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PEQUENA CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DA INDUMENTÁRIA 
DOS PRIMEIROS PAULISTANOS 
  
 
 
 
No presente estudo abordamos um assunto pouco comum: a indumentária dos paulistanos nos dois 
primeiros séculos. Os trabalhos dedicados ao assunto são antigos e desatualizados, pois – o que é hoje 
primordial –, não tiveram a possibilidade de usufruir da vastidão de conhecimentos posta à disposição 
dos pesquisadores atuais graças à web.  A pesquisa que ora disponibilizamos é fruto da tecnologia da 
informação e da dedicação de milhares de profissionais que, dentro de instituições culturais em todo o 
mundo, se esforçam por compartir o conhecimento universal.  
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Introdução 
 
 

 
o longo da primeira metade do século XX, tempo em que a 

ideologia do bandeirismo grassou forte entre os 

historiadores paulistas, foram realizados alguns estudos 

sobre a cultura material da antiga vila de São Paulo, abarcando os séculos XVI e XVII. 

Pesquisaram-se o mobiliário, os objetos domésticos, as ferramentas, as armas dos 

velhos piratininganos, mas poucos avanços foram feitos com relação aos estudos da 

indumentária regional, correspondente ao período considerado. Muitos obstáculos 

embaraçavam o desenvolvimento desse tipo específico de estudo: a total ausência de 

exemplares autênticos remanescentes, que pudessem ser examinados; a inexistência 

de uma iconografia confiável, que retratasse a aparência das vestimentas usadas 

pelos paulistas dos primeiros tempos; a ocorrência de poucas alusões textuais, em 

geral, arrolamentos em inventários post-mortem e testamentos, dificilmente 

identificáveis em razão dos termos arcaicos empregados; a falta de estudos sérios e 

aprofundados realizados no âmbito acadêmico das antigas metrópoles, Portugal e 

Espanha, fontes, como veremos, determinantes, em última instância, das modas 

usadas no Brasil durante a era colonial. 

A 
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Para suprir tal lacuna, artistas como Belmonte (1896-1947) e José 

Wasth Rodrigues (1891-1994), por exemplo, recorreram frequentemente a antigas 

estampas francesas do século XVII, cujas reproduções ilustravam os estudos sobre 

trajes europeus, bastante divulgados durante a primeira metade do novecentismo. 

Com efeito, pintores e escultores anteriores aos citados já haviam recorrido às antigas 

artes figurativas estrangeiras para a recriação artística do passado paulista, alguns dos 

quais responsáveis pela concepção de quadros e esculturas que se vêem hoje no 

Museu Paulista, obras muitas vezes executadas sob a encomenda do historiador 

Afonso d’ Escragnolle Taunay (1876-1958), então diretor da instituição (1917-1945): 

Benedito Calixto (1853-1927), Nicolla Rollo (1889-1970), Adrien Henri Vital van Emelen 

(1868-1943), Luigi Brizzolara (1868-1937), entre outros. Na verdade, grande era a 

desinformação sobre a cultura material do passado brasileiro, sobretudo acerca dos 

trajes dos antigos habitantes da Capitania de São Paulo, mas impunha-se reconstruir 

os gloriosos tempos bandeiristas por meio de imagens, para torná-los mais 

verossímeis e assimiláveis às novas gerações de brasileiros (ver a esse respeito 

MARINS, passim). 

 Após uma dramática sucessão de fatos políticos ocorridos a partir da 

década de 1930, as Revoluções de 1930 e 1932, o Estado Novo (1937), a 

redemocratização de 1945, o governo civil de Getúlio (1951-1954) e a comemoração 

do IV Centenário da cidade de São Paulo – sequência que culminou com a trágica 

morte do antigo ditador em agosto de 54 –, e que alimentou durante todo esse tempo 

a corrente política paulista contrária ao getulismo e a favor da hegemonia nacional do 

Estado de São Paulo, outro quadro político se configurou no País. Foi quando novos 

atores sociais e novas questões políticas emergiram, produzindo uma guinada tanto 

no curso da história brasileira quanto na sua historiografia. 

 O novo contexto político e cultural permitiria que a construção 

ideológica do bandeirismo fosse finalmente superada e, consequentemente, 

desmontada. Sobre esse fato, tomemos como exemplo a Casa do Bandeirante, velha 

construção rural restaurada e mobiliada pela Prefeitura de São Paulo para as 

comemorações do IV Centenário, e que na década de 1970 teve sua decoração interna 

inteiramente desfeita, diante da constatação de que o museu apresentava um cenário 

bastante falso, eivado de incongruências e insustentáveis anacronismos: a casa, que 
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parece ter sido erguida na segunda metade do século XVIII (e talvez seja ainda mais 

recente), fora provida, para a celebração dos 400 anos da cidade, de móveis do 

denominado período bandeirista, numa tentativa de recriação do espaço doméstico da 

casa rural seiscentista. No entanto, as peças selecionadas e adquiridas para a casa-

museu ao que parece nada tinham de fato de bandeiristas, eram quase todas 

setecentistas, distribuídas segundo o programa das residências do século XIX, e 

provenientes em sua maioria do Vale do Paraíba e de Minas Gerais... 

Desde então, poucos historiadores se têm interessado pelo passado 

mais remoto da cidade de São Paulo. O revisionismo proposto por alguns autores 

recentes, no entanto, mostrou-se estimulante, porque conseguiram traçar um novo 

quadro do seiscentismo paulista. Se a São Paulo do tempo dos sertanistas vista pela 

historiografia contemporânea é diferente da vila que os historiadores dos anos 1920 e 

1930 concebiam, não há motivos para não tentarmos lançar também um novo olhar 

sobre a indumentária paulistana daqueles tempos, no intuito de conhecê-la de 

maneira mais aprofundada. 

 

 

O padre Fernão Cardim e a notícia mais remota acerca dos trajes 

paulistanos 

 

 

Vestem-se de burel, e pellotes pardos e azues, de pertinas compridas como 
antigamente se vestiam. Vão aos domingos à igreja com roupões ou berneos 
de cacheira sem capa. (CARDIM,1980, p. 173) 

 
 
 
 

Todos conhecemos a epígrafe acima, com a descrição feita pelo jesuíta 

português Fernão Cardim (1549-1625) dos trajes dos habitantes de Piratininga 

quando esteve em visita à vila em 1585. Frase sempre evocada para comprovar a 

pobreza e o isolamento dos paulistanos, que no século XVI lançavam mão de 

grosseiros panos de lã (burel) e de algodão, este cultivado e fiado localmente, para a 

confecção de peças de vestuário consumidas pelo próprio povo da vila. O testemunho 

de Cardim é sempre citado para comprovar a falta de recursos e o atraso dos 
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piratininganos, mas não nos ocorre que tenha sido esse trecho de Tratados da terra e 

gente do Brasil algum dia convenientemente dissecado por algum historiador. 

Nenhum estudioso brasileiro que reproduziu essas palavras, 

provavelmente, se preocupou em decifrar os termos relativos aos trajes dos 

paulistanos citados pelo aludido padre jesuíta. Em grande parte, sentiam-se 

desencorajados por não dispor de material que dessem sustentação às suas 

investigações. Não estavam à mão glossários especializados em termos relativos à 

indumentária histórica, nem exemplos de iconografia que fornecessem pistas 

adequadas para a correta interpretação das palavras de Cardim. Tampouco eram 

facilmente acessíveis estudos sobre antigos trajes ibéricos que fossem detalhados a 

ponto de serem úteis à pesquisa de um eventual pesquisador brasileiro. As honrosas 

exceções ao que aqui se descreve são José de Alcântara Machado (1875-1941) e o 

historiador Ernani Silva Bruno (1912-1986), autores respectivamente de Vida e morte 

do bandeirante (1929) e de Equipamentos da casa bandeirista segundo os antigos 

inventários e testamentos (este último, publicação do Departamento do Patrimônio 

Histórico da Prefeitura de São Paulo de 1977), cujos livros são de leitura obrigatória 

para quem se interessa pela história da indumentária paulista nos primeiros séculos. 

De autoria de Silva Bruno existe ainda o inestimável Arquivo Ernani Silva Bruno 

(aqui chamado AESB) organizado no tempo em que foi diretor do Museu da Casa 

Brasileira (1970-1979), hoje facilmente acessível em meio eletrônico através do site do 

museu.  Embora ambos tenham desenvolvido pesquisa sobre trajes arrolados em 

inventários paulistas do século XVI ao XVIII, os seus estudos não seguiram em direção 

a uma tentativa de identificação das peças que possibilitasse um ensaio de 

reconstituição visual da indumentária dos antigos paulistas. 

 É lastimável que a situação atual ainda não tenha mudado em essência. 

O grande estudo sobre a indumentária brasileira do passado está ainda por ser escrito, 

o mesmo ocorrendo com a história do vestuário paulista. Mesmo assim, arriscamo-

nos aqui a elaborar um estudo que, longe de ser definitivo, ousa levantar hipóteses 

acerca dos primeiros trajes paulistanos, hipóteses essas que deverão ser algum dia 

verificadas, demonstradas ou simplesmente rejeitadas por quem vier a se interessar 

pelo assunto. 

O que nos tolhe nesse gênero de investigação é, principalmente, a 
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raridade da documentação iconográfica que registre a indumentária do povo 

português usada ao longo do século XVI e XVII. As pinturas e as iluminuras lusas, de 

caráter eminentemente oficinal, estavam na época em mãos de artistas que se 

expressavam ou num tardio estilo do Gótico nórdico, influenciados pelos pintores 

flamengos, ou segundo as convenções do Maneirismo romanista 

(Pintura_de_Portugal.Wikipedia). Em ambos os casos, ao que tudo indica, tinham muito 

pouco interesse na reprodução pictórica da realidade local. Serviam à Igreja e à 

piedade privada, compondo, eminentemente, temas de gênero sacro, e em suas 

pinturas as figuras humanas representadas apareciam em geral ou cobertas com 

roupagem à antiga ou com trajes contemporâneos, porém muito estilizados e 

fantasiosos. 

Diante desse contexto, tivemos de recorrer muitas vezes à historia da 

antiga indumentária espanhola, servindo-nos das excelentes pinturas de cunho 

realista, quinhentistas e seiscentistas, produzidas naquele país (em geral pertencentes 

ao soberbo acervo do Museu Nacional do Prado), cujos artistas foram tão eficazes 

tanto na documentação  dos magníficos trajes de corte do período habsbúrgico, como 

no registro do rude traje popular –  devendo-se dar especial destaque aqui à grandiosa 

obra do pintor Diogo Velázquez (1599-1660). Recorremos também a alguns 

pouquíssimos exemplares de vestuário sobreviventes, alguns dos quais hoje 

depositados no recentíssimo Museu do Traje (2004) de Madri, que certamente, em 

determinados casos, são mais próximos da indumentária portuguesa da época (graças 

ao período em que os dois países ibéricos estiveram politicamente unidos entre 1580 e 

1640) do que as vestes representadas pela intensamente difundida iconografia 

francesa datada do mesmo período, tantas vezes tomada como modelo pelos artistas 

brasileiros do século XX na reconstrução do passado paulista. 

Na verdade, as informações que conseguimos obter acerca do traje 

português desde a época dos Descobrimentos até o final do século XVII nos 

pareceram bem insatisfatórias. Para entender o que Cardim nos diz, foi necessário, 

por vezes, formular hipóteses com pouco embasamento documental em que nos 

apoiar. 

 

Pelote 
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No traje de corte de meados do século XVI, o pelote era uma vestimenta 

masculina que se sobrepunha ao gibão, o qual por sua vez se usava diretamente sobre 

a camisa, tal como veremos oportunamente, quando comentarmos acerca do traje de 

corte português. 

De acordo com o texto do escritor português Francisco de Morais 

Cabral (depois de 1512-1572/76), intitulado Monólogo apaixonado do moço da Ribeira, 

sabe-se que o pelote português do século XVI  também podia ter mangas, as quais, ao 

que parece, no caso do exemplar envergado pelo jovem citado no título do monólogo, 

seriam perdidas, pois ele se embuçava com uma delas para passar despercebido aos 

circunstantes enquanto fazia a corte à jovem de seus amores. Há referências 

documentais de que, naquele tempo, essa peça poderia ter ainda meias-mangas ou 

até largas mangas golpeadas (VESTUÁRIO da Nobreza séc.XV e XVI). 

 Alguns pesquisadores afirmam que o pelote ia até o nível dos joelhos, 

mas a identificação da peça que fazem em imagens deixa a desejar. Os exemplos 

mostrados têm forma muito heterogênea e se referem por vezes a peças nitidamente 

distintas, como a samarra, por exemplo, que não pode, a nosso ver, ser confundida 

com qualquer outra peça de roupa exterior daquela época, dadas suas características 

muito bem definidas (PELOTES masculinos séc. XV e XVI). Por outro lado, sabe-se que em 

Portugal, em 1539, os estudantes de Coimbra tiveram seus trajes regulamentados. 

Muitos enfeites lhes foram então negados; os barretes deveriam ser redondos, as 

capas sem capelo e os pelotes mantidos pouco abaixo dos joelhos (LEGISLAÇÃO. 

Vestuário séc. XV e XVI) .  

Vemos assim que o pelote quinhentista português era uma peça 

exterior cuja forma sofreu evolução ao longo daquele século. Provavelmente, possuía 

mangas e abas longas na primeira metade do século, depois, encurtou e perdeu as 

mangas. O pelote visto em São Paulo por Cardim, em 1585, teria de ser 

necessariamente uma peça de configuração antiquada, pertencente ao vestuário 

popular. 

                                Foi numa rara pintura portuguesa de meados do século XVI, de autoria 

anônima, denominada Chafariz D’El-Rey, e analisada adiante, que encontramos aquilo 

que seria a versão popular do pelote português. Perscrutando os trajes usados pelos 

homens do povo representados nessa tela, identificamos o pelote com uma vestidura 

http://trajes.no.sapo.pt/LegislacaoVestuario.secXV.XVI.htm
http://trajes.no.sapo.pt/LegislacaoVestuario.secXV.XVI.htm
http://trajes.no.sapo.pt/LegislacaoVestuario.secXV.XVI.htm


7 

 

que se punha sobre o gibão. De mangas compridas e de algum modo fechado à frente, 

o pelote era cinturado e suas abas cobriam, naquela altura, cerca de dois terços das 

coxas (fig.8).  

Longa é a especulação que faz Rafael Bluteau (1638-1734) no seu 

Vocabulario Portuguez e Latino ... (1712-1728) a respeito do pellôte, peça de vestuário 

que em seu tempo já havia sido esquecida. Segundo ele, tratava-se de uma rústica 

vestidura de pano grosso com mangas e abas grandes, que podia ser forrada de pele, 

sendo essa a razão de seu nome (de acordo com Bluteau, podia ser feita também com 

pano de pelos compridos). Apresenta uma abonação que diz que certo pelote era feito 

com o rude pano da serra (ver glossário no final deste trabalho). Mas admite afinal que 

teria havido também pelotes confeccionados com pano fino. 

                                 Por outro lado, a definição de pellóte encontrada em Antônio de 

Morais Silva (1755-1824) no seu Diccionario da língua portuguesa, aqui identificado 

como Morais/Bluteau (1789), indica que era peça habitualmente usada por baixo da 

capa. Mas havia quem o usasse sem capa, o que era passível de punição se tal infração 

à etiqueta acontecesse na corte, é pelo menos o que se depreende de uma abonação 

introduzida nesse mesmo dicionário.  

 

Pertina, ou antes petrina 

   

Durante muito tempo procuramos saber o que significava pertina. 

Nunca encontramos referência alguma a essa peça. Recentemente, porém, ocorreu-

nos uma luz. E se o termo estivesse grafado errado, fruto de erro de impressão 

perenizado nas sucessivas edições do texto cardiniano, por desconhecimento geral 

dos revisores acerca do que o autor falava? Pertina poderia muito bem ser 

originalmente petrina, resultando o equivoco da simples anteposição da letra r.  

