa. 
Muitas vezes colocam-se, também, 
alguns fios coloridos. 

Passamanaria: designação comum a 
certos tipos de tecido trabalhado ou 
entrançado com fio grosso, em geral 
de seda (passamanes, galões, franjas, 
borlas, etc.), e destinado ao acaba-
mento ou adorno de roupas, corti-
nas, móveis, etc.

Plissado ou Plissê: série de pregas 
feitas num tecido, em geral com má-
quina própria para marcá-las e que, 

graças à ação do calor, não se des-
mancham.

Purga: é a operação de visa eliminar 
do tecido as impurezas com carac-
terísticas oleosas tais como: graxas, 
ceras e óleos naturais e ou adquiridos 
durante o processo industrial. Esta 
eliminação se faz necessária visto 
que estas impurezas oleosas no te-
cido impedem a penetração da água 
que é o principal veículo empregado 
nas operações de beneficiamento têx-
til. 

Sarja: nome usado para tipo de liga-
mento ou tecido: 

1) Ligamento: construção cuja carac-
terística principal é produzir peque-
nas flutuações de trama e de urdume 
no sentido diagonal. Esta desenho 
distingui-se por sua diagonal bem de-
finida. Uma inversão dessa diagonal 
possibilita um aspecto em zigue-za-
gue, conhecido por espinha de peixe. 
Outros efeitos visuais podem ser ob-
tidos por variações da diagonal e/ou 
das cores dos fios. O entrelaçamento 
em diagonal possibilita maleabilida-
de e resiliência aos tecidos. O tecido 
em ligamento sarja é freqüentemen-
te mais firme que o tecido em liga-
mento tela, tendo menos tendência 
a se sujar, apesar de ser de lavagem 
mais difícil. Este desenho é princi-
palmente utilizado pelos lanifícios. 
Muito utilizado em tecidos de algo-
dão como o brim. 

2) Tecido: tecido que usa este tipo 
de ligamento de seda, lã, ou algodão, 
e que apresenta estrias no sentido 
diagonal. 

Seda Natural: fibra da qual é com-
posto o casulo que cobre o bicho-da-
seda, valiosa por sua utilização em 
tecidos de alta qualidade e em outros 
produtos têxteis. A seda é uma das 
mais antigas fibras têxteis conheci-
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das e, de acordo com a tradição chi-
nesa, já era usada no século XXVII 
A.C. 

A) Histórico: Conforme vários li-
vros antigos, a China foi o berço 
da seda natural. Foi descoberta pela 
imperatriz Si-Lung-Schi, há aproxi-
madamente 1800/2000 a.C. (época 
do nascimento de Moisés). Depois a 
seda começou a viajar através da Eu-
ropa, passando pela Turquia, Grécia, 
Itália, Espanha, etc., para terminar 
na França (Louis XI, em 1466). Atu-
almente os principais produtores de 
seda são: China, Japão, Brasil, Co-
réia. 

B) Descrição: A seda é um filamen-
to contínuo segregado pela lagarta 
“Bombyx-mori” ou Bombyx de amo-
reira ou bicho-da-seda, que come a 
folha de amoreira (cultivada ou selva-
gem) e também do carvalho. Quando 
de sua transformação em crisálida, a 
lagarta forma um casulo a partir des-
te filamento de seda. Para formar o 
fio de seda se reúne diversos filamen-
tos dos casulos. O fio assim obtido se 
chama “Grege”. Contém uma série 
de filamentos, variáveis em função 
do título final do fio. Os principais 
títulos são: 9/11 den., 11/13, 13/15, 
20/22, 40/44. 

O filamento e o fio são compostos 
de 2 produtos: 

a) O filamento puro de seda é cha-
mado “Fibroine” e representa 75% a 
78% do peso total. 
b) A goma natural é chamada “Grés” 
ou “Séricine” e representa 22/25% do 
peso total do fio. 
Assim, o filamento e depois o fio, 
possuem uma taxa de goma elevada, 
que protege a fibra durante o pro-
cessamento de torção, urdissagem, 
tecelagem. Esta goma sai durante o 
processo de desengomagem do tecido 
ou do fio. 

Embora o surgimento de fibras sinté-
ticas, como o náilon e o poliéster, te-
nha provocado uma enorme redução 
na produção e consumo da seda, ela 
continua sendo empregada na confec-
ção de roupas, rendas e tecidos para 
decoração de interiores e bolsas. 

Características: muito macia, leve 
e confortável; não provoca irritações 
na pele; baixa resistência; desbota 
quando exposta ao sol e à transpira-
ção; não resiste a produtos químicos; 
atacada por traças e insetos; exige 
muitos cuidados na lavagem e trata-
mento. Voltar 

Seda Artificial: fios artificiais feitos a 
partir de produtos naturais, mas com 
processo mecânico. De modo geral, 
trata-se dos fios acetato e viscose, que 
entraram no mercado internacional 
antes dos fios sintéticos, derivados 
da petroquímica. Foram inventados 
vários fios artificiais, dos quais so-
bram dois, ainda muito utilizados: 
acetato e viscose, os dois a base de 
Celulose. No início foi também uti-
lizada a palavra “Rayonne” (Raiom), 
para nomear estes dois fios. 

Tafetá: nome usado para tipo de li-
gamento ou tecido: 

1) Ligamento: também conhecido 
como desenho ou ligamento “Tela”, 
é o ligamento de construção mais 
simples existente e, por conseqüên-
cia a que utiliza menos quadros e a 
que utiliza os teares mais simples. 
O fio de trama, nesta construção, 
cruza-se com o urdume, um fio por 
cima e um fio por baixo, sucessiva-
mente. No retorno o fio de urdume 
que estava por cima passa a ficar por 
baixo e vice-versa. Se os fios tiverem 
espessura adequada e estiverem pró-
ximos entre si, o tecido será firme e 
terá características para vestuário. 
Com certeza foi o primeiro desenho 
utilizado no mundo, e por ser o mais 
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simples é o ponto de partida na cria-
ção de qualquer tecido. (Na língua 
persa “Taftah” significava tecer). 

2) Tecido: tecidos lustrosos e arma-
dos, de seda ou poliéster, de trama 
finíssima, superfície lisa, textura re-
gular e leve nervura no sentido da tra-
ma, utilizados principalmente para 
forro. É um dos mais antigos tecidos 
conhecidos pelo homem sendo feito 
originalmente em seda,. Na língua 
persa, a palavra entrelaçar ou tecer, 
se dizia “Taften” e depois “Taftah”. 
Esta terra, juntamente com a Chi-
na, é considerada um dos berços da 
seda e dos tecidos. Depois este nome 
se transformou em cada época e em 
cada língua. Ver: failete e tafetá al-
paseda. 

Tear: máquina usada para fabricar 
tecidos com linho e outras fibras. 
Fabrica-se um tecido em um tear, 
entrelaçando dois conjuntos de fios 
dispostos em ângulo reto. Os fios 
longitudinais chamam-se urdidura e 
os transversais, trama. Com exceção 
da seda, todas as fibras naturais têm 
um comprimento limitado e, por 
isso, precisam ser enoveladas para 
formar fios que possam ser tecidos. 
A fabricação de tecidos exige vários 
passos. Inicialmente, as fibras da ur-
didura são colocadas no tear e tensio-
nadas, formando uma superfície de 
fios paralelos muito próximos. Em 
um tecido simples, levanta-se um 
fio sim, outro não, e um dispositivo 
chamado lançadeira passa um fio da 
trama pelo buraco. Posteriormente, 
um pente aperta o fio da trama con-
tra o da trama anterior para formar 
um tecido compacto. O tear manual 
é montado sobre um bastidor, que dá 
o suporte necessário para sustentar 
as peças móveis. O primeiro passo 
para a mecanização do tear foi a lan-
çadeira volante, patenteada em 1733 
pelo inventor britânico John Kay. 
Consistia num mecanismo de ala-

vancas que empurrava a lançadeira 
por uma pista. 