Bluteau (1712-1728) não deixa dúvida quanto a isso. Segundo ele, petrina era uma 

palavra castelhana que valia o mesmo que cinto. O Novo Diccionario da Lingua 

Portugueza (1806) também traz consignada a forma pretina, por petrina, sendo pretina 

uma palavra ainda existente em espanhol que confirma a  interpretação de que pertina 

nada mais era do que um tipo de cinto. Morais /Bluteau (1789), explica melhor.  Diz : 

“Uma cintura, ou cinto com fivellas, de coiro, que se cingia por cima da roupa.” 
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Com efeito, conforme nos diz o Novo Diccionario... de 1806, petrina  ou 

pretina era o nome  de um cinto afivelado, “com que antigamente se cingiaõ por 

cima do vestido”. Esse acessório, de acordo com o jesuíta Cardim, estaria sendo 

usado de modo antiquado pelos paulistanos, pois os traziam compridos. De fato, 

havia sido moda mais de dois séculos antes, ainda em vigor na primeira metade do 

século XV, portarem os europeus ricos, estreitos e longos cintos com os quais 

cingiam as roupas exteriores de então, por vezes constituídas de volumosas 

hopalandas.  Para estar na moda, a ponta solta do cinto deveria ficar pendente e 

balouçante. A fim de não estorvar, os paulistanos poderiam fazer como muitos 

europeus do Trezentos e do Quatrocentos: logo depois da fivela, davam-lhe um laço 

ou nó em torno da parte que cingia a cintura, de modo a fazer com que a 

extremidade solta ficasse em posição perpendicular, com a ponta voltada para baixo 

(figs.1a e 1b), tal como aparece hoje na liga, ou jarreteira, em forma de cinta que é o 

tradicional símbolo emblemático da Order of the Garter inglesa (fig.2). 

Encontramos essa mesma maneira tida como elegante de usar o cinto 

em figuras representadas pelo pintor italiano renascentista Piero della Francesca 

(1416-1492). A moda da nobreza parece ter-se popularizado no tempo desse pintor, 

que retratou jovens, em plena batalha, com cintos de ponta pendente cingindo 

estreitamente a cintura de seus sai  (pelotes, em italiano)(fig.3).  

 

Roupão de cacheira 

                             Tal como o robone italiano, o roupão português era uma vestimenta 

masculina  exterior,  que  se  punha  por  cima das  outras  peças  de  vestuário.  Larga e 

comprida, quando usada pelas camadas superiores, tinha aspecto suntuoso, com 

linhas rígidas e amplificadoras. Aberto na frente, costumava ser forrado de tecido 

grosso ou peles, possuindo amplas mangas, por vezes, com aberturas na altura do 

cotovelo, por onde passavam os antebraços (meias-mangas), sendo habitualmente 

usado por pessoas de idade ou de maior distinção social ou acadêmica. 

                             Certamente no caso paulistano, deveremos vê-lo com aparência bem 

menos faustosa. Feito de cacheira, um tipo de lã felpuda, segundo  o  Novo  Diccionario 
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  1a- Modelos de cintos usados na Europa ocidental durante o século XV. 
              Fonte:<http://stejeannedarc.net/dossiers/vetements_jeanne.php> 

 
 

                         
 

  1b- Ilustração de um Tacuino sanitatis italiano. O jovem no centro usa uma pertina para 
apertar a cintura de seu traje. Livro manuscrito originário da Lombardia, fins do século 
XIV. Acervo da Biblioteca Casanatense, Roma, Itália. 
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2-Estrela e liga, insígnias da Ordem da Jarreteira, criada na Inglaterra em 1344. 
    Fonte://HTTP://dudleyfamilypages.20m.com/contact.html 
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            3- Batalha entre Heráclito e Cosroés. Pormenor de afresco pintado por Piero della Francesca (1416-
1492), c. 1460. Basílica de São Francisco, Arezzo, Itália. 

                   Ajoelhada, aguardando o golpe fatal, vê-se a figura de um jovem portando um saio (em italiano),  ou pelote, 
vermelho, cingido por uma petrina , ou antes, uma pretina cuja  longa ponta pende solta. 

   Fonte:< http://warburg.chaa-unicamp.com.br/obras/view/10440> 

 

da Lingua Portugueza (1806), deveria lembrar assim a versão em moda na Europa 

durante a segunda metade do século XV, comprida até o pé (ou até o artelho, como 

então se dizia) ou na altura da metade da tíbia, mas de formas pouco encorpadas e, 

sobretudo, de tecido liso sem nenhum enfeite (fig. 11 c). 

 

Bernéu de cacheira 

 

Bernéu (ou bérnio, segundo os dicionários Aurélio,2010, e Houaiss ,2009) 

era uma peça de vestuário exterior; modalidade de capa comprida e grosseira, 

segundo o Novo Diccionario da Língua Portugueza (1806). A respeito dessa peça conta-

nos François Boucher, insigne historiador francês da indumentária ocidental, que, 

originalmente, berne ou sbernia era um tecido grosseiro feito na Irlanda (Hibernia), de 

que se faziam agasalhos para soldados (1965,p.426). Ou seja, o bernéu era uma peça 

semelhante a uma capa, de formato provavelmente retangular, com uma abertura 

central para passar a cabeça, pois quando aberta e estendida, era usada numa rude 
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brincadeira de soldados, que lançavam um companheiro ao ar, fazendo-o saltar sobre 

o bernéu, sustentado por quatro homens.  

Segundo o dicionário Aurélio (2010), o pano de que era feito o bérnio 

era de cor vermelha, o que é confirmado pelo Novo Diccionario da Lingua Portugueza 

(1806), e servia para a confecção de resposteiros e balandraus. Houaiss (1965), por seu 

turno, acrescenta que com esse pano se faziam ainda cobertas de cama. 

Assim, bernéu de cacheira talvez tivesse alguma semelhança com o 

antigo balandrau, só que mais comprido do que este último. Na Espanha do século 

XIII, balandrán era uma capa curta, retangular, fechada frontalmente e com capuz. As 

laterais eram abertas para saírem os braços. Seu comprimento ia até os quadris. Uma 

peça de vestuário, enfim, típica de camponeses. De fato, lembrava um poncho curto 

com capuz. O historiador espanhol Gonzalo Menédez Pindal (1986) fala sobre essa 

peça, em uso na Espanha duocentesca. Na ilustração da capa de seu livro pode-se, 

aliás, identificá-la facilmente (fig.4) (ver também p.72).  

O bernéu citado pelo jesuíta Cardim seria decerto um tipo de balandrau, 

feito com lã espessa e peluda chamada cacheira, tecido talvez próximo em qualidade à 

lã irlandesa (fig.11 d). 

Ao se referir ao traje paulistano de 1585, Cardim fez questão de 

declarar que os habitantes de São Paulo iam à missa sem capa.  Numa época em que a 

missa de domingo se constituía num dos momentos mais importantes da vida social 

da vila em formação, quando os moradores vinham de longe para ouvi-la na igreja dos 

jesuítas, envergando suas melhores roupas, o inacino deixou subentendido que os 

portugueses de Piratininga não passavam de pessoas pobres e rústicas, pois  para  se  

paramentar em ocasiões especiais só dispunham de peças de vestuário de origem 

camponesa ou militar, desconhecendo o uso socialmente obrigatório da capa.  

Essa situação seria confirmada mais tarde (1627), quando, a respeito 

dos paulistas, diria Frei Vicente do Salvador (1564-1635) em sua História do Brasil:  

 

Até então [até a chegada de D. Francisco de Sousa a São Paulo em 1599] os 

os homens e mulheres se vestiam de algodão tinto e se havia alguma capa de 

baeta e manto de sarge, se emprestavam aos noivos e noivas para irem 

[casar] à porta da igreja.(SALVADOR,1889, p. 163.) 

 



13 

 

 

 

                      

 

4- Iluminura medieval espanhola. Detalhe da capa do livro La España del siglo XIII, leida  em 
imagenes, da autoria de Menédez Pindal, onde se veem  camponeses usando balandraus. 
Fonte: < https://books.google.com.br/books/about/La_Espa%C3%B1a_del_siglo_XIII.html?id=2OSITPooJy8C&redir_esc=y > 

 

 

O que se extrai das palavras acima é que tanto o Padre Fernão Cardim 

quanto o Frei Vicente do Salvador consideravam a capa como a única peça exterior 

masculina apropriada para ser envergada tanto em missas quanto em cerimônias de 

casamento. Era a capa, veste exterior de uso citadino por excelência, indispensável no 

guarda-roupa das pessoas bem-postas. Bluteau (1712-1728)  ainda nos lembra de uma  

nítida distinção social que se fazia por meio da cor da capa: a de cor negra era a do 

cidadão, enquanto a parda estava destinada  ao camponês. Por uma abonação de 

Morais/Bluteau (1789), à qual já nos referimos anteriormente, fica subentendido que 

não se podia freqüentar a corte portuguesa sem estar devidamente vestido com capa. 

 

 Raro exemplar de arte portuguesa, a tela denominada CHAFARIZ D’EL 

REY (1570-1580) 

 

As duas únicas pinturas portuguesas que, de acordo com o nosso 

conhecimento, mostram objetivamente trajes populares em uso na Lisboa em pleno 

século XVI, constituindo-se por isso em relevantíssimas fontes documentais 

iconográficas ,    são     as      telas      denominadas    Chafariz   d’El   Rey   (fig.5)    e    Rua  
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5- Chafariz d’El-Rey. Pintura de autor desconhecido mostrando um trecho do cais de Santarém, 
Lisboa, 1570-1580. Coleção Joe Berardo,Portugal. 
Fonte: <http://galeriaphotomaton.blogspot.com/2007/10/encompassing-globe-portugal-e-o-mundo.html> 
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Nova dos Mercadores, ambas de autoria anônima e atribuída ao mesmo artista de 

origem flamenga. A primeira delas, chamada Chafariz d’El Rey, pertence à coleção de 

José Manuel Rodrigues Berardo (1944- ), bilionário madeirense mais conhecido como 

Joe Berardo. 

Obra de intenso realismo ingênuo, o quadro fornece-nos uma 

infinidade de preciosas informações sobre diferentes aspectos da Lisboa quinhentista, 

na região do cais de Santarém. O que mais chama a atenção dos pesquisadores 

portugueses é, sem dúvida, a aparência da notável fonte medieval depois das obras  

feitas ao tempo de D. Manuel I (reinado de 1495 a 1521), fonte ainda hoje existente 

embora sob forma totalmente diversa. 

 Para nós é particularmente comovente observar o populacho lisboeta, 

com o qual se misturavam então muitos escravos negros trazidos da África.  Uma 

multidão desordenada, maciçamente constituída de homens e escravas, invadia o 

recinto do chafariz, provocando decerto grande vozerio e alvoroço.  

   No quadro, a presença de mulheres de condição livre é rara. Nas 

janelas altas das casas, à distância segura da arraia miúda que inundava o espaço 

público, surpreendemos algumas mulheres a espreitar o bulício das ruas, entre elas, 

uma com finos trajes de  forte influência francesa dos anos 1570, dedução feita a partir 

do tipo de mangas, decote e toucado que usava.  

Se a moda do elemento feminino pertencente às camadas superiores 

traía naquela altura a influência francesa, a indumentária masculina dessas mesmas 

camadas parecia estar já sob o influxo dos trajes espanhóis. Os homens de capa e 

espada que desfilavam ao longo do cais vestiam-se todos de negro, cor que se tornara 

quase universal durante aquele período na Europa ocidental, em razão do alto 

prestígio econômico e político alcançado pela Espanha. 

                               As escravas, contudo,  trajavam-se  como  as mulheres  brancas   mais 

humildes do  povo  (fig.6 a).  Portando   roupas   semelhantes,  peixeiras   portuguesas  

estariam,  no início do século XVIII,  atendendo  em  barracas   do Mercado  da  Ribeira    

hoje exposto  no  Museu  da    da Cidade   (www.museudacidade.pt/),  numa    época   em    

aparentemente, as escravas negras já não eram  assim  tão  numerosas  em  Portugal 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1944
http://www.museudacidade.pt/
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6a- Escrava negra.Detalhe da pintura Chafariz d’el-Rey, Lisboa, Portugal, 1570-1580. 
Fonte: <http://galeriaphotomaton.blogspot.com/2007/10/encompassing-globe-portugal-e-o-mundo.html> 
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 (figs. 6 b e c). Na pintura ora analisada, as cativas trazem vestidos pardos, com o 

corpete e a saia costurados um no outro. A saia era mantida arregaçada à toda volta 

para não atrapalhar os movimentos, deixando à mostra uma saia ou vestido interior 

cuja fímbria ficava vários centímetros acima dos pés. Calçavam grosseiros sapatos 

camponeses, que subiam até os tornozelos, e envolviam a cabeça em panos brancos, 

as chamadas toalhas de toucar citadas nos inventários paulistas, hábito herdado da 

mulher medieval, ciosamente conservado pelas portuguesas e espanholas das 

camadas inferiores. Uma figura de mulher desse mesmo   tipo    aparece    no   fundo     

de     um     quadro     do      pintor espanhol Diogo Velázquez (1599-1560), datado do 

início do século XVII (Cristo em casa de Marta e Maria, 1618), confirmando a 

universalidade, no mundo ibérico, desse modo de vestir próprio da mulher de baixa 

condição social. A única diferença que  se  nota  era  que  o vestido do século XVII havia 

sofrido uma modificação  de  ordem  estética, tendo  suas formas, antes ajustadas 

passado por processo de amplificação (fig.6 d).  

Quanto aos escravos, vestiam-se do mesmo modo que os rudes 

homens da plebe, os chamados peões, escumalha infeliz sempre ameaçada e 

humilhada pelas Ordenações Reais portuguesas. Traziam o gibão (ou jubão) 

diretamente sobre a camisa (gibão segundo parece guarnecido com mangas avulsas 

de outra cor), antiquadas calças feitas de tecido, muito ajustadas às pernas, unidas por 

atilhos à borda inferior dos gibões, e em geral sem pés, presas por meio de 

cabrestilhos (alças, fixadas nas bocas das pernas das calças, que se enfiavam nos pés, 

deixando-os descobertos) (fig.20), braguilhas salientes, e borzeguins ou, no caso, 

botas moles e ajustadas até os joelhos, além de carapuça e chapéu na cabeça (fig.7). 

Outros punham sobre o gibão uma veste exterior que ia até um palmo do joelho (que 

era, sem dúvida, a versão popular do pelote) (fig.8). Um dos escravos vistos na pintura 

usava roupa mais sumária, semelhante a dos cativos brasileiros. Ceroulas largas, 

quase até os joelhos, pernas e pés desnudos e dorso coberto por camisa, cujas mangas 

estavam enroladas até os cotovelos. O rosto estava escondido pelo vaso de barro que 

se rompera sobre sua cabeça (fig.9).  

As cores dos trajes humildes eram sempre pardacentas ou 

acinzentadas, cores da lã e do linho sem tintura ou resultado de maus corantes. Só os  
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6b-Peixeiras vendendo em barracas no mercado da Ribeira Velha, em Lisboa. Painel de azulejos,  

datado da década de 1730 .Obra anônima conservadano Museu da cidade, Lisboa. 

         As peixeiras de Lisboa, em meados do século XVIII, ainda se vestiam com o mesmo traje feminino visto nas 
escravas africanas de mais de cento e vinte anos antes.  

          Fonte:< http://www.museudelisboa.pt/pecas/detalhe/news/mercado-da-ribeira-velha.html> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6c-Detalhe do painel visto na figura anterior, mostrando o traje popular ibérico ainda sendo usado 

pelas mulheres de Lisboa na quarta década do século XVIII. 
Fonte:< http://www.museudelisboa.pt/pecas/detalhe/news/mercado-da-ribeira-velha.html> 
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   6d- Mulher portuguesa em São Paulo, trazendo vestido tradicional. Montagem a partir de um 

pormenor de um quadro de Velázquez (1599-1660), e, no fundo, um desenho a bico de pena 

de Belmonte (1896-1947), representando o interior de uma casa paulistana do século XVII. 