Tecelagem e Tecimento: é o proces-
so efetuado para se obter um produto 
manufaturado, em forma de lâmina 
flexível, resultante do entrelaçamen-
to, de forma ordenada ou desorde-
nada, de fios ou fibras têxteis. O en-
trelaçamento é o fato de passar uma 
ou vários fios de urdume por cima 
ou por baixo de um ou vários fios de 
trama. O entrelaçamento mais sim-
ples entre estas duas direções de fios 
é a tela ou tafetá. A evolução dos fios 
de urdume poderá ser feita nas mais 
diversas formas obtendo assim, os 
mais complicados tipos de ligamen-
tos. Os principais são: tela ou tafetá, 
sarja e cetim ou raso. A tecelagem 
compreende dois setores: 

A preparação à tecelagem consiste 
em uma série de operações, seja por 
mudança de embalagem, por trata-
mento físico-químico e outros, que 
colocam os fios em condições de so-
frerem o processo de tecimento. 

A tecelagem propriamente dita é a 
transformação do fio em tecido, atra-
vés de operações de tecimento. 

Tecido: produto artesanal ou indus-
trial que resulta da tecelagem (entre-
laçamento regular de fios verticais e 
horizontais) de fios de lã, seda, algo-
dão, ou outra fibra natural, artificial 
ou sintética, e que é usado na confec-
ção de peças de vestuário, de certos 
artigos domésticos ou decorativos, 
de embalagens, etc..Outros nomes: 
pano, fazenda, tela. 

São diversos os métodos utilizados 
para a obtenção de tecidos. Os mais 
comuns são: 

Pelo entrelaçamento de um fio con-
sigo mesmo e ou com outros conjun-
tos de fios, caso em que o tecido é 
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conhecido como de malha; 

Pelo entrelaçamento de dois conjun-
tos de fios conhecidos por urdume e 
trama, caso em que o tecido é conhe-
cido por plano; 

Por métodos menos convencionais 
como, por exemplo, o não tecido, 
que pode ser obtido por diversas ma-
neiras: resinagem, agulhagem, fundi-
ção, etc. 

Quanto a coloração os tecidos se 
classificam em: 

Tecidos Crus: são tecidos que não 
sofrem acabamento a úmido após o 
tecimento. Apresentam-se como sa-
íram das máquinas de tecer. 

Tecidos Alvejados: são aqueles sub-
metidos ao processo de alvejamento/
branqueamento. Alguns fios colori-
dos presentes (tecidos listrados ou 
de xadrez) permanecem em sua cor 
original. 

Tecidos Tintos: são tecidos que por 
meio de processos a úmido, recebem 
uma coloração única em toda sua ex-
tensão. 

Tecidos Mesclados: são obtidos pela 
mistura de fibras ou de fios de dife-
rentes colorações dispostos de forma 
irregular, sem formar padrões defini-
dos. 
Tecidos Listrados: podem ser listra-
dos somente por urdimento, somen-
te por tramas ou obtidos pela combi-
nação dos dois (xadrezes). 

Tecidos Estampados: são aqueles 
que apresentam desenhos obtidos 
por meio da aplicação de corantes em 
áreas específicas. 

Tela: denominação para qualquer te-
cido com desenho tafetá, confeccio-
nado com fios de origem vegetal (al-

godão, linho, juta, rami, cânhamo), 
denominação atualmente utilizada 
para muitos tecidos com desenho em 
tafetá, cujo aspecto é rústico. Tam-
bém conhecida como construção de 
ligação do tecido plano, caracterizada 
pela simetria da distribuição dos fios 
na proporção 1 fio por 1 fio (entre ur-
dume e trama). Esta construção em 
tela plana proporciona uma superfí-
cie plana e regular. (Ver ligamento 
tafetá). 

Têxteis: termo genérico aplicado ori-
ginalmente a tecidos, mas que é uti-
lizado hoje também para filamentos 
e fios sintéticos, bem como para os 
materiais tecidos, fiados, acolchoa-
dos, com feltro, trançados, unidos, 
rendados, bordados, que se fabricam 
a partir dos mesmos. Também se 
usa para materiais não tecidos pro-
duzidos através da união mecânica 
ou química de fibras. A expressão 
fibras têxteis se refere àquelas que 
podem ser fiadas, ou utilizadas para 
fabricar tecidos através da tecelagem, 
trançado ou com feltro. No anti-
go Egito, os primeiros têxteis eram 
feitos com linho; na Índia, Peru e 
Camboja, com algodão; na Europa 
meridional, com lã e, na China, com 
seda. Ver Fibra. No século XX teve 
início a produção artificial de fibras, 
como o raiom, conhecido no princí-
pio como seda artificial. O náilon foi 
introduzido na década de 1930. Essa 
fibra, mais resistente que a seda, é 
amplamente usada na confecção de 
roupas de vestir, calçados, tecidos 
de pára-quedas e cordas. Depois de 
1940, muitas outras fibras sintéticas 
alcançaram importância na indústria 
têxtil, como o poliéster (às vezes cha-
mado dacron), o polivinil, o polietile-
no e o acrílico. A primeira etapa na 
fabricação de têxteis é a produção da 
matéria-prima: plantas, animais ou 
produção química de fibras; depois, 
vem a fiação (a transformação das fi-
bras em fios) e a utilização dos fios 
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para fazer o tecido. Após o tingimen-
to e o acabamento, o material é ven-
dido diretamente a um fabricante de 
produtos têxteis, ou a um varejista, 
que o vende a particulares para que 
confeccionem peças de vestuário ou 
roupas de cama, mesa e banho, bem 
como cortinas e tapeçarias. Para te-
cer, utiliza-se o tear e os conjuntos 
de fios, denominados respectivamen-
te urdidor (ou pé) e trama. Os fios do 
urdidor passam em volta do tear, 
enquanto os da trama vão em dire-
ção transversal. A lançadeira, uma 
das peças do tear, entrelaça os fios 
da trama perpendicularmente com 
a urdidura. Os têxteis são utilizados 
também em produtos industriais 
como filtros para condicionadores de 
ar, barcos salva-vidas, capas, pneus 
de automóveis, piscinas, cascos de 
segurança ou ventiladores de minas. 

Tingimento: processo no qual se 
colorem fibras têxteis e outros ma-
teriais, de forma que o corante se 
converta em parte integrante da fibra 
ou matéria, e não em mero revesti-
mento superficial. As tinturas são 
composições químicas — a maioria 
orgânicas — que têm afinidade quí-
mica ou física com as fibras. Tendem 
a manter sua cor apesar do desgaste e 
da exposição à luz solar, à água e aos 
detergentes. Os pigmentos são coran-
tes insolúveis. O tingimento indireto 
é feito principalmente em caráter 
artesanal. O sistema mais simples 
consiste num tratamento prévio do 
tecido com uma solução fixadora 
chamada mordente, seguido da imer-
são na tintura. Os têxteis podem ser 
tingidos em qualquer das etapas de 
fabricação. O fio é tingido para tecer 
telas com desenhos ou fabricar rou-
pas de cores lisas de alta qualidade. 
Em tecidos lisos mais baratos, o tin-
gimento é feito na peça, quer dizer, 
depois de ser tecido. Também é pos-
sível formar tecidos coloridos em te-
cidos já tingidos através de diversos 

processos de tingimento seletivo. 
Torção: é o numero de voltas dado 
ao fio em torno do seu próprio eixo. 
Este processo é feito para dar ao fio 
para dar coesão às fibras e conse-
qüentemente a resistência. 

Trama: conjunto dos fios passados 
no sentido transversal do tear, entre 
os fios da urdidura com auxilio de 
uma agulha ( também denominada 
navete). A trama é passada entre os 
fios da urdidura, por uma abertura 
denominada cala. 

Urdume ou urdidura: conjunto de 
fios previamente dispostos no tear 
paralelamente ao seu comprimento 
(longitudinal), e por entre os quais 
passam os fios da trama. Os fios de 
urdimento por serem os que sofrem 
maior tensão, tanto nas operações 
de tecimento, como nas que ante-
cedem e, também no acabamento, 
devem ser de melhor qualidade, ou 
seja, mais resistentes, mais elásticos 
e mais lisos. 

Viés: tira de pano cortada da peça, 
em diagonal. 

Xadrez: tecido com efeito de cores ou 
de desenhos, que obtém o aspecto do 
tabuleiro de xadrez. É composto de 
quadros pequenos com contrastes de 
cores. Este efeito pode ser obtido das 
seguintes maneiras: Com fios tintos 
urdume e trama, com desenhos con-
trastantes, com fios tintos e desenhos 
ou com o processo de estampagem. 

* Fonte: Glossário de termos têxteis. 
Disponível em: http://www.casade-
moda.com.br/03servicos/glossario.
htm. Acesso em: 10 fev. 2008. 
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179ANEXO A

Banco de dados – Setor de Objetos – Museu Paulista da Universidade de São Paulo
Busca por: ´vestido´
Data da consulta: 18/09/2007

Código 
(RG) Período Séc Data Coleção/Fundo Descrição Histórico

1-08-
09-000-
06597-
00-00

República 20 1900 Família 
Guimarães

Vestido para primeira comunhão, 
branco de organza com gola alta, 
mangas compridas; com rendas 
valenciennes, nervuras e passama-
naria de seda, laços de seda (?) Em 
volta da cava e no interior da gola; 
5 colchetes de gancho; inscrições 
na etiqueta: “mme dussapt, 42 rue 
branel robes et manteaux”

Pertenceu a 
Maria Prado 
Guimarães 
(Nenê) 
(16/10/1897 
- 06/01/1919)

1-08-
04-
01210-
00-00

19 Vestido de seda branca, bordado 
em prata

Pertenceu a 
Marquesa de 
Santos

1-08-
04-
03147-
00-00

19
Vestido de seda preta, composto 
por duas peças; ornamentado por 
rendas

Pertenceu a 
Condessa do 
Pinhal. 
(imagens no 
banco de 
dados)

1-08-
04-
06571-
00-00

República 20 1940
Signatário: Ana Ma-
ria Noriega Petrille. 
Doaçâo: 03/09/1985

Vestido social de corpo em veludo 
preto e duas saias em tule preto

(imagens no 
banco de 
dados)

1-08-
04-
06572-
00-00

República 20 1960
Signatário: Ana Ma-
ria Noriega Petrille. 
Doaçâo: 03/09/1985

Vestido de uso social, de seda 
azul- marinho com forro. 95cm de 
comprimento

(imagens no 
banco de 
dados)

1-08-
04-
06596-
00-00

República 20 1910 Família 
Guimarães

Vestido branco, com mangas 
compridas, pala (?) E forro rosa em 
algodão; com 6 colchetes de pres-
são, 6 colchetes de gancho e mais 
3 colchetes de pressão e 6 colche-
tes de gancho no forro; aplicações 
de sutache no decote, mangas, 
gola, lados anterior e posterior da 
barra e nervuras nos lados anterior 
e posterior de cintura com faixa 
costurada (?)

Pertenceu a 
Maria Prado 
Guimarães 
(Nenê) 
(16/10/1897 
- 06/01/1919)

1-08-
04-
06597-
00-00

República 20 1910 Família 
Guimarães

Vestido de cambraia de algodão 
branco,manga na altura do coto-
velo (3/4), com 6 botões esféricos 
em cada manga; 4 colchetes de 
pressão na lateral direita; aplica-
ções de renda no punho, decote e 
acima das 3 palas em cada lateral 
da saia. Forro em algodão. Blusa 
com 6 colchetes de pressão e 3 
colchetes de gancho, forrada com 
renda e pala interna de algodão 
(?) Com 6 colchetes de gancho e 6 
colchetas. Altura: 124 cm e largura 
130 cm.

Pertenceu a 
Maria Prado 
Guimarães 
(Nenê) 
(16/10/1897 - 
06/01/1919).
(imagens no 
banco de 
dados)
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1-08-
04-
06598-
00-00

República 20 1910 Família 
Guimarães

Vestido branco, com sobressaia, 
blusa postiça e mangas 3/4 (?), de 
cambraia de algodão. Forro em 
cambraia. Na blusa, sobressaia 
e punhos renda de crochet com 
cerca de 15 cm de largura com 
pingentes do mesmo crochet; com 
6 botões no lado posterior da saia 
e 6 colchetes de gancho no lado 
posterior da sobressaia. 
Tecido: cambraia de algodão, 
renda de crochet.
Altura:126 cm e largura: 75cm.

Feita prova-
velmente por 
maria das 
dores prado 
guimarães. 
Pertenceu a 
maria prado 
guimarães 
(nenê) 
(16/10/1897 
- 06/01/1919)
(mãe e filha).
(imagens no 
banco de 
dados)

Circulação: 
são paulo 450 
anos paris. 
São paulo. 
Instituto 
tomie ohtake, 
26/01/2004 
- 10/03/2004

1-08-
04-
06599-
00-00

República 20 1910 Família 
Guimarães

Vestido com manga comprida, 2 
bolsos laterais a altura da cintura, 
8 botões na parte anterior e faixa 
costurada acima da cintura, fecha-
da por colchete; branco, listrado 
de vermelho com gola, punho, 
barra e faixa (com exceção das 
extremidades) em vermelho com 
listras brancas; sem forro. 

Tecido: algodão
Altura:135 cm e largura: 96cm.

Pertenceu a 
maria prado 
guimarães 
(nenê) 
(16/10/1897 - 
06/01/1919).
(imagens no 
banco de 
dados)

1-08-
04-
06601-
00-00

Vestido de adolescente de palha 
de seda de cintura baixa, mangas 
compridas, sem forro, com gola, 
5 linhas de costura (?) Paralelas 
em cada ombro, ponto a jour nos 
desfiados que enfeitam a manga, 
a abertura do decote, a cintura e 
acima desta formando 2 conjuntos 
de 4 fileiras; e abaixo destes con-
juntos costura formando nervuras 
(?); 2 colchetes de pressão na gola 
e 1 em cada punho
Tecido: palha de seda
Altura: 99 cm e largura: 86cm.

Pertenceu a 
chantal prado 
guimarães 
(13/01/1905 
- 29/09/1988)
(imagens no 
banco de 
dados)

1-08-
04-
06603-
00-00

República 20

1920
Estilo 
Art 
Déco

Família 
Guimarães

Vestido preto de seda com sutache 
prateado e bolas recobertas com 
fios de prata nas mangas compri-
das e na barra do lado anterior 
da saia dividido em 3 partes; gola 
fechada por fitas com as extremi-
dades presas ao ombro; sem forro; 
com nervuras (?).
Combinação preta de seda com 
sutache prateado e bolas recober-
tas por fios de prata no busto (?)

Tecido: seda, fios de prata?
Altura: 155 cm e largura: 67cm. 
Medidas da combinação: 114 cm 
de altura; 69 cm de largura

Pertenceu 
a maria das 
dores prado 
guimarães 
(sinhá) (1874 
- 1953)
(imagens no 
banco de 
dados)

Circulação: 
são paulo 450 
anos paris. 
São paulo. 
Instituto 
tomie ohtake, 
26/01/2004 
- 10/03/2004
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1-08-
04-
06615-
00-00

República 20 1920

Família Guimarães

Signatário: Maria 
Carolina Soares 
Guimarães.
Doação: 05/02/1990

Vestido de gaze de seda preta, 
com mangas compridas, 3 
colchetes de gancho e 6 colchetes 
de pressão em cada lado do 
decote; 2 colchetes de pressão em 
cada punho, bordado de miçangas 
pretas, de vidro, na saia, na parte 
inferior da blusa e nos punhos

Tecido: gaze de seda, vidro
Altura: 130 cm e largura: 76cm.

Pertenceu 
a Maria das 
dores Prado 
Guimarães 
(sinhá) (1874-
1953), avó da 
doadora

(imagens no 
banco de 
dados)
Circulação: 
fez parte da 
exposição 
“da coleção 
privada ao 
patrimônio 
público: 
últimas 
doações 
ao museu 
paulista” 
(dez/1993 
- mar/1994)

1-08-
04-
06616-
00-00

República 20 1920

Família Guimarães

Signatário: Maria 
Carolina Soares 
Guimarães.
Doação: ?