Autoria do arq. Eudes Campos, 2010. 

De origem medieval,o traje popular ibérico tinha o corpete unido à saia, bem diferente do vestido feminino 
das camadas superiores, então composto de duas peças separadas, gibão e saia, em razão do 
espartilhamento da parte superior e da armação que dava volume à parte inferior. 
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              7- Escravo negro. Detalhe da pintura intitulada Chafariz d’ El Rey, Lisboa, 1570-1580.    

                            O escravo veste-se de camisa, gibão com mangas avulsas, calças ajustadas de tecido e estreitas 

botas de couro mole. Na cabeça leva um barrete e sobre ele um chapéu de couro, de copa baixa e 

abas largas.  

                          Fonte: <http://galeriaphotomaton.blogspot.com/2007/10/encompassing-globe-portugal-e-o-mundo.html> 
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8-Escravo sendo levado preso. Detalhe da pintura intitulada Chafariz d’El Rey, Lisboa, 1570-1580. 

Tal como o negro anterior, o arruaceiro veste-se como um peão branco: carapuça, pelote com abas semi-

longas e calças ajustadas. As mesmas peças de roupa  trazem os beleguins. 

    Fonte: <http://galeriaphotomaton.blogspot.com/2007/10/encompassing-globe-portugal-e-o-mundo.html> 
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 9a- Escravo. Detalhe da pintura intitulada Chafariz d’El Rey, Lisboa, 1570-1580. 
O escravo que carregava escrementos de seus senhores num recipiente de barro para despejá-los 
no rio, teve a má sorte de ter o fundo do vaso rompido sobre sua cabeça e ver-se subitamente 
coberto de sujeira. Sua vestimenta reduzia-se a uma camisa e um par de ceroulas largas pelos 
joelhos.  

         Fonte: <http://galeriaphotomaton.blogspot.com/2007/10/encompassing-globe-portugal-e-o-mundo.html 
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9b- Outro escravo, só vestido de tanga ou um par de cerolas curtas. Detalhe da pintura intitulada 
Chafariz d’El Rey, Lisboa, 1570-1580. 

            Fonte: <http://galeriaphotomaton.blogspot.com/2007/10/encompassig-globe-portugal-e-o-mundo.html> 

 

 

9c- Uma seleção de personagens vestidos de pantalonas. Detalhe da pintura intitulada Chafariz 
d’El Rey, Lisboa, 1570-1580. 
Este é um assunto nunca bem explicado na história do costume. Recentemente, historiadores portugueses 

acusaram a pintura Rua dos Mercadores e a aqui focalizada de serem falsificações grosseiras, por trazerem 

personagens que portavam trajes “{ século XIX” (!).   Na verdade, havia, e não só em Portugal, mas em outras 

regiões da Europa, certa casta de homens que se vestia com pantalonas. Da commedia de l’arte do século XVI 

todos conhecemos a figura do Dr. Pantalão, cujo nome  foi atribuído à peça de roupa que usava. Por outro 

lado, historiadores  de indumentária chegaram a afirmar que as pantalonas, ou calças compridas, foi adotada 

na Europa a partir de fins do século XVIII, por causa desse personagem. Morais/Bluteau (1789) desfazem essa 

crença: “calças da cintura até o peito do pé, ou tornozelos: talvez as que os Antigos chamavam de piar 

(corrupto de pilar), ou de pear?” Cavalariços, pescadores, lavradores, pastores e marinheiros, além de 

escravos como vemos aqui, envergavam habitualmente essas vestimentas muito antigas, que na França se 

tornaram o símbolo das camadas  oprimidas durante a revolução de 1789, e por isso apropriadas  pelos mais 

exaltados partidários da República.  Outra curiosidade é o fato de observarmos na pintura em pauta a 

existência de negros pertencentes às camadas superiores da sociedade lusitana quinhentista, como um 

cavaleiro que em sua capa ostenta a insínia da Ordem de Santiago de Compostela e os dois que vão à sua 

frente vestidos de capa e espada.  

Fonte:<http://galeriaphotomaton.blogspot.com/2007/10/encompassing-globe-portugal-e-o-mundo.html> 

http://galeriaphotomaton.blogspot.com/2007/10/encompassing-globe-portugal-e-o-mundo.html
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9c- Dois exemplos de trajes masculinos com pantalonas no século XVI. À esquerda, o artista 

Cristóvão Weiditz (1498-1559), em visita à Espanha, entre 1528 e 1529, vestido de marinheiro. 

Desenho do próprio autor, datado da década de 1530. Acervo do Museu Nacional Germânico, 

Nuremberg, Alemanha. Biblioteca Digital.  E, à direita, homem rústico com pantalonas, 

detalhe da tela O combate entre o Carnaval e a Quaresma, datada de 1559, de autoria  do 

pintor flamengo Pedro Brueghel (1525/30-1569). Acervo do Museu de História da Arte, Viena, 

Áustria.  

O artista alemão Cristóvão Weiditz em viagem à Espanha entre 1528 e 1529, desenhou inúmeros 

personagens com roupas de todos os dias, entre eles vários usando pantalonas, inclusive ele mesmo, em traje 

de marinheiro. Pedro Brueghel, por sua vez, pintou agitadas cenas populares, plenas de vida e de  rústicos 

personagens, alguns deles em pantalonas também. 

Fonte:<http://dlib.gnm.de/item/Hs22474/198/html> 

Fonte:<https://download.pearltrees.com/s/pic/or/-102042369> 
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trajes dos ricos eram coloridos, às vezes exageradamente, por meio de corantes caros. 

O que justificava a distinção de cor entre as capas dos cidadãos e dos camponêses, 

como vimos atrás. Por influência da moda espanhola, a cor negra começava a 

predominar nos trajes das camadas superiores, algo que ia se prolongar no traje 

formal de corte até além da Restauração (1640), quando a corte portuguesa  

independente da Espanha, passaria a adotar a moda masculina de origem francesa. 

 

Os trajes quinhentistas de São Paulo de Piratininga 

 

                                 Não resistimos em traçar um paralelo entre os trajes usados pelo 

poviléu de Lisboa representado no quadro acima analisado e os dos paulistanos do 

tempo de Cardim. Embora esse autor chame atenção para os detalhes que 

diferenciavam a   indumentária  paulistana   das   de   outros   portugueses  (pelotes de  

algodão, pretinas, roupões e bernéus de cacheira), julgamos que no mais a maneira de 

vestir do piratiningano não se afastava do traje popular lisboeta. 

Os portugueses quinhentistas de São Paulo deviam provavelmente 

vestir as mesmas peças de roupa básicas vistas cobrindo os escravos da capital 

portuguesa: ceroulas, camisa, gibão, ao qual eram atadas as calças justas de tecido, 

providas de braguilhas (figs.10 a ). Afinal, esse era o traje padrão usado pelo homem 

europeu do povo, tantas vezes pintado por Pieter Brueghel, o Velho (c. 1525-1569), 

por exemplo, no Flandres do século XVI, e ainda registrado nessa região em pleno 

século seguinte por outros pintores flamengos de tendência realista (fig. 11). 

                              Com relação às primeiras mulheres portuguesas moradoras  em   São  

Paulo, deveriam elas se vestir da mesma maneira que as escravas vistas na capital da 

Metrópole (fig.10 e). Talvez em Piratininga o uso do sapato fosse ainda menos 

frequente do que em Portugal, país em que, como é sabido, até meados do século XX, 

os camponeses e as pessoas mais desfavorecidas do povo ainda andavam descalças 

(Fig. 60 b). No planalto paulista, o contato com a cultura indígena deve sem dúvida 

ter reforçado essa tradição do campônio português. E não eram só campônios que 

andavam sem sapatos no Brasil, o Padre José de Anchieta (1534-1597) garantiu que 

também “os mui ricos e honrados da terra” o faziam, pois esse era “o uso da terra” 

(ANCHIETA,1933, p.426 e 427).  O    historiador   Sérgio  Buarque  de Holanda    (1902- 
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10- Ensaio de reconstituição de trajes paulistanos datados de 1585. Arq. Eudes Campos 
       a- À esquerda,homem com gibão e calças de tecido. 
        b- Sobreposto ao gibão, um pelote cintado com pertina comprida. 
        c- Homem usando roupão. 
        d- homem com bernéu. 
        e- Mulher vestida com trajes populares ibéricos em uso do século XVI ao XVIII. 

 

 

 

 

 

11- O país da Cocanha. Pintura de Pieter Brueghel, o Velho (1525/30-1569). Segunda metade do 

século XVI.  Acervo da Antiga Pinacoteca, Munique, Alemanha.     

Nesse país lendário havia abundância e ninguém precisava trabalhar. Aqui vemos um camponês, um 
estudante e um militar que depois de se fartar fazem a sesta. O campônio e o estudante, vestido com um  
largo roupão forrado de peles, trazem calças de tecido ajustadas, como no século XV. Só o militar usa calções 
e meias, peças que compunham o vestuário masculino europeu moderno. 
Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Schlaraffenland.jpg> 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Schlaraffenland.jpg
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1982),  aliás,  discorreu  magistralmente   sobre   esse   aspecto   da  cultura   mameluca 

paulista em sua obra Caminhos e fronteiras (1994), chamando a atenção para o fato de 

que até os jesuítas dos primeiros tempos preferiam andar descalços, o que também 

era dito com todas as letras pelo padre jesuíta acima mencionado. 

Em São Paulo, no princípio, é óbvio que nem todas as pessoas se 

vestiam à portuguesa. Os indígenas e os mamelucos, filhos de mães índias, 

simplesmente não se cobriam. É conhecida a passagem de carta do Padre Manuel da 

Nóbrega (1517-1570), de 1555, em que acusa João Ramalho (c.1493-1580) e seus 

inúmeros filhos de andarem despidos e levarem vida de índios (LEITE, v.1, p.498). 

Quando se viram forçados a se cobrir, os indígenas e os mamelucos adotaram 

algumas poucas peças do traje ocidental. Do mesmo modo que José de Anchieta já 

testemunhara, o capuchinho francês Charles D’Abbeville (séc. XVI-1632) viu no 

Maranhão de 1612 índios usando roupas europeias sem nenhum compromisso. Ora 

punham apenas um chapéu, ora outra peça de roupa. Eram capazes de envergar as 

vestes ocidentais completas por algum tempo, mas no dia seguinte voltavam a andar 

inteiramente nus (ABBEVILLE,1975, p. 220 e 221). A primeira peça de roupa que os 

indígenas recebiam dos padres da Companhia era uma camisa, depois de haverem 

sido batizados. Segundo queixas dos jesuítas, muitos se deixavam batizar só para 

receber camisas (LEITE,1956, v.1, p.386). Sabe-se também que os jesuítas de São 

Paulo, certa feita, mandaram confeccionar camisas com as lonas gastas das velas dos 

navios para cobrir a nudez de seus indinhos. Na verdade, grande parte dos homens 

pobres contentava-se em viver com simples roupas de baixo feitas de algodão, camisa 

de fraldas soltas e ceroulas, largas e curtas, sempre as mesmas até se transformarem 

em frangalhos.  E nunca usavam nem meias nem sapatos, andando sempre de pernas 

nuas e pés descalços. Em inventários e testamentos seiscentistas achamos por vezes 

essa situação: famílias paulistas que produziam algodão de maneira doméstica só 

tinham como peças de roupa camisas e ceroulas (LIMA,2006, p.132 e 133). Estas afinal 

eram as roupas típicas do camponês europeu medieval, quando trabalhava no campo 

durante os dias quentes de verão (fig. 12 a). No Brasil, em razão do clima ameno do 

País, foi o traje que coube ao tropeiro, ao escravo negro e ao índio aculturado, ao 

mameluco e ao branco pobre até meados do século XIX, suficientemente 

documentada   por   meio   das   descrições   dos   viajantes   e   da  arte  dos  pintores  e  
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   12a- Alegoria do mês de julho. Les très riches heures du Duc de Berry. Iluminura de autoria dos 

irmãos Limburgo. Início do século XV (entre 1412 e 1416). Acervo do Castelo de Chantilly, 

França. 
Em julho, no auge do verão europeu, o camponês medieval trabalhava vestido de modo sumário, camisa e ceroulas, 
estas então de modelo muito reduzido, semelhante aos atuais slips masculinos .Tal como fariam um século depois  
muitos portugueses recém-chegados em terras americanas. 
Fonte: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_juillet_braies.jpg> 
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desenhistas  estrangeiros  que  então  nos   visitavam   (fig.12 b).   O pintor neerlandês  

Albert Eckhout (1610-1666), no Nordeste dos anos de 1630, pintou um índio tupi 

usando apenas um par de ceroulas (fig.13) e um garboso mulato, que à sua única peça 

de roupa, uma bela camisa, havia sobreposto uma roupeta golpeada (fig.14).  Recente 

artigo publicado por Eni de M. Samara e Igor de Lima (2010)  em revista eletrônica 

mostrou-nos que no Nordeste, e certamente em outras regiões do Brasil, os 

mamelucos de fins do século XVI, mesmo quando integrados na sociedade 

portuguesa, se mantinham aferrados a certas tradições simbólicas e religiosas 

indígenas, entre elas, o hábito de pintarem e tatuarem o corpo sob os trajes 

ocidentais, sendo por isso perseguidos pela Inquisição. 

Em São Paulo, como agasalho seria adotado o poncho (fig. 15). Este 

último, tornar-se-ia uma peça de vestimenta característica dos tropeiros paulistas nos 

séculos vindouros (séc. XVIII e XIX), e formalmente  talvez  fosse herdeiro tanto do 

bernéu europeu usado aqui no século XVI, quanto do punchu, abrigo de lã usado por 

certos grupos indígenas  da América do Sul, habitantes da região central dos Andes 

(área correspondente aos países atuais: Peru, Bolívia e Equador). Como já se afirmou 

muitas vezes, a região andina e a vila de São Paulo mantiveram certa ligação durante 

o período da União Ibérica (1580-1640), em razão dos sertanistas paulistas estarem 

sempre a percorrer os vários ramais da trilha intercontinental do Peabiru em busca de 

metais preciosos e índios para escravização. 

                               Por seu lado, as índias aculturadas costumavam usar, de início, apenas 

um pedaço de  pano   enrolado   na cintura  (fig.16) ;  a   seguir,  passaram    a   andar 

apenas  em camisa,  vestimenta  feita de bretanha,  segundo  depoimentos de  época,  

da  mesma maneira  como  a  mameluca  do  Nordeste  retratada  por  Eckhout (fig. 

17).    A diferença entre as índias verdadeiras e a mestiça pintada pelo holandês 

residiria no fato de que, para maior efeito estético, a mameluca foi representada 

envergando uma amplíssima camisa feita de tecido superior, com um largo cabeção 

(gola) guarnecido com bicos feitos com renda de bilro ou guipura, só acessível às 

mulheres das camadas superiores da sociedade de então, quem sabe alguma prenda 

oferecida por um senhor de engenho seduzido pelo encanto da cativa.  

                               Depois, à camisa se juntou a saia, e assim permaneceram as índias até 

o século retrasado, de saia e camisa, da  mesma  maneira   que  as  escravas  negras  da  



31 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  12b- Tropeiros pobres de São Paulo. Aquarela de Jean-Baptiste Debret (1768-1848). Década de 

1820. Acervo do Museu Castro Maia, Rio de janeiro, Brasil. 

Trezentos anos depois no Brasil, trabalhadores e escravos continuavam a se vestir de maneira sumária para 

enfrentar o calor e a penúria. As ceroulas então iam até os joelhos ou, se longas, eram comumente 

enroladas. Sobre a camisa usam como agasalhos peças de algodão. 