Vestido de adolescente em 
palha de seda creme com viés 
lilás; manga comprida; com 
pala costurada em dois pontos 
do decote e pendente sobre a 
blusa (?); bordados de flores de 
várias cores em ponto caseado 
nos punhos, em torno da gola e 
de pontos próximos a barra;  3 
colchetes de pressão em cada 
punho

Tecido: palha de seda, bordado em 
ponto caseado.
Altura: 111 cm e largura: 87cm.

Pertenceu a 
Chantal Prado 
Guimarães 
(13/01/1905- 
29/09/1988), 
Tia da 
doadora

(imagens no 
banco de 
dados)

1-08-
04-
06866-
00-00

República 20 1930

Família Guimarães

Signatário: Maria 
Carolina Soares 
Guimarães.
Doação: ?

Vestido de veludo de seda-cristal, 
estampado. Na gola e nas axilas 
aplicações de veludo azul; tons de 
azul e branco; motivos foliares; 
para uso noturno.
Altura 140cm

Pertenceu a 
Chantal Prado 
Guimarães 
(13/01/1905-
29/08/1988), 
tia da 
doadora.

Circulação: 
são paulo 450 
anos paris. 
São paulo. 
Instituto 
Tomie 
Ohtake, 
26/01/2004 
- 10/03/2004
Imagens do 
feminino. 
Cpc/usp, casa 
de d. Yayá, 
10/05/2005
(imagens no 
banco de 
dados)
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1-08-
04-
06870-
00-00

República 20 1930

Família Guimarães

Signatário: Maria 
Carolina Soares 
Guimarães.
Doação: 05/02/1990

Vestido de veludo de seda-cristal, 
estampado. Na gola e nas axilas 
aplicações de veludo azul; tons de 
azul e branco; motivos foliares; 
para uso noturno.
Altura 140cm

Pertenceu a 
chantal prado 
guimarães 
(13/01/1905-
29/08/1988), 
tia da 
doadora.

Circulação: 
são paulo 450 
anos paris. 
São paulo. 
Instituto 
tomie ohtake, 
26/01/2004 
- 10/03/2004
Imagens do 
feminino. 
Cpc/usp, casa 
de d. Yayá, 
10/05/2005
(imagens no 
banco de 
dados)

1-08-
04-
06871-
00-00

República 20 1910

Família Guimarães

Signatário: Maria 
Carolina Soares 
Guimarães.
Doação: ?

Vestido em algodão cor creme, em 
cambraia e seda, forrado, gola alta 
de tule bordado em linha de seda 
bege claro, com motivos de folhas 
de parreira e cachos de uvas; saia 
com sobressaia na parte anterior; 
costas fechadas por colchetes de 
pressão e gancho.
Altura: 119cm

Pertenceu a 
Alda da Silva 
Prado e foi 
utilizado por 
Maria Prado 
Guimarães 
(1897-1919) 
(Nenê)

1-08-
04-
06880-
00-00

República 20

1930
Estilo 
Art 
Deco

Família Guimarães

Vestido de noite em gaze preta, 
com motivos de ramos de folhas. 
Faixas pretas formam a gola, 
mangas, cintura e parte de trás da 
saia

Pertenceu a 
Chantal Prado 
Guimarães 
(13/01/1905-
29/09/1988), 
Tia da 
doadora.

Circulação: 
são paulo 450 
anos paris. 
São paulo. 
Instituto 
Tomie 
Ohtake, 
26/01/2004 
- 10/03/2004
(imagens no 
banco de 
dados)

1-08-
04-
06984-
00-00

República 20 1950

Coleção Noriega

Signatário: Ana 
Maria Noriega 
Petrille.

Vestido de noite, longo, 
em veludo preto, mangas curtas

Pertenceu 
a Senhora 
Preciosa 
Ramos 
Noriega

(imagens no 
banco de 
dados)
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1-08-
04-
06985-
00-00

República 20 1960

Coleção Noriega

Signatário: Ana 
Maria Noriega 
Petrille.

Vestido de crepe azul marinho, 
sem mangas

Pertenceu 
a Senhora 
Preciosa 
Ramos 
Noriega

(imagens no 
banco de 
dados)

1-08-
04-
06988-
00-00

República 20

1950 
São 
Paulo

Coleção Noriega

Signatário: Ana 
Maria Noriega 
Petrille.

Vestido de linho azul claro com 
bordados em linha grossa e 
canutilhos, brancos. Inscrições: 
“casa clo (alta-costura), Rua Xavier 
de Toledo”

Pertenceu 
a avó da 
doadora

(imagens no 
banco de 
dados)

1-08-
04-
07092-
00-00

Coleção Carmen da 
Silveira Bettenfeld.

Signatário: 
Carmencita da 
Silveira Bettenfeld 
Jullien. Doação: 
29/07/1993

Vestido de seda pura, com 
entremeios de cor champagne, 
sinhaninha e ponto richelieu (a 
peça está desmontada)

Pertenceu 
a Carmen 
da Silveira 
Bettenfeld 
Jullien (1894-
1980).

(imagens no 
banco de 
dados). O 
vestido está 
fragmentado. 
Suas partes 
estão 
separadas

1-08-
04-
07102-
00-00

República 20 1970

Signatário: Maria 
Cecília França 
Monteiro da Silva 
Doação: 10/03/1993

Vestido longo em crepe de seda, 
cor café, estampado no mesmo 
tom e com aplicações prateadas. 
Onze botões com alças em cada 
punho. Zíper nas costas.

Usado pela 
doadora na 
cerimônia de 
casamento 
de seu filho, 
João Batista 
Monteiro da 
Silva.

(imagens no 
banco de 
dados).

1-08-
04-
07093-
00-00

Coleção carmen da 
silveira bettenfeld.

Signatário: 
Carmencita da 
Silveira Bettenfeld 
Jullien.
Doação: 29/07/1993

Vestido de noite, provavelmente 
de criança ou adolescente. Tecido 
verde-água, recoberto por renda 
com aplicações de rosas e outras 
flores, em tecidos cor-de-rosa, 
azuis, amarelos, brancos e verdes.

Estado de conservação: 
precaríssimo.

Pertenceu 
a Carmen 
da Silveira 
Bettenfeld

(imagens no 
banco de 
dados).

1-08-
04-
07113-
00-00

República 20 1940

Coleção: Clarisse 
Sampaio Moreira.

Signatário: Antônio 
da Silva Prado.
Doação: 
13/04/1993

Vestido azul marinho em gorgorão 
de seda, corte reto, decote em “v” 
e mangas curtas. Duas pregas em 
cada lado, na altura dos quadris e 
dois recortes em bico, na frente. 
Viés branco e azul marinho 
guarnece a manga e o decote.

Pertenceu 
a Clarisse 
Sampaio 
Moreira

(imagens no 
banco de 
dados).
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1-08-
04-000-
07114-
00-00

Coleção: Clarisse 
Sampaio Moreira.

Signatário: Antônio 
da Silva Prado.
Doação: 
13/04/1993

Vestido de noite, “tomara-que-
caia”, em veludo marrom bordado 
com hematitas e lantejoulas e 
forrado em seda da mesma cor; 
inscrição: “zecca roma” (etiqueta)

Pertenceu 
a Clarisse 
Sampaio 
Moreira
(imagens no 
banco de 
dados).

1-08-
04-000-
07115-
00-00

República 20 1940

Coleção: Clarisse 
Sampaio Moreira.

Signatário: Antônio 
da Silva Prado.
Doação: 
13/04/1993

Vestido reto, “tomara-que-caia”, 
em linho roxo estampado com 
branco, motivos diversos. Echarpe 
do mesmo tecido (parte fixa 
do vestido), forrada em tecido 
vermelho, serve como alça no lado 
esquerdo. Barbatana e zíper.

Pertenceu 
a Clarisse 
Sampaio 
Moreira
(imagens no 
banco de 
dados).

1-08-
04-000-
07116-
00-00

República 20 1940

Coleção: Clarisse 
Sampaio Moreira.

Signatário: Antônio 
da Silva Prado.
Doação: 
13/04/1993

Vestido preto, longo, em organza, 
com alças de strass e forrado 
em tafetá de seda natural; traje 
noturno

Usado por 
Clarisse 
Sampaio 
Moreira
(imagens no 
banco de 
dados).

1-08-
04-000-
07117-
00-00

República 20 1940

Coleção: Clarisse 
Sampaio Moreira.

Signatário: Antônio 
da Silva Prado.
Doação: 
13/04/1993

Vestido de malha de algodão, 
tipo tubinho. Mangas 3/4. O 
tecido é todo em losangos pretos 
e brancos; inscrição: “jane irwill” 
(etiqueta) 

Pertenceu 
a Clarisse 
Sampaio 
Moreira
magens no 
banco de 
dados).

1-08-
04-000-
07118-
00-00

República 20 1940

Coleção: Clarisse 
Sampaio Moreira.

Signatário: Antônio 
da Silva Prado.
Doação: 
13/04/1993

Vestido, traje de passeio, de linhão 
azul turquesa, estampado em 
vários tons de azul. Tipo tubinho, 
forrado, casas e botões na parte 
da frente; inscrição: “imperial 
modas rio” (etiqueta)

Usado por 
Clarisse 
Sampaio 
Moreira

1-08-
04-000-
07120-
01-02

República 20 1940

Coleção: Clarisse 
Sampaio Moreira.

Signatário: Antônio 
da Silva Prado.
Doação: 
13/04/1993

Vestido (RG7120A); casaco 
(RG7120B) Vestido azul marinho, 
de linho e seda. Corpo superior em 
tecido seda; sem mangas; zíper 
nas costas, de 57 cm

Pertenceu 
a Clarisse 
Sampaio 
Moreira

(imagens no 
banco de 
dados).

1-08-
04-000-
07263-
00-00

Coleção Carmencita 
da Silveira 
Bettenfeld.

Vestido em cambraia de linho com 
nervuras e rendas.

(imagens no 
banco de 
dados).

1-08-
04-000-
07300-
01-02

Coleção MAM

Vestido (RG7300A); estola 
(RG7300B)
Vestido de renda verde com forro 
de cetim. Acompanha estola

(imagens no 
banco de 
dados).

1-08-
04-000-
07301-
01-02

Coleção MAM

Marca: Valentino (itália). Vestido 
(RG7301A); cinto (RG7301B)
Vestido longo plissado, cintura 
alta, com corpete bordado 
com pedras e pérolas. Há uma 
sobressaia e a saia de baixo tem a 
barra bordada

(imagens no 
banco de 
dados).
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1-08-
04-000-
07302-
00-00

Coleção MAM

Marca: vogue
Vestido longo de gorgorão 
com cintura alta, corpo em rosa 
rebordado de pedras e saia verde-
água

(imagens no 
banco de 
dados).

1-08-
04-000-
07303-
01-02

Coleção MAM
Marca: biki (itália)
Vestido (RG7303A); lenço de 
pescoço (RG7303B)

(imagens no 
banco de 
dados).

1-08-
04-000-
07304-
00-00

Coleção MAM
Marca: jean- desses (frança)
Vestido sem alças de musseline 
azul-céu

(imagens no 
banco de 
dados).

1-08-
04-000-
07305-
01-04

Coleção MAM

Vestido (RG7305A); saiote 
(RG7305B); gola (RG7305C); estola 
(RG7305D)
Vestido drapeado de musseline 
de seda azul ultramar, sem  alças. 
Acompanha saiote, gola e estola

(imagens no 
banco de 
dados).

1-08-
04-000-
07306-
01-03

Coleção MAM

Vestido (RG7306A); estola 
(RG7306B); cinto (RG7306C)
Vestido curto de cetim cinza, 
forrado com renda azul marinho. 
Acompanha estola de cetim cinza 
e cinto forrado com a mesma 
renda

(imagens no 
banco de 
dados).

1-08-
04-000-
07307-
01-02

Coleção MAM

Marca: San Lorenzo (itália). 
Vestido (RG7307A); bolero 
(RG7307B)
Vestido de alças (curto), com filó 
rebordado. Acompanha bolero

(imagens no 
banco de 
dados).

1-08-
04-000-
07308-
00-00

Coleção MAM
Vestido curto, cor creme, com 
franjas de seda e corpo de filó 
rebordado com pedras e pérola

(imagens no 
banco de 
dados).

1-08-
04-000-
07723-
00-00

República 20

Signatário: 
Carmencita da 
Silveira Bettenfeld 
Julien.
Doação: 23/11/1994

Vestido branco sem manga 
confeccionado em cambraia 
de algodão, com alça e 
levemente acinturado. O decote 
é quadrangular com rendas de 
agulha e filó em toda a sua volta, 
formando a alça e terminando na 
parte de trás . A cava possui filó 
nas bordas.
Ao redor da cintura há um 
bordado inglês com florzinhas, 
deixando o tecido franzido. 
Em toda a volta da parte inferior 
do vestido há duas pregas 
(uma menor e outra maior, 
na horizontal), e dois tipos de 
bordados intercalados: um com o 
mesmo motivo do decote (flores 
e folhas) e o outro é bordado 
recortado. 
O vestido é fechado atrás, na parte 
superior, por 5 pequenos botões 
de madrepérola

(imagens no 
banco de 
dados).
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1-08-
04-000-
07725-
00-00

República 20 1910

Signatário: 
carmencita 
da silveira 
Bettenfeld 
Julien.
Doação: 
23/11/1994

Vestido de cetim de algodão 
branco, sem mangas, com aplique 
de renda de algodão no decote 
e cavas. Possui pregas na cintura 
e acima da barra. Na cintura é 
costurada uma fita do mesmo 
tecido. A parte das costas é 
fechada por 4 botões brancos 
de madrepérola e por 1 colchete 
de gancho; inscrições: na parte 
interna das costas há um bordado 
com linha vermelha com os 
seguintes números: “122”, sendo 
que o último algarismo não foi 
bordado, mas há o seu desenho a 
lápis.

Largura: 95 cm comprimento: 114 
cm 

(Vestido pertencente 
a mãe de Dona 
Carmencita

(imagens no banco de 
dados)

1-08-
04-000-
07733-
00-00

República 20 1920

Signatário: 
carmencita 
da silveira 
Bettenfeld 
Julien.
Doação: 
23/11/1994

Vestido de senhora com mangas 
longas, sem punho, decote em 
“v”, cor salmão.
Foi confeccionado em seda e 
possui pregas (estilo enviesado) 
em toda sua extensão

Largura: 50 cm comprimento: 115 
cm

Estilista do vestido: 
Madeleine Vionnet

(imagens no banco de 
dados)

1-08-
04-000-
07746-
00-00

Signatário: 
carmencita 
da silveira 
Bettenfeld 
Julien.
Doação: 
23/11/1994

Vestido branco em tecido de 
organdi suíço. Texturizado, com 
decote “v” e manga formada por 
babados (duas camadas). O corpo 
é ajustado, terminando em bicos 
na frente e na parte de trás. Possui 
costuras em forma de triângulo 
nas laterais da parte da frente. Na 
parte de baixo há babados amplos 
(duas camadas), godê

(imagens no banco de 
dados).

1-08-
04-000-
07869-
00-00

1970

Signatário: 
Naphtalina 
Comércio 
de Artes e 

Vestido reto de renda de agulha, 
comprido, com decote redondo, 
tendo no ombro esquerdo 3 
colchetes de metal. A lateral é 
toda aberta, possuindo apenas 
1 colchete na altura da cintura, 
no lado esquerdo. A barra possui 
acabamento em organza branca

Esta peça 
originalmente era uma 
cortina
(imagens no banco de 
dados)

1-08-
04-000-
07919-
02-03

República 20 1940

Signatário: 
Fernanda 
Mayer 
Lustosa.