                  Fonte:<www.asminasgerais.com.br/zona9620da9620mata/Biblioteca/Personagens/Tropeiro001.hmtl> 
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13- Índio tupi. Pintura de Albrecht Eckout (1610-1666). Executada na Europa em  c. 1641. Acervo do 

Museu Nacional, Copenhagen, Dinamarca. 

O traje do índio aculturado resume-se a um par de ceroulas, curtas e bufantes.  
Fonte:< http://albertis-window.com/wp-content/uploads/2012/11/Eckhout.jpg> 
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14- Mulato. Pintura de Albrecht Eckout (1610-1666). Executada na Europa em c. 1641. Acervo do 

Museu Nacional, Copenhagen, Dinamarca. 

O traje do mulato consta apenas de uma camisa e de uma peça de roupa externa, golpeada e com mangas 

perdidas, provavelmente feita de couro (roupeta?). 

Fonte:< http://albertis-window.com/wp-content/uploads/2012/11/Eckhout.jpg> 
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    15-Mercadores de São Paulo e Minas descansando em um Rancho. Desenho a lápis de Charles 

Landseer (1799-1879), 1827. 

             Tropeiro usando poncho. 

              Fonte:<http://www.unoparead.com.br/sites/museu/exposicao_sertoes2/sertoes07.html> 
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16- Índia. Pintura de Albrecht Eckout (1610-1666). Executada na Europa em c. 1641. Acervo do 

Museu Nacional, Copenhagen, Dinamarca. 

O traje da índia consiste num simples pedaço de pano em torno da cintura. 
 Fonte:< http://albertis-window.com/wp-content/uploads/2012/11/Eckhout.jpg> 
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  17-Mameluca. Pintura de Albrecht Eckout (1610-1666). Executada na Europa em c. 1641. Acervo 

do Museu Nacional, Copenhagen, Dinamarca. 

O traje da mameluca compõe-se  unicamente de uma ampla, longa e magnífica camisa feita de tecido de alta 

qualidade, ornada com um cabeção rendado. Decerto, uma licença poética do pintor para deixar mais atraente 

a sua obra. 

Fonte:< http://albertis-window.com/wp-content/uploads/2012/11/Eckhout.jpg> 

 

época    se    vestiam.    Enquanto     isso, a    maioria    das    crianças    pobres    andava 

completamente nua até pelo menos o final da primeira infância. 

                                Não devemos esquecer, porém, das descendentes  de Bartira (c.1493-

1580) e de Catarina Paraguaçú (?-1586) que, casadas com reinóis, deviam algumas 

delas ir aos domingos à missa com trajes quase parecidos ao usado pela famosa índia 

norte-americana Pocahontas (1595-1617), no período que viveu na Inglaterra. O traje 

inglês do começo do século XVII ainda sofria certa influência hispânica, que logo 

perderia, e ao contemplarmos o retrato de Pocahontas, estamos vendo algo não 

muito distante da imagem de mamelucas paulistas socialmente  integradas,  em  dia  

de    festa    (fig. 18).   O    que    as   distinguia     basicamente    era     que    as     inglesas   
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 18-Princesa Pokahontas (1595-1617). Pintura de autoria desconhecida, 1616. Acervo da 

National Portrait Gallery in Washington, D.C.,EUA. 
Fonte:<https://indiancountrymedianetwork.com/history/genealogy/true-story-pocahontas-historical-myths-versus-sad-
reality/g> 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pocahontas_by_Simon_van_de_Passe.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pocahontas_by_Simon_van_de_Passe.jpg
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seiscentistas,   além   de ignorar o uso do manto medieval, ciosamente conservado 

pela tradição ibérica, portavam uma desgraciosa saia em forma de tambor (drum or 

wheel farthigale) que as portuguesas e brasileiras jamais conheceram, e como 

acessório elegante se faziam acompanhar de um abano, que no caso  de Pocahontas 

era constituído de apenas três longas plumas, objeto talvez pouco  conhecido no 

Brasil.  

                                Entre os portugueses, era simplesmente irrefreável a necessidade de 

ostentar luxo na recém-conquistada terra do Brasil. Os que se aventuravam na colônia 

estavam dispostos a correr riscos incalculáveis para poder conquistar uma nova 

condição de vida. Em Portugal, a sociedade monárquica já estava consolidada e tinha 

caráter fundamentalmente estamental. Na Metrópole a ascensão social era algo 

muito mais difícil de alcançar que o mero enriquecimento. Na colônia, ao contrário, 

amplas eram as possibilidades. Ser senhor de terras e escravos abria as portas para a 

rápida ascenção econômica pessoal e, consequentemente, para a ascensão social. 

Pois aqui, o luxo, quando exteriorizado com grandeza senão com estardalhaço, 

enobrecia o novo-rico. 

José de Anchieta fez a seguinte reflexão a respeito da fácil mobilidade 

social oferecida pela nascente sociedade brasileira nas regiões produtoras de açúcar e 

os muitos males que advinham dessa  mesma mobilidade:  

 

 

Os homens e mulheres portugueses, nesta terra se vestem limpamente de 
todas as sedas, veludos, damascos, razes [ver glossário no fim deste 
trabalho] e mais panos finos como em Portugal, e nisto se tratam com fausto, 
maximè as mulheres, que vestem muitas sedas e joias e creio que levam 
nisto vantagem, por não serem tão nobres, às de Portugal e todos, assim 
homens como mulheres como aqui vêm se fazem senhores e reis por terem 
muitos escravos e fazendas de assucar por onde reina o ocio e lascivia e o vício 
da murmuração geralmente. [grifo nosso] (ANCHIETA,1933, p.426) 
 

 

A procura pelo luxo era geral, pois era isso que distinguia 

tradicionalmente, à primeira vista, o nobre do plebeu. Sob novas circunstâncias de 

vida, na Colônia até os peões se achavam no direito de usar tecidos caros, o que na 

Metrópole por meio de leis suntuárias lhes era interdito. Falando dos moradores da 

Bahia, disse o português Gabriel Soares de Sousa (1540-1591): 
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Tratam suas pessoas mui honradamente, com muitos cavalos, criados e 
escravos, e com vestidos demasiados, especialmente as mulheres, porque não 
vestem senão sedas, por a terra não ser fria, no que fazem grandes despezas, 
mòrmente entre a gente de menor condição; porque qualquer peão anda 
com calções e gibão de setim ou damasco, e trazem as mulheres com 
vasquinhas e gibões do mesmo, os quais, como têm possibilidade, têm suas 
casas mui bem concertadas e na sua mesa serviço de prata, e trazem suas 
mulheres mui bem ataviadas de jóias de ouro.  [grifo nosso] (Apud. 
ANCHIETA,1933, nota 604) 

 

 

                              Nesse mesmo sentido eram as vigorosas invectivas do padre Antônio 

Vieira (1608-1697), lançadas contra os vaidosos habitantes do Maranhão em seu 

célebre Sermão de Santo Antônio aos Peixes,  pregado do púlpito no dia 13 de Junho de 

1654: 

 

                 

Mas nem por isso vos negarei que também cá se deixam pescar os 

homens pelo mesmo engano, menos honrada e mais ignoradamente. 

Quem pesca as vidas a todos os homens do Maranhão, e com quê? 

Um homem do mar com uns retalhos de pano. Vem um mestre de 

navio de Portugal com quatro varreduras das lojas, com quatro 

panos e quatro sedas, que já se lhes passou a era e não têm gasto; e 

que faz? Isca com aqueles trapos aos moradores da nossa terra: dá-

lhes uma sacadela e dá-lhes outra, com que cada vez lhes sobe mais o 

preço; e os bonitos, ou os que querem parecer, todos esfaimados 

aos trapos, e ali ficam engasgados e presos, com dívidas de um ano 

para outro ano, e de uma safra para outra safra, e lá vai a vida. Isto 

não é encarecimento. Todos a trabalhar toda a vida, ou na roça, ou na 

cana, ou no engenho, ou no tabacal; e este trabalho de toda a vida, 

quem o leva? Não o levam os coches, nem as liteiras, nem os cavalos, 

nem os escudeiros, nem os pajens, nem os lacaios, nem as tapeçarias, 

nem as pinturas nem as baixelas, nem as jóias; pois em que se vai e 

despende toda a vida? No triste farrapo com que saem à rua, e para 

isso se matam todo o ano. (grifo nosso) (VIEIRA,2014, p.184) 

 

 

São Paulo, porém, não era o Nordeste. Aqui não existiam as extensas e 

altamente lucrativas culturas de cana de açúcar e engenhos. Para fazer fortuna era 
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necessário encontrar jazidas de metais preciosos ou efetuar apresamentos de índios 

para o trabalho escravo nas incipientes lavouras paulistas ou para revenda em outras 

capitanias.  No século XVI não havia na Capitania de São Vicente pessoas possuidoras 

de extensos cabedais, mesmo assim a busca frenética por uma posição social mais 

vantajosa era, sem dúvida, a preocupação de todos. 

A função social dos “vestidos de respeito” (ver glossário), ou de festa, 

ou de missa, como eram chamados os trajes domingueiros, seria justamente essa: 

denotar o status daquele que os envergava. Quanto mais luxuosos fossem eles, 

quanto mais jóias pudessem adorná-los, mais elevada a condição social aparente da 

pessoa que os ostentava. Muitas vezes a nova posição era bem distante da que o 

possuidor detinha em sua terra de origem. Aqui as regulamentações suntuárias 

portuguesas não chegaram a viger e isso era uma vantagem em que José de Anchieta 

já havia reparado.  Com o tempo, denotar status através da indumentária ficaria 

sendo um traço típico de paulistas. Na época do Morgado de Mateus (1722-1798), o 

governador da capitania paulista entre 1765 e 1775 repararia que os paulistanos 

abastados moravam muito mal, em casas sem nenhum conforto, mas faziam questão 

de vestir-se de modo muito superior aos seus recursos, com o melhor linho, a melhor 

holanda e o melhor veludo (apud. CAMPOS, 2004,p.193). Podemos supor que em casa 

os paulistas, como então todos os outros brasileiros, estavam acostumados a ficar à 

vontade, envergando trajes velhos ou desgastados ou de cote (que eram aqueles 

usados todos os dias) ou ficando em trajes interiores (camisa e anágua, para as 

mulheres, e camisa e ceroulas, para os homens). Certamente muito poucos usavam 

em casa o quimão (queimão ou timão) ou o roupão, que constituiam as roupas de 

chambre, conforme Bluteau (1712-1728). Só se compunham com esmero em ocasiões 

especiais, “para as festas da vila” como diz um invent|rio paulistano  de 1612. O que o 

mineralogista inglês John Mawe (1764-1829) disse a respeito dos homens da Zona de 

Mineração no princípio do século XIX poderia muito bem ser atribuído aos paulistas do 

seiscentismo: 

 

quando saem [ ...] mostram toda a sua magnificência, diferindo sua 'toilette' da 
roupa doméstica, tanto quanto difere a borboleta faustosa do modesto casulo 
da crisálida.(MAWE,1978, p. 240)  
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 Neste contexto não nos espanta que a Câmara paulistana tenha 

aprovado em 1587 o regimento dos alfaiates, tabelando os preços da confecção de 

certas peças de vestuário, masculinas e femininas. Provavelmente assim agiu na 

defesa dos interesses de uma parcela restrita da população que poderia vir a ser 

escandalosamente explorada pelos artesãos mais requisitados. Grande parte, porém, 

da sociedade piratiningana não estava em condições de recorrer a um alfaiate para a 

confecção de peças de roupa, sobretudo quando, em casa, as mulheres da família, em 

geral no comando de escravas, tinham como uma das tarefas domésticas habituais 

fiar, tecer e costurar panos de algodão (LIMA,2006, p.122 e ss.). 

 

 

O Regimento dos Alfaiates de 1587 (ATAS...v.1 ,1967, p. 324) 

 

 

As peças de vestuário cuja confecção foi tabelada por ordem da Câmara 

da vila de São Paulo em 1587 são as seguintes: 

 

 

Roupeta 

 

Ropilla em espanhol. Era uma vestimenta masculina adotada em 

Espanha por volta de 1550. Ajustada ao corpo, com abas meio longas, era usada sobre 

o gibão (BOUCHER,1965, p.441). Apresentava mangas soltas e pendentes e ombreiras 

em forma de meia-lua, estofadas, que decoravam a parte superior das cavas (idem, 

p.228).     

Provavelmente a roupeta portuguesa tinha forma idêntica, havendo 

sido introduzida provavelmente no país, graças ao prestígio das modas espanholas 

durante o quinhentismo, prestígio que só aumentou em Portugal com sua união 

política com o país vizinho a partir de 1580. Ao que parece, ao pelote se seguiram o 

saio de abas pequenas e depois a roupeta, pois na centúria seguinte só o termo 

roupeta preponderaria (fig. 19).  
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19- O bufão Pejerón. Pintura de Antônio Moro (1516/20- c.1575), 1559-1561. Acervo do Museu 

Nacional do Prado, Madri, Espanha. 
O bufão espanhol está vestido de gibão, cujas mangas picadas são visíveis, e calções de rocas, peças que formam conjunto, 
sendo feitos com tecido da mesma cor. Por cima do gibão traz uma peça intermediária sem mangas, aparentemente de 
couro (cuera em espanhol e coura em português), visível pela cava da peça externa de cor negra, que é uma  ropilla, com 
mangas perdidas.  
Fonte: <http://historiasconhistoria.es/2009/09/10/el-siglo-de-oro-de-los-bufones.php> 

  

 

http://historiasconhistoria.es/2009/09/10/el-siglo-de-oro-de-los-bufones.php
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Segundo o regimento dos alfaiates paulistanos, a roupeta de algodão 

aberta por diante com seus botões, chã (ou seja, simples) custava 100 reis. Feitas de 

pano do Reino com seus botões, 150. 

 

Calções abigarrados; calções chãos 

 

                              Os calções eram peças do vestuário masculino usadas pelas camadas 

superiores do século XVI. Na Europa, os pobres e camponeses com certeza não os 

adotavam. Os calções substituíam a parte superior das calças ajustadas, feitas de 

tecido, usadas pelas camadas altas da sociedade no século anterior, enquanto a parte 

inferior das calças foi trocada pelas meias-calças. 

                               Estas últimas peças, depois chamadas meias, passaram a ser feitas de 

malha, modelando melhor as pernas do que as antigas calças de pano, por isso 

aparecem nos inventários da época como meias de retrós (linha de seda), ou de agulha, 

já que executadas à mão com esse instrumento de osso ou marfim. Havia dois tipos de 

meias, as com pés e as de cabrestilho, sendo que estas últimas não envolviam os pés, 

só rodeando-os com a alça que mantinha a meia esticada. Com este último modelo, 

calçavam-se escarpins, que eram ligeiras sapatilhas de tecido fino, de linho ou algodão 

(lençaria), ou de ponto meia, enfiadas antes das meias e dos calçados (fig.20).  

O termo abigarrado vinha do francês (bigarré), via língua espanhola, 

cujo sentido mais preciso talvez fosse “formado de elementos disparatados” ou 

“multicoloridos”. Os calções desse tipo seriam aqueles cheios de detalhes decorativos, 

recortes, talhos ou fendas (também chamados golpes ou picados), que  exibiam o pano 

do forro de cor contrastante. Os calções chãos seriam  talvez os bufantes, feitos de um 

só tecido bastante franzido e de uma única cor. 

 Em meados do XVI, entraram em moda calções arredondados, à custa 

de muito estofo, feitos de rocas, tiras estreitas e compridas de tecido encorpado e 

lavrado, dispostas na perpendicular, uma ao lado da outra, de modo a deixar entrever 

pelas frestas entre elas a fazenda fina do forro que envolvia o enchimento. Nos anos 

de 1580, esse modelo passou a ser prolongado por peças de tecido de formato 

tubular, comumente feitas de tafetá, que recobriam  as  coxas  até   os  joelhos    

(canons, em francês).   Os   calções   dessa    época comportavam   ainda  a   braguilha,     
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mais    tarde  desaparecida.  Era   uma  peça feita de tecido, fortemente estruturada 

com recheio, que se destacava dos calções de forma agressiva, tendo adquirido com o 

tempo uma forma nitidamente itifálica (fig.21). Supomos que calções acolchoados do 

tipo aqui descrito tenham sido raros em São Paulo na época em que foi baixado o 

regimento que estamos analisando. 