Doação: 
17/11/1994

Bolero (RG7919A); vestido 
(RG7919B); combinação 
(RG7919C)
Vestido em filó preto, década de 
1940, fez parte do conjunto de 3 
peças (combinação ou “tomara 
que caia”, vestido com alças e 
bolero).
O vestido possui alças finas em 
cetim preto, e é fechado na lateral 
esquerda por um colchete.
A saia apresenta-se no formato 
trapézio e tem ao final da barra 11 
pregas
Comprimento: 76 cm (barra da 
saia); 38 cm (corpinho)

(imagens no banco de 
dados).
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Código 
(RG) Período Séc Data Coleção/

Fundo Descrição Histórico

1-08-
04-000-
06600-
00-00

República 20 1910
Coleção 
Família 
Guimarães

Casa Comercial: Casa Allemã
Blusa (RG-6600); saia (RG-6921)
Vestido composto por uma blusa 
e uma saia. Blusa - confeccionada 
em cassa, branca, enfeitada com 
renda (trabalho figurando caule 
com 5 folhas no interior de arco) 
e forrada com filó; com duas fitas 
douradas costuradas ao longo da 
carcela e da fileira de colchetes; 
cinco colchetes de pressão e dois 
colchetes de gancho na barra com 
duas fitas, cujas extremidades 
estão costuradas no seu interior 
(?). Com etiqueta. Inscrições: 
“casa allemã/ são paulo, campinas, 
ribeirão preto”; “46” (etiqueta).
Saia - confeccionada em cassa, 
enfeitada com renda e nervuras

Pertenceu a Maria 
Prado Guimarães 
(Nenê) (16/10/1897 
- 06/01/1919)

Bibliografia: barbuy, 
heloisa maria 
silveira. A cidade-
exposição: comércio 
e cosmopolitismo em 
são paulo, 1860 - 1914 
(estudo de história urbana 
e cultura material). São 
paulo. Tese de doutorado 
na fau/usp, 2001, 298p. 
+ anexos, p.254

1-08-
04-000-
06205-
02-02

Coleção 
pedro de 
toledo. 
Signatário: 
Senhora 
Regina 
de Toledo 
Moreira.
Doação: 
19/12/1977

Vestido (2 pedaços de)
Vestido de seda branca com ramos 
de flores bordados com fios de 
prata

(imagens no banco de 
dados)

1-08-
04-000-
06205-
01-02

Vestido (3 pedaços de) (imagens no banco de 
dados).

1-08-
04-000-
07743-
00-00

República 20 1920

Signatário: 
Carmencita 
da Silveira 
Betenfeld 
Jullien
Doação: 
23/11/1994

Vestido (parte de)
Barra de vestido de lã, em crochê, 
nas cores verde, vermelho, bege, 
manteiga e azul. A parte de baixo 
da barra forma no total 8 pontos

(imagens no banco de 
dados)

1-08-
04-000-
07722-
00-00

República 20 1920

Signatário: 
Carmencita 
da Silveira 
Betenfeld 
Jullien
Doação: 
23/11/1994

Vestido (partes de)
Partes de um vestido: a) 2 punhos 
de veludo preto (forma trapézio) 
com aplique de flores na cor 
bordô, com miolo em metal 
facetado circular na cor prata. 
Possui o forro em cetim preto; b) 
1 peitilho de veludo preto com 
forro de musseline de seda na 
cor manteiga. Possui aplique de 
flores bordôs com miolo em metal 
facetado circular na cor prata. 
Há ainda 6 partes de baixo para 
encaixe de botões de pressão; 
c) 1 cinto: uma faixa circunda a 
cintura e 2 pendem para a barra 
(ambas possuem um peso interno) 
envolvido com aplicação de flor 
bordô

(imagens no banco de 
dados)

Medidas: cinto 
(cintura): altura 
- 6 cm; diâmetro 
- 95 cm, e faixas que 
pendem: altura - 6 
cm; diâmetro - 94 cm; 
punhos: ambos com 
60 cm de largura; 
comprimento: punho 
1: 34 cm; punho 2: 33 
cm; peitilho: largura: 
28 cm; comprimento: 
30 cm
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Código 
(RG) Período Séc Data Coleção/

Fundo Descrição Histórico

1-08-
04-000-
07980-
01-02

Signatário:
Glaucia 
Amaral.
Doação: 
05/03/1996

Marca: ZuZu Angel (Brasil)
Vestido (RG7980A); cinto 
(RG7980B)
Vestido xadrez, em tom 
predominante de azul esverdeado, 
com estampas imitando retalhos 
com motivos florais. Forro 
amarelo. Gola e punhos em crochê 
de linha verde. Cinto tipo faixa 
no mesmo tecido estampado; 
inscrição (etiqueta): “ZuZu Angel/ 
Rio de Janeiro/ Made in Brazil”

Circulação: a peça 
participou da 
exposição “modos da 
moda” - sesc (década 
de 1990?)

(imagens no banco de 
dados)

1-08-
09-000-
05933-
00-00

19

Virgilia 
Villares da 
Nova Lion.
Doação: 
22/04/1974 

Vestido de batizado branco, de 
cambraia de linho, bordado a mão
Outra medidas: ombro - 23 cm; 
barra - 66,5 cm

Usado nos batizados 
da família da Doadora

1-08-
09-000-
05934-
00-00

19

Virgilia 
Villares da 
Nova Lion.
Doação: 
22/04/1974

Vestido de batizado branco, com 
galões e rendas francesas

Utilizado nos 
batizados da Família 
da doadora (Família 
Villares da Nova Lion)

1-08-
09-000-
07979-
01-02

República 1900

Signatário: 
Manoel 
Ernesto 
Serra Negra.
Doação: ?

Vestido (RG7979A); capa 
(RG7979B)
Vestido de batizado, acetinado 
de mangas curtas; aberto na 
parte de trás com fecho de botão 
de pressão na parte superior; 
recoberto com tule bordado em 
motivos florais

Este traje foi entregue a 
polícia metropolitana do 
parque da independência 
em 16/11/1995, sendo 
entregue no mesmo dia 
ao museu paulista. 
Pertenceu a condessa de 
serra negra (04/05/1874 
- 10/04/1956), filha de 
Pedro Ribeiro de Souza 
Rezende e Malença. Foi 
casada com Manoel 
Ernesto Rocha Conceição, 
conde de Serra Negra. 
Serviu para batizado 
de todos os seus 
descendentes

1-08-
09-000-
07995-
01-03

Signatário: 
Tânia 
Andrade 
Lima.

Doação: 
27/07/1996

Vestido (RG7995A); capa 
(RG7995B); touca (RG7995C)
Vestido de batizado em tecido de 
seda pura; cor creme, com barra 
geométrica; pala e costas em 
sutache e medalhões em renda 
guipure; mangas curtas levemente 
bufantes; fecha-se nas costas por 
três botões

Foi usado por várias 
gerações da família da 
proprietária.
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Código 
(RG) Período Séc Data Coleção/

Fundo Descrição Histórico

1-08-
08-000-
07729-
00-00

República 20

Signatário: 
Carmencita 
da Silveira 
Bettenfeld 
Jullien.
Doação: 
23/11/1994

Vestido de bebê de organdi 
branco, com pequena manga. 
Possui decote “v” transpassado, 
com nervuras entre pequenas 
rendas de algodão, tendo ainda 
outra pequena renda em toda 
a sua volta. Abaixo do decote 
há a mesma renda de algodão, 
assim como na cava, formando o 
franzido do vestido (na frente e 
atrás). Na parte superior há uma 
flor com galhos de folhas bordada 
em cada lado. Na parte inferior 
há o mesmo bordado em toda a 
volta do vestido. Abaixo há duas 
fileiras de nervuras intercaladas 
com pequenas rendas de algodão. 
É fechado atrás por três botões de 
madrepérola na parte superior