                              Quando feitos de algodão, os calções custariam 160 reis, quando de 

pano do Reino, 100, e quando guarnecidos [de rocas?], 140. Os calções chãos, isto é, 

comuns ou simples, sairiam por apenas 40 réis.  

                              O curioso é que a peça se feita de algodão, tecido de produção local, 

saía muito mais cara do que se executada com pano importado e enriquecida com 

guarnições. Talvez porque a natureza do tecido dificultasse  a confecção dessas peças 

complicadas . 

 

Gibão com seus botões  

 

                              O gibão, ou antes jubão, como era então conhecido, era a peça de roupa  
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21- Príncipe Dom Carlos (1548-1568), filho do rei Filipe II da Espanha (1527-1598). Pintura de  

Alonso Sánchez Coello (1531-1588), 1564. Acervo do Museu de História da Arte, Viena, 

Áustria. 

      O príncipe usa gibão e calções de rocas de grossa seda amarela. Sobre o gibão, um saio de abas estreitas e 

sem mangas (que só distinguimos pelas abas). Todas as três peças do mesmo tecido. Substituindo a capa, 

uma casaca negra como peça exterior. 

Fonte: < http://www.wikiwand.com/it/Don_Carlos_(principe) >  

 

que  os  homens  vestiam  diretamente  sobre  a  camisa. Na  época do  regimento  dos  

alfaiates, a peça usada pelas camadas superiores era inteiramente fechada na frente 

por botões, prolongando-se até o alto do pescoço. Era enchumaçada de modo a 

modelar o torso masculino. Em geral, apresentava uma deselegante curvatura 

saliente na região abdominal, imitando um ventre proeminente (fig.21). Essa saliência 

era    influenciada  pelo   modelo   das couraças em então em uso, que a adotaram   por  
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motivos balísticos, de modo a favorecer o desvio dos projéteis das armas de fogo 

(BOUCHER,1965, p.438). 

As mangas longas, ajustadas e enfeitadas do gibão ficavam quase 

sempre visíveis pelas cavas das peças vestidas por cima, colete ou roupeta, porque 

essas duas vestimentas externas em geral não tinham mangas ou as tinham perdidas 

no caso da segunda peça. Não sendo feitas para serem vestidas, as mangas perdidas, 

mais longas que as normais, ficavam soltas e pendentes ao longo da parte posterior 

dos braços.  

O gibão era uma peça interior, raramente usada sem outras 

vestimentas por cima. De acordo com o regimento dos alfaiates paulistanos, devia 

custar 100 réis; se forrado 6 vinténs (120 réis). 

 

Saio de pano de algodão chão 

Saio (português), sayo (espanhol) ou saye/sayon (francês). Trata-se aqui, 

certamente, de uma peça do vestuário masculino. No século XVI, o saio era um casaco 

largo, cujas abas podiam ser longas. Tinha aletas nos ombros ou mangas pendentes. 

Abotoado na frente, era usado com ou sem cintura. Era mais especialmente a 

vestimenta dos pagens, segundo François Boucher (1965,p. 441). Aparece 

claramente, em sua versão rústica, no quadro de Diogo Velázquez intitulado O 

vendedor de água de Sevilha (1623) (fig.22). De acordo com o Novo Diccionario da 

Língua Portugueza (1806), saio era uma “espécie de roupa larga, ou casacão de que se 

usava antigamente”. Havia também o saio pequeno (saiote, segundo Morais/Bluteau, 

1789), espécie de gibão externo, com abas curtas e geralmente sem mangas ou com 

mangas perdidas, que se sobrepunha ao gibão. Nos inventários do AESB só aparece 

uma vez. No inventário de Martim do Prado e de Antônia de Soveral (1616), há um 

saio de baeta que pode ter sido, pelo contexto, peça masculina. Os demais são sempre 

peças femininas. 

Segundo o regimento dos alfaiates, o saio custava 80 réis; se debruado 

100. 

 

Basquinha 

 



47 

 

 

 

 

 

 

    22- O aguadeiro de Sevilha. Pintura de Diogo Velázquez (1599-1660), c. 1620.   Acervo do Museu 

Nacional do Prado, Madri, Espanha.        
Fonte:< 47S47P://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line> 
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Basquiña, era assim que se chamava na Espanha a saia exterior que as  

mulheres das camadas superiores punham para sair à rua (Diccionario de la lengua 

española de la Real Academia de España, 2010) .  

 Em Portugal, a exemplo do país visinho, as mulheres ricas usavam a 

basquinha, ou vasquinha, sobre  uma  rígida armação   em   forma  de   sino,   feita     de  

círculos de vime (verdugo), de origem espanhola (fig.23). Criado no século XV, o 

verdugo ou verdugado foi substituído no Seiscentos pelo guardinfante ou guarda- 

infante. Tal moda certamente nunca chegou a São Paulo. Aqui talvez se usasse a saia 

externa, bem pregueada, sobre várias saias internas e anáguas para alcançar o volume 

exigido pelo gosto. A ficha n.º 27724 do AESB traz, sobre esse assunto, uma 

informação preciosa, que passou despercebida por todos os pesquisadores que se 

interessaram pelos trajes paulistas do tempo da Colônia. No inventário de Gaspar 

Cubas (1648) lê-se entre várias peças do guarda-roupa feminino: Meias anáguas com 

seu chouriço. As meias anáguas seriam certamente peças internas, mais curtas, nas 

quais estaria costurado o chouriço (ver glossário), provavelmente um saco grosso em 

forma de rolo circular, feito de tecido e com enchimento de qualquer matéria, que, 

posicionado na altura dos quadris femininos, tinha o propósito de realçá-los. É 

possível ainda que existisse como peça independente, como o vertugadin à la 

française, também chamado bourrelet (BOUCHER,1965, p. 221, legenda fig. 437). 

 Frequentemente a basquinha formava conjunto com outra peça, gibão 

ou saio feminino, e contrastava em cor e textura com a saia interior. Era considerado 

elegante que a mulher deixasse ver a saia de baixo, peça que podia ser bem mais rica e 

atraente do que a saia externa. Para tanto, era necessário que a mulher usasse a 

vasquinha, ou saia de cima, arrepanhada, ou totalmente aberta na frente. 

 Se a basquinha fosse de pano do Reino, valeria 100 réis; se guarnecida, 

150. 

 

Gibão de seda pespontado com suas bainhas pespontadas com seus botões 

 

 Peça feminina correspondente ao gibão masculino, mas, é óbvio, sem 

os enchimentos que lhe davam a forma de couraça (fig.24). Usada sobre a camisa e 

embaixo do corpinho. Seu preço era 150 réis. 
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       23- Princesa Isabel Clara Eugênia (1566-1633), filha favorita do rei Filipe II da Espanha (1527-1598), 

e a anã Madalena Ruiz (séc. XVI- 1605). Pintura de Alonso Sánchez Coello (1531/32-1588), c. 

1584. Acervo do Museu Nacional do Prado, Madri, Espanha. 
Fonte: <http://www.museodelprado.es> 

http://www.museodelprado.es/index.php?id=995&no_cache=1&L=0&tx_obras%5badv%5d=
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  24- Traje espanhol. Corpinho de seda.  Fins do século XVI ou início do século seguinte. Peça 

conservada no Museu do Traje, Madri, Espanha. 

           Classificado como gibão pelo museu, mais parece um corpinho espartilhado. 
            Fonte: <http://museodeltraje.mcu.es/index.jsp?id=45&ruta=4,17,45&referencia=MT01037> 

 

Corpinho de mulher  

 

Parte superior da indumentária feminina, de aparência rígida e corte 

extremamente ajustado. Sem mangas próprias, durante o século XVI cobria do 

pescoço até a cintura, mostrando as mangas do gibão. Na Espanha do século 

seguinte, porém, o corpinho foi aos poucos se abrindo. Deixando de ser inteiramente 

abotoado,  começou a permitir que ficasse visível a parte  de cima do gibão . 

                                A peça em geral era fortemente guarnecida com barbatanas de baleia 

para dar forma extremamente afunilada ao torso da mulher, comprimia os seios e era 

encompridado na frente, acabando numa ponta desgraciosa (figs.23 e 24). Verdadeiro 

espartilho, era usado com mangas avulsas pendentes, mangas de ponta ou de outro 

tipo atadas às  suas cavas e  às vezes combinando com a ampla basquinha. No 

inventário de Isabel Fernandes, de 1619 (AESB), encontramos um traje desse tipo: 

corpinho de cetim escuro espartilhado. 

http://museodeltraje.mcu.es/index.jsp?id=45&ruta=4,17,45&referencia=MT01037
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                                O preço de confecção dado ao corpinho pelo regimento dos alfaiates 

era de 70 réis. Muito baixo, em nossa opinião, para a execução de uma vestimenta 

espartilhada, o que indica que, neste caso, a peça talvez estivesse destituída de 

estrutura, tendo de ser usada com um espartilho independente, vestido antes do 

gibão. 

 

Saio de um manto  

 

                             Ao que parece, era uma vestidura confeccionada de início com o 

tecido do manto, que poderia ser tanto o entrançado de lã denominado sarja, quanto 

de baeta, tecido peludo.  

                              O manto era uma peça de cor negra ou azul escuro usada para cobrir a 

figura feminina, e que no dizer de Frei Vicente do Salvador era, no início do século 

XVII, rara em São Paulo, provavelmente por seu alto custo, sendo por isso 

geralmente emprestada à noiva para que pudesse ir à cerimônia de seu casamento. 

De acordo com inventários paulistas, o saio em São Paulo era feito preferentemente 

de baeta (ver glossário), como aparece em inventário de Paula Fernandes, de 1614 

(AESB).  

  Em Portugal, há documentos que falam em mantão, que devia ser, 

como o nome diz, uma grande peça de lã que cobria a mulher toda, embuçando-a 

completamente. Dizem que se empregavam 7 a 8 varas de tecido para a confecção 

de um manto (mais ou menos 8 ou 9 metros de comprimento). O pintor italiano 

Cesare Vecellio (c.1530-c.1601) em seu De gli Habiti Antichi, et Moderni di Diversi Parti del 

Mondo (1590) mostra-nos espanholas andando desse modo pelas ruas (1977,figs. 249,  

251 e 253). A mulher solteira (1977,fig.252), por exemplo, apesar de trazer sobre si 

uma peça de tamanho menor, que deixa visível a parte inferior do vestido, tem o 

rosto inteiramente oculto pelo tecido, restando apenas uma dobra ou fresta para o 

olho esquerdo (figs. 25 e 26a). 

É também muito conhecido o afresco de autoria de Giotto di Bondone    

(c.1267-1337), denominado Beijo no Portão Dourado (Capela Arena, em Pádua, 1305-

1306), em que aparece uma figura desse tipo (fig.27). Curioso e importante exemplar 

de arte italiana que documenta o costume medieval de embuçamento da mulher 
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região bastante afastada da zona sob influência direta da civilização muçulmana. Na 

região bastante afastada da zona sob influência direta da civilização muçulmana. Na 

verdade, talvez nos equivoquemos ao supor que a origem do manto 

 

 

 

25- Jovem espanhola em traje de rua. Cesare Vecellio (1530- c.1601), 1598. 

Seguindo em direção à igreja, a jovem leva nas mãos um missal e um grande terço, provavelmente feito com contas de coral 
e de prata.  
Fonte: VECELLIO, Cesare. VECELLIO’S Renaissance costume book.New York: Dover Publications Inc., 1977. 
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 26a-Mulher solteira espanhola. Cesare Vecellio (1530- c.1601), 1598. 

Embuçada no manto, vai a jovem com os seus chapins. A mulher que se cobria toda deixando só olho    
esquerdo à  mostra era chamada “la tapada de médio ojo”. 
Fonte: VECELLIO, Cesare. VECELLIO’S Renaissance costume book.New York: Dover  Publications Inc., 1977. 

 

 

 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 26b-Dama com leque. Pintura de Diogo Velásquez (1599-1660), 1635/1640. Acervo da 

Coleção Wallace, Londres, Reino Unido. 

             Na Espanha, a guerra contra os rebuços desencadeada pelo governo estava ancorada em 

motivos morais e de segurança pública. As mulheres que traiam os maridos e as prostitutas 

andavam cobertas para não serem reconhecidas, e muitos malfeitores também se disfarçavam 

dessa maneira para cometer crimes. O uso do rebuço foi proibido em datas sucessivas, 1590, 1600 

e 1633, porque era escasso o cumprimento dessa proibição. Por outro lado, as mulheres que 

acataram as ordens adotaram a mantilha, como vemos acima: um véu de seda que descia quase 

até o cotovelos. 

Fonte:< https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_dama_del_abanico,_por_Diego_Vel%C3%A1zquez.jpg> 
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 26c-Jovem senhora com mantilha. Pintura de Diogo Velásquez (1599-1660), 1635. Acervo da 

Chatsworth House, Reino Unido. 

               O mesmo modelo da pintura anterior, que chegou a ser identificado como Maria de Rohan (1600-1679), 

duquesa de Chévreuse, então refugiada na Espanha, usa aqui uma versão mais reduzida da mantilha. 

Feita de tecido transparente, era guarnecida com bicos de renda. 

          Fonte:< https://www.wikiart.org/en/Diego-velazquez/a-young-lady> 
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   27- Encontro no portão dourado. Afresco da Capela Arena, Pádua, Itália,1305-1306. 

Executado por Giotto di Bondone (c.1267-1337). 
Fonte: <http://chnm.gmu.edu/courses/ffolliott/arth340/imagebank/>  

 

muçulmana. Na verdade, talvez nos equivoquemos ao supor que a origem do manto 

ou do hábito do embuçamento feminino europeu seja de origem de mulçumana. 

Mais correto talvez fosse afirmar que o uso de mantos provém dos primeiros dias do 

cristianismo, quando São Paulo (c. 5-67 d. C.) recomendava às mulheres cristãs 

andarem modestamente vestidas e veladas (1 Coríntios 11: 6 e 1 Timóteo2: 9). 

 A  portuguesa   que   se   observa   em   livro  de  Vecellio  (1977,fig. 263),   

porém, traz uma peça que a cobre, na frente, pouco mais que os seus ombros e 

rosto. Na cabeça, sobre a peça, usa um pequeno chapéu inclinado para frente, de 

modo a esconder a parte superior da face, como as paulistas o farão até o século XIX. 

Pela aparência da peça que a envolvia, podemos supor que o manto da portuguesa 

estivesse dobrado pela metade (fig.28 a). 
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                              A forma original do mantão parece ter sido uma grande 

semicircunferência de tecido de lã. Embora muito usado pelas mulheres espanholas 

e portuguesas, o manto ibérico sofreria restrições no século seguinte. As grandes 

damas espanholas e portuguesas substituíram-no então pela mantilha (fig.26a), 

graciosa e  transparente, por vezes   com  rendas  nas  bordas,  à toda volta (fig.26b).   

                           Tal como ocorrera na Espanha, os rebuços em  Portugal foram proibidos, 

em 1626 e em 1649, por meio de alvarás, também por razões de   segurança e 

moralidade, ficando as mulheres obrigadas a andar com o rosto descoberto (fig.28c). 

No Brasil, contudo, nada aconteceu.  

Em São Paulo do século XVII, os mantos começaram a ser feitos de 

tafetá de seda (inventário de Maria Ribeiro, 1629; AESB) e no inventário de Cornélio  

de Arzão, datado de 1638, encontra-se a primeira menção a manto de tafetá com 

suas rendas (AESB), rendas chamadas de pontas (inventário de Gaspar de Cubas, 

1648; AESB), moda que permaneceria até o século XIX, sendo registrada pelo pintor 

francês Aimé-Adrien Taunay (1803-1828) em São Paulo em 1825 (fig.29 a e 29 b). 