Peça pertencente 
a dona carmencita 
quando criança

1-08-
04-000-
07091-
00-00

República

1ª
 m

et
ad

e 
Sé

c.
 2

0

1920
data: 
1927

Signatário: 
Carmencita 
da Silveira 
Bettenfeld 
Jullien.
Doação: 
27/07/1993

Fabricante e Casa Comercial: Boue 
Souers
Vestido de noite, de cintura 
baixa e sem mangas, estilo 
“melindrosa”, em tecido acetinado 
verde-água, bordado na frente e 
atrás com pastilhas peroladas e 
fios prateados. Saia na parte de 
trás, também em tecido verde-
água, acompanha os bordados do 
corpo, em fios prateados. Na parte 
da frente, 3 saias superpostas, 
sendo uma de crepe da china, 
plissada, verde-água. Um peso 
metálico em cada lateral desta 
saia para o caimento. A segunda 
saia, também em crepe da china, 
em tom mais claro, e a última em 
renda prateada. A saia do vestido 
é toda em forro duplo. Vestido 
de procedência francesa (paris). 
Inscrições: “boué soeurs 9 rue de 
la paix” (etiqueta)

Pertenceu a carmen 
da silveira bettenfeld 
(1894-1980). Boué 
soeurs - casa fundada 
em 1809, em paris. 
A partir de 1907 
funcionou no 9, 
rue de la paix. Em 
1930, mudou-se 
para 73, avenue des 
champs-elysées. Tinha 
considerável clientela 
americana. (cf. 
Delpierre, 1990: 63).. 
Bibliografia: delpierre, 
madeleine. Le
costume de 1914 aux 
aunées folles. Paris: 
flammarion, 1990. 
P. 62-63 - acervos do 
museu paulista/usp 
(museu do ipiranga). 
Coordenação geral 
josé sebastião witter; 
organização heloisa 
barbuy, solange ferraz 
de lima. São paulo: 
imprensa oficial do 
estado, 1999, p.52

1-08-
09-000-
07107-
00-00

República 20
1900
data: 
1908

Signatário: 
Senhora 
Glória 
Carneiro do 
Amaral.

Doação: 
10/08/1993

Vestido de noiva, em seda 
francesa, bordado, pala com 
rendas e mangas pregueadas.
-descrição obtida a partir de um 
papel timbrado (“athenas - arte 
em vestir noivas” - santo andré): 
lombar de cetim e seda; filó com 
forração; 4 barbatanas na gola; 
acabamento de fita cetim com 
pequenos laçarotes; gola de 
cetim coberta por fita em (...); flor 
de fita cetim; manga presunto 
drapeada; filó rebordado com 
linha de seda; cinto com (...) E 
laçarotes atrás; construção do 
corpete e saia unidos a mão com 3 
recortes n frente, com barbatanas 
e saia; todo forrado, junto com 
nanzuque; filó bordado em linho

Do casamento da 
senhora Luzia Leonel 
do Amaral, bisavó da 
doadora, em 1908.

(imagens no 
banco de dados)
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Código 
(RG) Período Séc Data Coleção/

Fundo Descrição Histórico

1-08-
09-000-
07433-
00-00

República  20

1910
31. 
Dez.
1918

Coleção 
Ricardo 
Mendes

Signatário: 
Ricardo 
Mendes.
Doação: 
10/02/1994

Vestido (RG7433); combinação 
(RG7434); anágua (RG7435);
fraque (RG7436A); colete 
(RG7436B)
Vestido de noiva em cetim branco, 
manga comprida, cabeção de 
filó enfeitado com renda guipure 
(acompanha combinação e 
anágua)

Usado no casamento 
da avó materna 
do doador, Alzira 
Cavalheiro de Mello, 
nascida Alzira 
Cavalheiro (São Paulo 
06/11/1896 - São 
Paulo 24/04/1974), 
com o avô do 
doador, João Cardoso 
de Mello (São 
Paulo 26/06/1897 
- 07/06/1974); em 
31 de Dezembro de 
1918, realizado na 
residência dos pais 
da noiva, na rua 
uruguaiana, 42, são 
paulo

1-08-
09-000-
06878-
00-00

Coleção 
Família 
Guimarães

Vestido de uniforme de verão do 
Colégio das Cônegas de Santo 
Agostinho (des oiseaux), branco; 
inscrição: “36”

Usado por Chantal 
Prado Guimarães, 
traz seu número no 
colégio: “36”

1-08-
04-000-
05905-
00-00

19

Lucila 
Bueno de 
Arruda 
Botelho.

Doação: 
17/08/1972

Traje de menina em veludo 
vermelho e babados de cetim, 
trabalhado em cordões de seda. O 
arremate do decote e das mangas 
é feito com rendas brancas; botões 
e pingentes dourados completam 
o vestido

Pertenceu a mercedes 
pereira bueno 
(nascida quirino dos 
santos). “trazido” de 
paris em 1880.

Bibliografia: 1) o 
museu paulista da 
universidade de são 
paulo - são paulo, 
banco safra, 1984. P.
215;
2) carta de 
agradecimento 
pela doação, em 
27/11/1972 (arq. Int. 
Pasta 8)

Documentação: 
-fotografia com 
a proprietária 
utilizando o vestido 
(não encontrada na 
documentação);
-relação de 
documentos doados 
por lucila bueno 
de arruda botelho 
ao cdh-mp em 
17/08/1972 (na 
documentação)

1-08-
04-000-
03602-
00-00

Império 19 1960
Signatário: 
Nita Fleury 
Curado.

Vestido infantil . Foi bordado a 
mão por paula eufrasina de faro 
fleury, neta do 1º barão de rio 
bonito (1860). A doação foi feita 
por sua neta
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Código 
(RG) Período Séc Data Coleção/

Fundo Descrição Histórico

1-08-
04-000-
06606-
00-00

Coleção 
Família 
Guimarães

Vestido infantil em flanela branca 
com mangas compridas; 1 botão 
e 2 colchetes de gancho na parte 
posterior (?); e na pala nervuras, 
babado e bordado em seda 
(figurando pontos alongados 
e uma estrelade quatro pontas 
no interior da circunferência); 
inscrições: “42”; “84” (no decote)

Desconhece-se 
o dono

1-08-
04-000-
06607-
00-00

Coleção 
Família 
Guimarães

Vestido infantil em algodão, 
mangas curtas, com pala forrada 
e nervuras e renda a volta da cava; 
no babado da pala e punhos

Desconhece-se 
o dono

1-08-
04-000-
06611-
00-00

República 20 1920

Coleção 
Família 
Guimarães

Signatário: 
Maria 
Sylvia 
Nogueira 
Guimarães 
e outros

Vestido infantil de fustão 
branco forrado; mangas curtas; 
pala, mangas e barra com 
passamanaria, sutache e rendas. 
Fecha-se por meio de 2 botões 
e 2 colchetes de gancho na 
gola; inscrição: “gr. Sir. 612” (na 
etiqueta)

Desconhece-se 
o dono

1-08-
04-000-
06872-
00-00

Coleção 
Família 
Guimarães

Signatário: 
Maria 
Carolina 
Soares 
Guimarães

Vestido infantil em laise branco, 
cintura baixa, pala de cambraia 
com nervuras e forro de cambraia; 
com rendas na barra

1-08-
04-000-
06874-
00-00

Coleção 
Família 
Guimarães

Signatário: 
Maria 
Carolina 
Soares 
Guimarães

Vestido infantil de algodão branco 
com entremeios de renda de bilro

1-08-
04-000-
06875-
00-00

Coleção 
Família 
Guimarães

Signatário: 
Maria 
Carolina 
Soares 
Guimarães

Vestido infantil de algodão 
branco com entremeios de renda; 
inscrição “nº50” (na etiqueta)

1-08-
04-000-
06946-
00-00

República 20
1910
data:
1914

Coleção 
Pirajá da 
Silva

Signatário: 
Regina 
Rocha 
Pirajá da 
Silva

Vestido de criança em cambraia 
de linho branca com bordados em 
ponto cruz, ponto russo decorado 
com motivos bélicos

Foi comprado na 
europa pelo dr. 
Pirajá da silva e pela 
senhora elisa rocha 
pirajá da silva para 
sua filha regina pirajá 
da silva, por volta de 
1914

1-08-
04-000-
07105-
00-00

República 20
1930. 
Data: 
1934

Signatário: 
Maria 
Cecília 
França 
Monteiro 
da Silva

Vestido infantil em linho francês, 
branco com detalhes em azul 
com pois brancos nos ombros e 
frisos azuis nas margens; inscrição: 
“made in france”
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Código 
(RG) Período Séc Data Coleção/

Fundo Descrição Histórico

1-08-
04-000-
07730-
00-00

República 20

Signatário: 
Carmencita 
da Silveira 
Bettenfeld 
Jullien.