 No século XVIII, em São Paulo, o governador Lobo de Saldanha 

implicou-se com o fato de as paulistanas não acatarem o alvará régio de 1649. 

Entendia que o rebuço favorecia a falta de recato das paulistas, muitas das quais 

acostumadas a entrar anônimas, durante o dia, em casa de homem, além de 

incentivar o crime, uma vez que homens, também aqui, se travestiam com o manto 

feminino para cometer delitos. Por meio de um bando, Lobo de Saldanha proibiu o 

manto e o chapéu das paulistas em 1777. Em 1810, o príncipe regente, atendendo 

uma solicitação do governador Franca e Horta, voltou a proibi-los, mas, de novo, 

sem grandes resultados (CAMARGO, 2008). Seria, afinal, o progresso da cidade, 

sobretudo a partir dos anos de 1870, que eliminaria de forma definitiva os retalhos de 

baeta sob os quais as moças pobres teimavam em se esconder. 

Já o saio aqui referido era uma espécie de casaco que se punha sobre o 

vestido. Comprido, descia até os calcanhares.  Na Espanha do século XVI a peça 

chamava-se ropa. Aberta na frente do pescoço aos pés e não ajustada na cintura, era 

confeccionada em tecido grosso,  em geral de cor escura, preferentemente preto. 

Tinha gola alta e mangas longas, sendo essas mangas, no século XVI, bufantes na 

parte superior. No seguinte  as mangas eram em  duas partes   segundo um   modelo  
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28c-Trajes portugueses. Pormenor de Nova et Accurata Tabula Hispaniae Praecipuis Urbibus,Vestitu, 
Insignibus et Antiquitatitus exomata (1633). Autor-Editor: Nicholas Johannis Visscher (1587-1652). 
Medidas: 46 x 56 cm. 

 
As margens do referido mapa trazem ilustrações de trajes ibéricos, entre eles  os de homens e mulheres portugueses, 
pertencentes às camadas mais altas da sociedade. Notar que a mulher jovem já não usa nem manto, nem mantilha, 
enquanto o  velho senhor porta um capote. A mulher idosa, por sua vez, está envolvida num rebuço. 
Fonte: <http://www.coleccioncartografiagm.com/mapas-de-espana-peninsula-iberica/22-1633-nova-et-accurata-tabula-
hispaniae-praecipuis-urbibus-vestitu-insignibus-et-antiquititatibus-exornata-.html> 
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29a- Modêllo do modo de trajar das Senhoras da Cide de S.Paulo, c. 1820. 

Fonte: LAGO, Pedro Correa do. Iconografia paulistana do século XIX. São Paulo: Metalivros, 1998. 
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29b- Trajes femininos paulistanos de 1825. Aquarela de Aimé-Adrien Taunay (1803-

1828). 

A mulher em plano mais próximo trocou o antigo saio ou roupa por uma capa com 

pelerine, confeccionada com tecido de lã xadres, certamente importado da Inglaterra. 

O tradicional chapéu preto foi substituído por um turbante ornado com plumas, na 

última moda. A filha pequena veste-se do mesmo modo que a mãe. 

As mulheres de preto, porém, usam mantos com largas rendas, como se viam na 
Penísula Ibérica duzentos anos antes. 

     Fonte:< http://macariocampos.blogspot.com/2010/03/expedicao-langsdorff.html> 

 

 



63 

 

chamado mangas redondas. O saio era decorado com alamares de ouro, quando 

pertencente a elementos femininos da nobreza.  Disseminou-se por muitos países da 

Europa durante a metade do século XVI, perdurando por mais tempo na Península 

Ibérica e na região dos Países Baixos, que estivera sob o domínio espanhol. Segundo 

François Boucher (1965,p.227), a ropa teria origem oriental, tendo sido introduzida 

na Europa  via  Portugal,  sendo  usada  pela  rainha Catarina da Áustria (1507-1578) 

por volta de 1550 (fig.30 a).   

 

         

30a- Catarina de Áustria (1507-1578), rainha consorte e depois regente, esposa de D. João III de 

Portugal (1502-1557). Pintura de Antonio Moro (1520-1575), c. 1552. Acervo do Museu 

Nacional do Prado, Madri, Espanha. 

         A rainha leva na cabeça um toucado espanhol chamado cofia de papos.Ver fig.32a. 
Fonte: <http://www.museodelprado.es> 

 

http://www.museodelprado.es/index.php?id=995&no_cache=1&L=0&tx_obras%5badv%5d=
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Em Portugal, como dissemos, era conhecida sob o nome de saio, e 

desse modo é citado em testamentos e inventários paulistas do século XVI e XVII. O 

dicionário Morais/Bluteau (1789) assim o descreve: 

 

 o saio das mulheres, [era] como a roupa aberta de hoje [fig.30c], mas com a 
differença de ter mangas perdidas até o colo do braço abertas no sangradouro 
[parte interna da articulação do braço, onde se fazia a sangria], e por esta 
abertura se enfiava o braço não o querendo cobrir com toda a manga; e a 
cauda do vestido era de quatro quartos, ou por mais enfeite de 2 sómente; 
tinham no cotovelo hum bolso grande. [fig.30 b] 
 

 

Nos inventários paulistas o saio feminino aparece preferentemente 

feito de baeta, mas outros tecidos caros podiam ser empregados em sua confecção: 

tafetá aveludado, veludo lavrado, veludo de seda, perpetuana, damasquilho, 

melcochado, chamalote de seda (ver esses termos no glossário), etc. (AESB).   A 

vestimenta ficou conhecida depois pelo nome de roupa, certamente por influência do 

espanhol ropa, segundo Morais/Bluteau (1789), e, no Brasil, de roupão. Na verdade, já 

em alguns inventários seiscentistas aparece um roupão feminino que deve ser a peça 

até então conhecida como saio (inventário de Maria Ribeiro, 1629; AESB). Como era 

peça de ostentação entre as mulheres das camadas superiores, o saio paulista 

eventualmente trazia adornos que procuravam refletir essa opulência, principalmente 

nos seus colchetes de prata sobredourados (inventários de Manuel Fernandes Sardinha, 

1633, e de Ângela de Campos e Medina, 1641; AESB). 

 No século XIX, o roupão manteve-se sob a forma de um longo casaco 

usado pelas paulistas e visto pelos viajantes da época como uma particularidade 

feminina de São Paulo, ao lado do manto de sarja ou baeta (fig.30 c). John Mawe 

assim se referiu à peça: 

 

 

[...] um casaco comprido, de lã grossa, enfeitado com veludo, rendas 
douradas, fustão ou pelúcia, conforme os recursos do possuidor [sic, por 
possuidora]. Este abrigo é usado como uma espécie de casaco, em casa, em 
passeios à noite, em viagens, e as senhoras, sempre que o vestem usam 
chapéus redondos. (MAWE,1978, p.72)  
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  30b-Mulher nobre espanhola. Gravura datada de 1649, de autoria de Vláclav Hollar (1603-1677). 

A fidalga traz uma ropa (em espanhol) ou saio (em português) e deve usar verdugado. Aliás, pela data da 

incisão deveria usar moda mais recente, o guardinfante (ver glossário). Na verdade, o desenho reproduz 

moda feminina espanhola da década de 1620. As mangas da ropa vistas acima eram chamadas mangas 

redondas e a dama trazia na mão um abano de penas, usado antes da popularização do leque semicircular, do 

tipo japonês, que podia ser fechado.  

 Notar o penteado da senhora: um topete alto, com tufo de cabelos encaracolados nas temporas e um birote 

atrás.  Com o aparecimento do guardinfante esse tipo de penteado aumentaria de modo progressivo, 

acompanhando o tamanho da armação das saias. Ver patas no glossário. 

 Fonte:< http://www.mathisartgallery.com/hollar_main.php>  

http://www.mathisartgallery.com/hollar_main.php
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30c- Costume delle Pauliste. Gravura de Dall’Acqua (inc. ) e Lazaretti ( col. ), 1817. 

A originalidade mostrada aqui é que a paulista realmente veste a roupa e não a põe somente sobre os ombros à 
moda de capa, como seria usado depois. O saio evoluiu com o tempo. Perdeu as amplas mangas divididas e as 
ombreiras. Notar o largo cabeção de rendas de bicos da camisa acompanhando o decote da peça exterior e as 
longas correntes de ouro, que dão várias voltas ao pescoço. O dicionarista Bluteau, no Portugal do começo do 
século XVIII, afirmava que era assim que as mulheres de seu tempo  usavam o cabeção, também chamado 
balona, fazendo-o sobrepor à roupa. 
Fonte: LAGO, Pedro Correa do. Iconografia paulistana do século XIX. São Paulo: Metalivros, 1998. 
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Em 1809, o roupão ou roupa, como passou a ser chamado o saio 

feminino, foi observado no Rio de Janeiro pelo comerciante inglês John Luccock. 

Chamou-o então de capote e o  definiu  como  uma  espécie  de casacão, feito de 

casimira e enfeitado com adornos de pelúcia. Segundo ele, só gente de condição 

modesta o usava na época. O botânico francês Auguste de Saint-Hilaire (1779-1853) 

também o viu, em 1816, em Barbacena, Minas Gerais (1975, p. 63). As mulheres que 

estavam na igreja usavam grandes capas sobre os ombros. Eram feitas de tecido 

pesado e espesso nas cores cor-de-rosa e escarlate, com mangas pendentes e 

grandes golas. Isso de certo modo é confirmado pelas aquarelas do pintor francês 

Jean-Baptiste Debret (1768-1848). Este artista teve a oportunidade de registrar 

várias vezes a aparência dessa vestimenta, vista na Corte e em outros lugares do 

Brasil (1978,v.I: pranchas n.24; v. II; n.6 e n. 24). Não chama a atenção sobre ela, mas 

nota-se que era uma peça do vestuário feminino que aos poucos entrava em 

dessuetude.  Aparece sobre os ombros de uma índia guarani (fig. 74), de uma cigana 

e de uma mucama (fig.31). Por influência da moda anglo-portuguesa adotada na 

corte de D. João VI (1767-1826), o roupão ou roupa havia passado por uma 

modernização. Continuava a ser o mesmo casaco confeccionado com lã grossa e 

pesada, debruada de veludo negro ou pelúcia, mas agora trazia nos ombros uma 

pelerine igualmente enfeitada, a exemplo dos trajes masculinos de origem inglesa 

(BOUCHER,  1925,p. 323).  

Ao que parece, nessa época nunca era vestido, mas apenas sobreposto 

ao modo de capa. As mangas, aliás, não eram para ser vestidas, pois em alguns 

exemplares eram mais compridas do que o necessário. Aimé-Adrien Taunay 

surpreendeu mais uma etapa na modernização desse traje. Em 1825, registrou 

mulheres paulistanas rebuçadas em mantos com bicos, ao lado de outra com uma 

menina, envergando ambas vastas capas feitas seguramente de tecido inglês (uma 

delas com estampa em xadrez), com amplas pelerines, substituindo os roupões 

tradicionais, e no lugar do pequeno chapéu de feltro de modelo ibérico traziam 

agora na cabeça toucas bufantes ao recente gosto europeu, abundantemente 

adornadas com plumas (fig.29b). 

                                Conforme o estipulado pelo regimento dos alfaiates, o saio de manto 

valia 100 réis. 
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Roupinha ou saia  

Traje infantil do sexo feminino, composto de roupetilha ou roupetinha 

(corpete) e anáguas (saias). O traje de menina de dez a doze anos saía por 40 réis. 

 

Carapuça gualteira chã  

 

Cobertura mole de pano que se ajustava facilmente à cabeça, dada sua 

forma semiesférica. Provavelmente usada por ambos os sexos. A carapuça, se simples 

40 réis; se guarnecida 3 vinténs ou 60 réis.  

 

Pelote bem acabado com seus botões  

 

                            Já  discutimos,   páginas  atrás   acerca   da  peça   externa   do   vestuário 
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masculino que  tinha esse nome.  Aqui pode tratar-se da versão feminina do pelote, 

conforme vemos em Morais/Bluteau (1789), que, como no caso masculino, 

provavelmente se sobrepunha ao gibão feminino. Seu preço era 150 réis.  

 

 Capote   

 

“Especie de manto, de que usaõ os homens, comprido até os pes, com 

cabeç~o [gola rebatida sobre os ombros]”, segundo o Novo Diccionario da Língua 

Portugueza, (1806) (fig.28c). 

Capa que descia até aos pés, com colarinho (cabeção) e capuz, segundo 

Fernando Oliveira, autor de O vestuário português dos séculos XV e XVI, exibido na 

web através do portal SapoPT (http://trajes.no.sapo.pt/) . 

 Capa larga e longa, com ou sem capuz, segundo o Dicionário Houaiss 

(2009). Valia150 réis. 

Roupão de cacheira com pano embaixo 

 

Certamente se trata aqui da peça de uso masculino sobre a qual já se 

falou antes, quando abordamos o roupão de cacheira, mencionado por Fernão Cardim 

(fig.10 c). A peça de vestuário era feita de cacheira (ver esse termo) e forrada com 

tecido de linho, algodão ou lã. Segundo o estabelecido pela Câmara de São Paulo, o 

roupão forrado deveria custar 150 réis. 

 

Capa de baeta 

 

A baeta era um tecido de lã ou algodão, de textura felpuda, com pelo 

em ambas as faces (Houaiss). 

Pelo que vimos atrás a propósito do roupão e bernéu de cacheira, a capa 

de baeta era considerada a peça mais adequada para ser usada em ocasiões de 

cerimônia. Segundo o depoimento de Frei Vicente do Salvador era então rara em São 

Paulo. 

Conforme afirma Fernando Oliveira em seu glossário relativo ao vestuário 

do século XV e XVI (http://trajes.no.sapo.pt/GlossarioVestuario.secXV.XVI.htm), a capa de 

http://trajes.no.sapo.pt/
http://trajes.no.sapo.pt/GlossarioVestuario.secXV.XVI.htm
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baeta era mais prática e curta do que as outras e o seu preço, estipulado pelo 

regimento dos alfaiates, deveria ser de 100 réis. 

 

Capa de pano tosado 

 

Segundo Alcântara Machado (p. 87), essa capa era feita com raso, 

tecido de lã sem felpa. Chamava-se assim para se distinguir da peça feita com baeta, 

que era um tecido felpudo. Saía por 150 réis. 

  

Regimento dos sapateiros, 1587 (ATAS... v.1,1967, p. 325) 

 

Na mesma ocasião em que foi baixado o regimento dos alfaiates, a 

Câmara da vila de São Paulo estabeleceu o regimento dos sapateiros, tabelando o 

preço da produção desses artesãos.  Por ele conhecemos alguns tipos de calçados à 

disposição dos fregueses paulistanos: 

 

-Botas de couro de veado, de porco ou de vaca [?]. Um cruzado, ou seja, 400 réis. Caso 

o couro fosse dado pelo encomendante, custaria 150 réis e o sapateiro colocaria as 

solas.  

-Botas do Reino. Custariam 150 réis e o sapateiro poria as solas.  

-Sapatos de duas solas. Sairiam por 120 réis, dando-se o couro 80 réis. 

-Chinelas de couro. Seis vinténs ou 120 réis. 

-Chinelas de cortiça. Dando-se as cortiças, 150 réis.  Caso contrário, 200 réis. 

-Sapatos de uma sola. Qualquer couro, quatro vinténs ou 80 réis. 

-Sapatas de mulher. Seis vinténs ou 120 réis. 

Dessa relação, chama-nos a atenção os calçados de sola de cortiça 

chamados chapins. Eram calçados providos de grossas solas desse material, 

geralmente revestidas de couro vermelho, que deviam constituir objeto de desejo das 

vaidosas na época. São definidas da seguinte maneira pelo Novo Diccionario ...( 1806): 

“Calçado de mulher; era de quatro, ou cinco solas de sovereiro para fazer mais alta a 

estatura.” 

A moda italiana dos chapins parece ter surgido em Veneza em fins do 
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século XV, vinda do Oriente – da Turquia mais especificamente, onde as mulheres 

metiam os pés nus em uma espécie de tamancos muito altos. A partir dessa cidade, 

disseminou-se pelo resto da Itália. Com relação à Península Ibérica, no entanto, 

parece que a introdução dos chapins é muito anterior, remontando à Idade Média, por 

influencia árabe (fig.32a a 32c). Os chapins podiam ser usados de duas maneiras: ou a 

mulher os calçava com os pés enfiados em meias, ou os chapins se faziam 

acompanhar de botinas feitas com o mesmo acabamento. Calçavam-se primeiro as 

botinas e em seguida enfiavam-nas nos chapins.  

Vecellio mostra-nos mulheres venezianas usando chapins (1977, figs. 

110 e 111). A fig.111, de uma prostituta de bordel veneziano, é particularmente notável 

porque usava chapins muito elevados, com cerca de um palmo de altura. Vemos ainda 

chapins sendo usados em Vicenza (1977,fig. 158), em Genova (1977, figs.174 e 176), na 

Toscana (fig. 190), em Ischia (1977, fig. 218). Fora da Itália, vemos na Espanha (figs. 

252 e 253), em particular na Galícia e na Navarra (1977, figs. 265 e 267). Sabemos, 

contudo, que a moda foi disseminada também em Portugal. 

                               Como era um tipo de calçado feminino de luxo, caro e nada prático 

(fig.75), os chapins devem ter sido reservados para as mais importantes exibições 

públicas. Na Espanha, foi obrigatório seu uso na corte e depois estiveram associados à 

cerimônia nupcial (ESPAÑA.Ministerio de Cultura. Museo del Traje). Decerto foram muito 

pouco usados em São Paulo no século XVI, sendo, porém, relativamente fáceis de 

encontrar em inventários do século seguinte, até mais ou menos 1650. Em inventários 

de Maria Jorge (1611-1613) e de Paula Fernandes (1614), por exemplo, são citados 

chapins de Valença, sendo essa cidade espanhola grande produtora desse tipo de 

calçado. 

Cumpre também tecer aqui alguns comentários a respeito das botas 

ibéricas, feitas de couro de veado, vaqueta ou couro de porco, usadas, no caso das 

primeiras, em pleno século XIX em São Paulo, nos arredores de Santa Bárbara de 

acordo com José de Alencar (1829-1877) no romance Til (1872) (apud. BRUNO,2001, 

v.5, p.56). Pela iconografia consultada percebe-se que essas botas eram feitas de 

couro fino, macio, e extremamente ajustadas, amoldando-se aos contornos dos pés e 

das  pernas.   Botas que   mantinham   uma  tradição   proveniente   da    Idade  Média,  
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32a- Also ghenn sie mit deren Klaidienngen und Pantoffel die Frauen in Spaina.  Thus go the 

ladies in Spain upon their Pattens. Pormenor de aquarela de pintor desconhecido, c. 

1540. Acervo da Biblioteca Nacional de Espanha. Madri, Espanha. 
Nesta curiosa ilustração vemos burguesas espanholas usando não só os chapins, mas também o chapéu 
sobre o manto, como usavam as paulistas do século XVII.  A primeira mulher à esquerda está grávida, o que 
parece indicar que a armação das saias já era então conhecida pelo nome de guardinfante, embora ainda 
conserve a aparência coniforme do verdugado. Duas das mulheres usam um toucado tipicamente espanhol 
que remontava ao século XV, a cofia de papos: uma longa trança pendente nas costas está envolta no tecido 
branco da beatilha e uma fita negra cinge a trança de modo entrecruzado. A beatilha cobre tanto a cabeça 
como o pescoço. As protuberâncias que se vêem na altura das orelhas e têmporas das mulheres são 
apanhados de cabelo arranjados de modo a formar saliências arredondadas encobertas pela beatilha.  
Fonte: <http://aands.org/raisedheels/Pictorial/span_chopi nes.jpg> 

http://aands.org/raisedheels/Pictorial/span_chopines.jpg
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32b- Chapins espanhóis, talvez de origem valenciana (final do séc.XVI). Peças conservadas no Museu   

Diocesa i Comarcal de Solsona, Lleida, Catalunha, Espanha.  

         Sapatos de feitos de couro, cortiça (sola) e chumbo  (guarnição da parte inferior do sapato, vista à direita do observador).      

     Fonte:< http://sites.dartmouth.edu/imuseo/2014/10/04/esto-es-un-chapin/> 
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sobretudo do século XV (fig.33a e 33b), quando as botas europeias serviam como uma    

espécie   de   segundas  calças,   protegendo   as  de  tecido,   podendo   cobri-las até 

quase o alto das coxas, chamadas em França heuses  ou houseaux. No século XVII, as 

botas espanholas, como todos os demais calçados espanhóis da época, tinham solas 

estreitas, eram desprovidas de saltos e, no alto, às vezes presilhas as fixavam logo 

abaixo  do  joelho   –  em  inventários   paulistas   fala- se   em   joelheiras   abotoadas  

(inventário  de Bartolomeu de Quadros, 1649). Há pinturas espanholas, no entanto, 

que mostram modelos seiscentistas providos de tiras de couro que  a partir das  

bordas  superiores  das  botas  iam  prender-se   na   metade  da  coxa  em  ponto  

oculto  pelos  calções  bufantes (fig.33c). O objetivo aparente desse sistema era 

mantê-las esticadas, já que feitas de couro fino e mole. Dizem que os gentilhomens 

espanhóis dessa época prezavam tanto os pés pequenos para homens, que chegavam 

a enfaixá-los com muito desconforto (ESPAÑA.Ministerio de Cultura. Museo del 

Traje),  daí as formas dos calçados tão ajustadas nos pés. Estimavam igualmente 

panturrilhas grossas, que ficavam realçadas nas justas botas de couro.  

                                Na pintura Las Lanzas ou Rendição de Breda, de Diogo Velázquez 

(fig.34), pintada  entre  1634    e  1635    (acervo do Museu Nacional do Prado),     vemos  

que  o   vencedor espanhol,  general Ambrósio  Espinola (1569-1630),  usa botas 

estreitas que vão até os joelhos,  feitas com couro de cor clara, podendo ser 

justamente as famosas botas de couro de veado, enquanto o general derrotado, 

Justino de Nassau (1559-1631), originário dos Países Baixos, calça o modelo  

desenvolvido no século XVII e que estava sendo usado  no  resto da  Europa  ocidental, 

a  partir  da  influência  francesa, a  bota  de couro de vaca com bocas largas, como um 

funil (bottes souples en entonnoir), couro duro e saltos altos. No quadro, em que se 

representa a capitulação dos neerlandeses após atos de beligerância recém-

concluídos, as partes largas do cano das botas (canhões) do general derrotado estão 

levantadas para proteger as frágeis e caras meias de seda e a parte inferior das roupas 

do constante roçar nas ilhargas dos cavalos, mas em ambientes urbanos eram 

abaixadas e dobradas à altura das pernas (fig. 35). Nesse caso, os homens usavam o 

que os franceses chamavam de bas à bottes, meias feitas de lençaria que se vestiam 

por cima das meias de seda para protegê-las do atrito do couro. Essas meias não 

tinham  pé  e  na  parte  larga  de  cima  eram  guarnecidas  de  vistosas  e largas rendas 
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33a- Cardeal-infante Fernando da Áustria (1609/10-1641) em caçada, filho de Filipe III da Espanha (1578-1621). 

Pintura de Diogo Velázquez (1599-1660), 1633. Acervo do Museu Nacional do Prado, Madri, Espanha. 

O cardeal usa modelo de botas ajustadas que não chegam até os joelhos. 
Fonte: <http://www.museodelprado.es> 

 

 

 

 

 

http://www.museodelprado.es/index.php?id=995&no_cache=1&L=0&tx_obras%5badv%5d=
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33b- Dom João José de Áustria (1629-1679), bastardo de Filipe IV da Espanha (1605-1665). Pintura 

de Jusepe de Ribera (1591-1652), 1644. Acervo do Museu Nacional do Prado, Madri, Espanha. 

Nesta modalidade, as botas ajustadas espanholas vão até a metade da coxa.  
Fonte: http://www.bestpriceart.com/popup/?imagename=cgfa_ribera15.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bestpriceart.com/popup/?imagename=cgfa_ribera15.jpg
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33c- Dom Juan Vivasde Canãmas(?), com Cruz da ordem de Calatrava. Pintura atribuída aJuan 

Pantoja de la   Cruz (1553-1608), c.1590. Acervo do Palácio Nacional de Sintra, Portugal. 

Aqui se veem claramente as tiras que mantêm as botas esticadas. O rei Felipe III, em vários de seus 

retratos, veste esse mesmo tipo de calçado. 
             Fonte:<HTTP:/pnsintra.imc-ip.pt/pt-PT/coleccoes/pintura/ContentDetail.aspx?id=222> 
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34- Rendição de Breda ou As Lanças. Pormenor da pintura de Diogo Velásquez (1599-1660), 1634. 

Acervo do Museu Nacional do Prado, Madri, Espanha. 
Fonte:<http://museo delprado.es> 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35-Cavalheiro fazendo reverência. Gravura de autoria de Vláclav Hollar (1603-1677),datada da 

década de 1640. Acervo da Biblioteca de Livros Raros Thomas Fischer, da Universidade de 

Toronto, Canadá. 

           Fonte:  

:<http://link.library.utoronto.ca/hollar/digobject.cfm?Idno=Hollar_k_1923&query+Holler_k_1923&size=large&type=browse> 

 

 

 

 

 

 

http://link.library.utoronto.ca/hollar/digobject.cfm?Idno=Hollar_k_1923&query+Holler_k_1923&size=large&type=browse
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que forravam o reverso das botas. Tudo leva a crer que nem esse tipo de botas nem os 

bas à bottes tenham sido usados em São Paulo, e se o foram, seu uso foi esporádico e 

efêmero, pois a iconografia posterior só nos deixou registros do modelo hispânico 

(figs. 40 e 41). 

Os artistas que criaram a imagem do bandeirante no começo do século 

XX, desconheciam o fato de os espanhóis, e consequentemente os paulistas do 

Seiscentos, usarem um modelo particular de botas, que aparece em retratos de 

cavaleiros, militares e caçadores espanhóis do primeiro terço século XVII. Por isso, 

apoiaram-se numa documentação mais acessível naquele tempo, em geral gravuras 

francesas, como as de Jacques Callot (1592-1635), intituladas Misérias da Guerra 

(1633), que ilustram os desastres da Guerra dos Trinta Anos (1618-1648), ou as de 

Abraham Bosse (1602-1676), com temas galantes e corteses, trazendo a figura do 

refinado cavalheiro francês dos anos de 1630 e 40, que havia integrado o rude calçado 

militar à vestimenta civil, usando-o até mesmo em bailes e em altas cerimônias 

realizadas na corte. 

Belmonte chegou a desenhar a bota do bandeirante, como um tipo  de  

calçado de  couro   grosso  e  pesado,  uma  versão   tosca   da   bota  francesa  de  corte 

(fig.36), em nada parecida com as supostamente em uso em São Paulo daquela 

época.  As botas leves e   colantes,   desprovidas   de   salto,   só  começaram   a    ser 

substituídas na Espanha pelo modelo francês justamente a partir da década de 1630, 

aparecendo, por exemplo, no retrato do militar Don Tiburcio de Redin y Cruzat, 

datado de 1635 (Museu Nacional do Prado), pintado pelo Frei Juán Andrés Rizi de 

Guevara (1600-1681) (fig. 37). Em  Portugal, o novo tipo de botas surgiria mais tarde, 

quando se introduziram as modas masculinas francesas nesse país em consequência 

da Restauração de 1640. No retrato de D. Teodósio (1634-1653), príncipe do Brasil, 

herdeiro da coroa portuguesa precocemente falecido, o retratado deixava-se mostrar 

como homem da moda, usando longas madeixas e botas de feitio francês; trazia ainda 

gola francesa de rendas (rabat) e   rhingraves   vermelhas    adornadas    com   galões de 

prata e tufos de fitas nas laterais das bordas inferiores da vestimenta   (como  veremos 

adiante, as  rhingraves parecem  ter tomado   o  nome  de  cuecas   em Portugal).   Mais 

tarde,   depois   de  assumir  o   poder  (1662),  seu   irmão  Afonso VI  (1643-1683)   seria   
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37-Dom Tiburcio de Redin y Cruzat.Pintura de Francisco Rizi (1608-1685),1635. Acervo do Museu 

Nacional do Prado, Madri, Espanha. 

        O personagem chama a atenção pelo apuro de seus trajes militares. Usa uma imensa e ornada valona e uma 

casaca azul com detalhes em prata. Note-se a forma peculiar dessa peça de origem militar, transmitida aos 

espanhóis pelos franceses, peça bem mais tarde absorvida pelo traje civil espanhol (ver fig.48), e as botas de 

modelo francês. Sob a casaca traz um saio de abas longas, de couro, provavelmente de anta (cuera) e na mão 

um chapéu valão. 

         Fonte:<http://museodelprado.es> 
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retratado  por  volta de 1670 vestido de forma semelhante, com botas francesas e 

tendo substituído o rabat de rendas por um acessório ainda mais recente e elegante, a 

gravata de rendas atadas com grandes laços de fitas azuis (figs.38 e 39) . 

No Brasil, talvez nunca tenha sido usado o tipo de botas que Belmonte 

e outros artistas atribuíram aos bandeirantes, calçado que, no país de origem, a 

França, teve seu uso restringido a partir de 1650, voltando a ser usado apenas nas 

atividades específicas de sempre: para montar a cavalo, durante as caçadas e as 

guerras. Quando, muito tempo depois, Debret representou um fazendeiro mineiro 

flagrado num mercado de escravos, o comprador usava botas do velho tipo ibérico, 

moles e colantes, de couro de veado, tal como usavam os paulistas no primeiro terço 

do século XVII (DEBRET,1978, v.1, prancha n.23) (fig.40). E os habitantes de São Paulo 

continuaram a usá-las no século XIX, pois o mesmo artista francês teve o cuidado de 

figurá-las na representação que fez de um cavaleiro paulista (fig.41). Quanto aos 

antigos sertanistas do seiscentismo, porém, há indícios de que entrassem na mata, 

para as suas desbravações, vestidos de modo bastante sumário: de roupas de baixo  

(camisas e ceroulas de algodão), com bérnios  de cacheira ou baeta para se 

protegerem do frio e... muitas vezes  completamente descalços. 

 

Trajes masculinos portugueses de fins do século XVI 

 

                               Temos algumas informações sobre o traje masculino português usado 

pelas camadas mais altas da sociedade de então. Segundo o documento que descreve 

o cerimonial adotado na corte para o despertar e o vestir real, denominado Estilo que 

usava  El-Rei  D. Sebastião ao vestir-se (<http://trajes.no.sapo.pt/Documento9.htm>) , o traje 

completo do rei D. Sebastião (1554-1578) compunha-se de: camisa; ceroulas; meias; 

escarpins; calças (por calções); gibão; botas; roupeta; espada; cinto e chapéu (não 

sendo mencionada a capa, indispensável para sair, porque não era usada com roupeta, 

segundo Bluteau). Nas mãos, a etiqueta da época fazia o homem nobre levar um par 

de luvas perfumadas, seguro na esquerda,  e um    grande   lenço   de   seda branca   (de  

formato retangular),  na direita. Retrato do rei executado por Cristovão de Morais 

(ativo em Portugal entre 1551 e 1571) e datado de 1565 mostra-o claramente com esse 

mostra-o claramente com esse tipo de vestimenta (fig.42). Chamamos atenção para o  
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38- Retrato de D. Teodósio (1634-1653), príncipe do Brasil, herdeiro do trono de Portugal, filho de 

D. João IV (1604-1656). Pintura de autor desconhecido. Década de 1650. 

O príncipe exibe aqui um sóbrio modelo de rhingrave, então recém-adotada na própria França (c.1652, segundo 
François Boucher), que em Portugal e no Brasil parece ter-se chamado cuecas. Sob os calções largos havia 
outros, mais estreitos. As rhingraves escarlates do rei trazem à lembrança as cuecas da mesma cor citadas no 
inventário paulista de Gaspar Sardinha, de 1673. 
Fonte:< https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Teodosio_principe.jpg> 
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              39- D.Afonso VI (1643-1683), rei de Portugal. Pintura de Antônio de Sousa (ativo 1658-1687), 

c.1665. Acervo Museu Nacional dos Coches, Lisboa, Portugal. 