Doação: 
23/11/1994

Vestido infantil, estilo avental, 
confeccionado em cambraia de 
algodão na cor branca. Possui 
bordados de flores, folhas e galhos 
em ponto cheio, recortado e 
caseado em toda a extensão da 
peça. O alto dos ombros é fechado 
por 1 botão de madrepérola. A 
barra forma pontas irregulares

Peça pertencente 
a dona Carmencita 
quando criança

1-08-
04-000-
07946-
00-00

República 20 1940

Signatário: 
Rosemari 
Pires dos 
Santos 
Guido.

Doação: 
01/09/1994

Origem: ITU (brasil)
Vestido infantil, de cambraia 
de linho, branco, com mangas 
curtas fechadas por um botão 
branco. Fechado as costas por 3 
colchetes de pressão. Cintura alta 
pregueada. Bordados com motivos 
vegetais, no peito e em toda a 
barra, nas cores azul-claro, azul-
escuro, rosa, marrom, abóbora, 
vinho, vermelho e diferentes tons 
de verde. Na barra e nas palas das 
costas e do peito, babado em filé 
com arremate em azul.

Pertenceu a senhora 
Maria Lázara Pires 
dos Santos, mãe da 
doadora

1-08-
09-000-
06614-
00-00

República 19
1890. 
Data: 
1895

Coleção 
Família 
Guimarães

Vestido nupcial. Blusa branca em 
seda (?) Com tiras de tecido (?) 
Costurados internamente; gola 
com armação interna de arame; 
mangas bufantes (?) Decoradas 
por 1 laço de duas pontas do 
mesmo tecido e 1 laço de renda 
(?) No punho; cobertura de renda 
(?) Nas costas e nas 2 bandas, 
formando na esquerda um laço 
(?) De 3 pontas; 15 colchetes de 
gancho e 1 fita na parte interna 
com 2 colchetes de gancho. Saia 
de cetim, com cauda e forro de 
seda e entretela de algodão; 
inscrições: “robes (...) Mme. Virgin 
estoueigt 43, rua ouvidor 43, rio 
de janeiro”

Pertenceu a Maria 
das Dores Prado 
Guimarães (sinhá), 
avó das doadoras. 
Usado no casamento 
realizado em 
31/12/1895 na igreja 
de São Gonçalo, São 
Paulo.

(imagens no banco 
de dados)

1-08-
09-000-
06953-
00-00

República 19
1890. 
Data: 
1898

Coleção 
Pirajá da 
Silva

Signatária: 
Regina 
Rocha 
Pirajá da 
Silva

Vestido de noiva em cetim 
branco. Descrição obtida em papel 
timbrado (“athenas - arte em vestir 
noivas” - santo andré): vestido 
em tafetá, cetim e seda; forração 
nanzuque e forro invertido de 
algodão, provavelmente. Aplique 
metalizado em desenhos de flor 
estilizada e rococós e arabescos 
com rebordada de miçanga prata, 
e pérola (...) Colocada ao centro 
das flores e disposta nos rococós 
como cachos de uva. Corte evasé 
- com transpasse na frente, onde 
o mesmo é costurado a mão. 
Manga “presunto” com sobre-
manga, com ângulos retos e com 
os mesmos detalhes metalizados 
e rebordados com pedras. Costas 
nesgadas; com uma faixa única 
de sustentação na cintura; cauda 
de 90 cm; por baixo da cauda, 3 
babados de algodão com renda

Usado por Elisa 
Rocha da Silva em 
seu casamento com o 
Dr. Manoel Augusto 
Pirajá da Silva, 
realizado na bahia, 
em 1898

(há imagens no 
banco de dados)
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ANEXO B

1. Registros comentados de Sociedades 
Anônimas e Civis na cidade de São Paulo 

entre 1919 e 1930

Fonte: Catálogos de registros feitos em cartório na Comarca da capital
Acervo: ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Pesquisa feita em 2005 

O Arquivo do Estado de São Paulo abriga registros de imóveis feitos em São 
Paulo – “Primeiro Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Capital 
– 1865 a 1941”. Trata-se de documentos diversos relacionados à abertura e 
às modificações estatuárias de empresas que exerceram suas atividades na 
cidade no período citado.209 São registros de sociedades anônimas e civis de 
várias naturezas como empreendimentos comerciais (livraria, lojas de artigos 
femininos etc), industriais (tecelagens, maquinário etc.), escolas e associa-
ções de classe (sindicatos e clubes esportivos).   

Os registros publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo no período 
pesquisado provêm normalmente de estatutos de constituição de sociedades 
anônimas e atas de suas assembléias gerais.210  Esses registros vêm em sua 
totalidade publicados na seção “Publicações Particulares” do jornal e parecem 
atender aos artigos 80 e 81 da Lei no 434, de 4 de julho de 1891, que pede o 
arquivamento dos documentos que representem as atividades de funciona-
mento dessas empresas. 

FIGURA 23.
— Mmomo  mom mo mo 
mmomo momo mo mo mo 
mo mom mo m omomo

209 Alguns registros são ainda 
de empresas cujas fábricas 
localizavam-se no interior do 
Estado, mas que mantinham 
sua sede administrativa na 
capital. 

210 A data transcrita da catalogação do Arquivo do Estado 
muitas vezes não diz respeito à data de abertura das 
empresas citadas, mas sim a data em que foi publicado 
em Diário Official a constituição dessas empresas, o 
que geralmente acontece alguns meses depois de sua 
abertura.
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Delimitamos nossa pesquisa às pastas referentes ao período de 1919 a 1930, 
por relacionar-se aos interesses desta tese. Acreditamos que os comentários 
que fizemos durante a leitura desse material merecem ser registrados aqui 
para futuros estudos. São fontes inéditas, cujas informações indicam um 
sistema fabril constituído de maquinários de antigas empresas estrangeiras 
adaptadas à produção nacional. Esse material indica novas possibilidades de 
investigação sobre questões como importação de teares e maquinário especí-
fico para o setor (tingimento, beneficiamento, fiação e tecelagem) bem como 
sobre a qualidade e os tipos de tecidos fabricados em São Paulo na década de 
1920. Em alguns casos, como o das Sociedades Anônimas Tinturaria Pessina 
e Cotonifício Guilherme Giorgi, acrescentamos nossos achados que provêm 
de outras fontes e que podem, torcemos, incentivar novas pesquisas. 

Primeiro comentamos a indústria têxtil paulistana através dos registros de 
imóveis da cidade. Para isto, dividimos os grupos das empresas por tipo: fia-
ções e tecelagens; tinturarias e indústrias de beneficiamento; importadoras e 
exportadoras; artefatos têxteis. Em seguida, transcrevemos trechos comenta-
dos dos Registros das Sociedades Anônimas e Sociedades Civis. 

A indústria têxtil paulistana através dos registros 
de imóveis da cidade – 1919 a 1930

Entre 1919 e 1929, além da expansão quantitativa (da década 
anterior), a indústria paulista também dava um salto qualitativo, 
diversificando sua produção e introduzindo, ainda que de forma 
incipiente, alguns segmentos industriais mais dinâmicos, de bens 
de produção, já instalados com dimensão para suprir um mercado 
a escala nacional. É nesta segunda etapa, aliás, que a concentra-
ção da indústria brasileira, em São Paulo, se tornaria mais efetiva. 
(CANO, 1977: 258). 

Fiações e tecelagens
































