                      O jovem rei talvez troussesse cuecas semelhantes às vistas no retrato anterior sob o saio de abas 

grandes, feito de anta, que os entendidos dizem estar sendo exibida nesse quadro. Nos pés, botas de 

canos altos e largos, de modelo francês, com bas à botte rendados, e no flanco esquerdo, espada de 

copos de tigela, suspensa em talabarte ou talim. O quadro é fictício ao fazer o rei empunhar o cetro real 

na mão direita, porque o retratado sofrera uma suposta meningite na infância e tinha esse lado do corpo 

paralisado. 

                     Fonte:<HTTP://www.matriznet.ipmuseus.pt/s310052_13matriz-ipmimagens13/00/00/02/13big.jpg> 
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40- Mineiro no mercado de escravos. Pormenor de gravura do livro Voyage pitoresque  et historique 

au Brésil, de  Jean-Baptiste Debret (1768-1848). Publicado em fascículos entre 1834 e 1839. 
         Fonte: <http://www.brasiliana.usp.br> 

                                    
41- Cavaleiro paulista. Pormenor de gravura do livro Voyage pitoresque  et historique au Brésil, de  

Jean-Baptiste Debret (1768-1848). Publicado em fascículos entre 1834 e 1839. 
          Fonte: <http://www.brasiliana.usp.br> 

 

 

http://www.brasiliana.usp.br/
http://www.brasiliana.usp.br/
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fato de que o rei usava escarpins. De acordo com o que dissemos antes, isso 

demonstra que as meias que o rei usava dentro das botas eram sem pé, ou seja, eram 

de cabrestilho.  

No texto intitulado Estilo que usava o Duque de Bragança ao vestir-se 

(<http://trajes.no.sapo.pt/Documento10.htm>), é descrito o traje de D.Teodósio I (1510- 

1563), 5º duque de Bragança, parente próximo do rei de Portugal. Sua vestimenta é 

essencialmente a mesma usada por D. Sebastião: camisa, (as ceroulas são omitidas), 

calças (por calções), jubão (modernamente, gibão), botas (as meias de retrós de seda, 

feitas à agulha foram omitidas), pelote (ao invés da roupeta), capa, espada, gorra 

(cobertura de cabeça, flexível, sem aba), luvas e lenço.  

                                 Esses documentos, porém, não fazem menção a uma importante 

peça que se tornaria característica do período logo a seguir, o mantéu. Tratava-se a 

princípio de uma volta de folhos de linho fino fortemente engomada, em forma de 

pregas tubulares, que se punha em redor do pescoço. Desenvolvimento do  discreto 

enfeite costurado que antes se usava contornando o colarinho da camisa (e que se vê 

aqui no retrato de D. Sebastião) e que na segunda metade do século XVI se tornou 

independente. Atingiu um tamanho exagerado nas primeiras décadas do século XVII, 

tanto em   diâmetro,   quanto   em   altura   (fig.43),  sendo    por    isso  objeto     de  

restrições por parte   da coroa espanhola em 1594 e 1600, até ser  finalmente  proibida  

em 1623 e substituída por modelos mais simples(LEHFELDT). O mantéu foi muito 

citado nos inventários paulistas do seiscentismo. Assumiu então várias feições, desde 

a meia-lua muito tesa mantida no alto do pescoço à custa de uma armação feita de fio 

metálico ou de cartão forrado de tafetá negro, de acordo com a definição dada pelo 

Diccionario de la lengua española, da Real Academia Española,2010, armação essa  

chamada  golilha (golilla, em espanhol) (figs. 69 a e 69 b), até à Balona, grande 

colarinho, largo e pendente, rodeado de rendas,  que cobria os ombros inteiramente, 

em moda a partir de 1630 (fig.63). 

                                Em um   inventário   de   1593,   vemos   o   arrolamento   das  peças  de 

vestuário, com as respectivas quantidades, pertencentes a Mem Roiz (Rodrigues) de 

Azevedo, fidalgo da casa de El-Rei (< http://trajes.no.sapo.pt/Documento4.htm>). 

-Três pares de calções de linho [ceroulas] 
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42-D.Sebastião (1554-1578),rei de Portugal. Cristóvão de Morais (ativo 1551-1571), 1565. Acervo do 

Convento das Descalças Reais, Valladolide, Espanha.  

Comparando esta imagem com a seguinte, podemos observar a evolução do traje masculino de corte na Península 
Ibérica no transcurso de 55 anos. As mudanças podem ser consideradas ínfimas, tendo em vista a extensão do 
tempo decorrido. O calção de rocas arredondado deu lugar a um calção mais amplo e de formato diferente 
(chausses en bourse, em francês). A braguilha desapareceu. A casaca foi substituída pela capa, que, no caso da 
fig.43, era chamada boemio, com gola e laterais rebatidas, mostrando o forro. A peça sobre o gibão, que é o saio 
pequeno ou saiote (parecia um gibão sem mangas, com abas estreitas), peça sem dúvida usada por D. Sebastião, 
será substituída pela roupilla ou roupeta. O chapéu achatado de tecido foi trocado pelo chapéu de couro ou feltro, 
de copa alta. E os sapatos baixos de tafetá, golpeados, foram abandonados pelos de couro e com salto, de formato 
extremamente apertado, como os espanhóis então apreciavam. O babado da gola da camisa cresceu e ficou 
independente, transformando-se no mantéu de folhos, acompanhado de punhos postiços. O gosto por tecidos 
espessos de seda, ornados com fios de ouro e prata, porém, permaneceu intacto. 
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43- Príncipe Filipe (1605-1665), futuro Felipe IV, rei da Espanha, com o anão Soplillo. Pintura de 

Rodrigo de Villandrando (1588-1622), 1620/1621. Acervo do Museu Nacional do Prado, Madri, 

Espanha. 

        O jovem príncipe exibe um penteado que fez sucesso entre os homens vaidosos da Europa durante os fins do 

século XVI ao  começo do século seguinte. Os cabelos do alto da testa estão levantados, formando topete. É 

o periquito que os paulistanos adotaram depois de 1599. Ver glossário. 
          Fonte: <http://www.museodelprado.es> 

http://www.museodelprado.es/index.php?id=995&no_cache=1&L=0&tx_obras%5badv%5d=
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-Dois pares de meias de linho  

. Três pares de escarpins [sapatos feitos de lençaria para serem usados sob as meias  

. Dois pares de carapuços de holanda  [holanda, tecido de linho muito fino, fabricado 

nos Países Baixos] 

. Um capote pardo  

. Um outro capote pardo   

. Um bedém de fiel preto       [bedém, capa mourisca, ou capa d’água, segundo 

Bluteau (1712-1728); curta e sem mangas, segundo Houaiss] 

. Uma veste de catassol branca  (catassol, tecido de lã muito fino e lustroso, 

segundo Bluteau (1712-1728); aparentemente com efeito furta-cor, dado o 

significado da palavra acatassolado) 

 . Duas capinhas com três côvados [cerca de dois metros de comprimento] de  

holandilha de seda com um pequeno almisque de begoin   [almíscar de benjoim; 

decerto um sachet deste perfume costurado na peça para aromatizá-la, 

procedimento, ao que parece, em voga nos trajes de então] 

. Uma capa de baeta  

. Outra de catassol  

. Uma casaca de burato [casaca, talvez versão portuguesa da casaque francesa 

quinhentista, seria uma vestimenta semelhante a um casaco. Feita de tecido 

grosso, sem cintura, mas com mangas.  Decorada  com  aplicação de passamanaria 

e galões, às vezes  forrada de peles.  Usada sobre os   ombros  no lugar  da capa.  

Aparece no retrato de D. Sebastião, datado de 1565 (fig.42). Burato, espécie de 

pano de seda,  de que as mulheres antigamente faziam mantos, segundo Bluteau 

(1712-1728). Outra casaca de mesquela  [mesquela, tecido de mistura, segundo 

Fernando Oliveira] 

. Um gibão de tafetá de cordão e outro de linho [tafetá de cordão é a expressão que 

se usava para descrever a peculiar trama desse tecido] 

. Dois pares de botas de vaquem [vaquem, couro de vaca, segundo Fernando 

Oliveira] 

. Outros de cordovão [couro de cabra] 

. Outros de camelo     
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. Dois pares de chapéus  

. Um chapéu preto de tafetá  

. Um chapéu preto com seu véu da China [Salvo engano, chapéu com véu era próprio 

do traje feminino. A peça pertenceria ao falecido, mas não seria de seu uso 

pessoal. A menos que fosse um chapéu de luto, ornado atrás com um longo tecido 

pendente, de seda crua muito fino, de cor negra, chamado fumo] 

. Outro de sol ([provavelmente um sombreiro, chapéu preto de grandes abas, de 

origem espanhola, então usados pelos portugueses]   

.Oito camisas de pano de linho. [Deve-se notar que o número de camisas 

pertencentes ao falecido era suficiente para serem trocadas a cada dia durante a 

semana. Esse detalhe nos faz desconfiar de que o finado devia ser adepto da 

limpeza corporal por meio do linho limpo. Ou seja, ao invés de tomarem banho, os 

europeus ricos da época usavam camisas de linho limpo, trocadas todos os dias, 

pois, segundo se acreditava, isso garantia a limpeza corporal, por meio da fricção 

do tecido contra a pele suja (ASHENBERG, p. 87 e ss.).]          

                               É grande o contraste entre a quantidade e a variedade das peças de 

vestuário existentes no guarda-roupa de um cortesão português e as peças citadas a 

partir de 1578 nos inventários paulistas do século XVI e XVII (BRUNO,1977, p. 28).  

Enquanto o inventário do cortesão português arrola um número bastante 

diversificado de peças, cobrindo praticamente todos os itens do vestuário de uma 

pessoa bem nascida, os primeiros inventários paulistas trazem peças esparsas, bem 

longe de formarem um conjunto coerente e completo. Seriam as vestimentas 

arroladas nos primeiros inventários paulistas trajes especiais, de pouco uso (roupas de 

festa ou de ir à missa). Por serem consideradas muito valiosas do ponto de vista 

pecuniário, passavam por diferentes mãos, atravessando gerações. Nos inventários 

paulistas mais antigos, porém, notamos a falta de algumas peças essenciais: não há 

menção a camisas, meias e sapatos. Perguntamo-nos se os falecidos haviam 

desgastado essas peças a ponto de tê-las tornado impróprias para serem incluídas no 

inventário, ou, ao contrário, teriam possuído apenas algumas peças de roupa 

externas, mas não camisas, sapatos e meias, andando habitualmente descalços. 

Adiante veremos que essas suposições não são descabidas, pois a vida na colônia 

conforme depoimentos contemporâneos e do século XIX, levam-nos a acreditar hoje 
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num ambiente de vida bastante diferente daquele descrito pelos historiadores da 

primeira metade do século XX. 

O que se nota é que os inventários incluem quase sempre peças que não 

pertenciam à pessoa falecida, pois próprias do sexo oposto, confirmando que por 

serem custosas haviam sido herdadas e conservadas pelo morto para serem 

transmitidas aos parentes femininos das gerações seguintes. Supomos que as vestes 

de uso cotidiano, geralmente qualificadas como velhas e gastas, só eram arroladas em 

caso de extrema pobreza da família do inventariado. Desse hábito de conservar trajes 

de gerações passadas resultava que os paulistanos, conjeturamos, deviam usar em 

seus melhores dias roupas de segunda mão, talvez fora do tamanho do usuário e 

principalmente bastante fora de moda. A indumentária espanhola, no entanto, não 

evoluía com muita rapidez durante o século XVII, e isso era sem dúvida grande 

vantagem no caso dos paulistas, embora nos inventários pesquisados ocorra por cinco 

vezes a express~o “de uso antigo” referentes {s peças arroladas (AESB).  

Ao contrário do que se pode imaginar, a moda era, sim, objeto de séria 

preocupação por parte dos paulistas do tempo dos sertanistas. A leitura dos 

inventários e testamentos deixa isso bem claro. Tratava-se de um incontornável 

imperativo de natureza social e não tinha por certo a dimensão fútil e consumista dos 

dias atuais. Era antes uma necessidade fundamental e objetiva de possuir e poder 

exibir uma indumentária de certo luxo que anunciasse adequadamente para o mundo 

a posição social desfrutada pelo usuário da vestimenta, ou a posição social que ele 

pretendia desfrutar (já que a nova sociedade em que vivia, por não estar ainda 

consolidada, apresentava brechas pelas quais poderia galgar a posições superiores, 

ascensão que teria sido certamente difícil na Metrópole). Envergando esse fato 

simbólico, o paulistano estaria apto a representar de maneira decente o seu papel 

social durante as festividades públicas, sendo esta precisamente a finalidade da 

chamada roupa de missa.  

A que tudo indica, esse tipo de traje era uma espécie de farda: gastava-

se muito para mandar confeccioná-lo; sua função social ia bem além das fantasias de 

caráter pessoal que nele eventualmente pudessem manifestar-se; era aparentemente 

único e deveria durar longos anos, quando não atravessar gerações inteiras.  O traje 

de cerimônia admitia por certo algumas fantasias ou extravagâncias de caráter 
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pessoal, tal como, quem sabe, meias masculinas de cor inusitada  ou uma rara 

mantilha descrita como estando recoberta de penas multicoloridas (inventário  de 

João Tenório, 1634), mas a sua função principal era eminentemente de caráter 

coletivo e simbólico, com a capacidade de facultar a seu proprietário uma identidade 

precisa dentro da hierarquia geral da sociedade paulista do Seiscentos, embora muito 

longe de alcançar o rigor estamental, onde o mundo social era visto como uma 

escada, cada qual em seu degrau.  

A moda paulista apresentava então, em vista disso, um aspecto muito 

particular, em que as roupas, sem serem propriamente luxuosas – e até algo 

descompassadas em relação à moda europeia e à de outras partes do Brasil colonial, 

mais integradas à Metrópole –, não deixavam de provocar, decerto, muita rivalidade e 

emulação entre os componentes da sociedade local, sobretudo após as missas de 

domingo, ocasiões em que os paulistanos provavelmente se retardavam a fim de se 

socializar.    

Sem dúvida, a ostentação suntuária dos domingos e dos dias de festa, 

não era fenômeno exclusivo da São Paulo seiscentista, muito pelo contrário, era uma 

instituição brasileira que remontava seguramente à tradição portuguesa de antes da 

Era dos Descobrimentos. Muitos viajantes estrangeiros do século XIX ficaram 

impressionados, em diferentes pontos do Brasil, com a quantidade de ouro exibida 

por todas as camadas sociais em qualquer tipo de cerimônia, quer de natureza 

religiosa quer de natureza profana. Nas primeiras décadas do século XIX, para mais 

alardear riqueza, muitos dos enfeites das senhoras iam parar nas orelhas, colos, 

braços, pulsos e dedos das inúmeras mucamas que as acompanhavam nas missas. 

Nem os pobres ficavam de fora dessa corrida ao ouro. Segundo o missionário 

metodista norte-americano Daniel Kidder (1815-1891), em viagem pelo País entre 

1836 e 1837, a ostentação como forma de diferenciação social já não tinha a menor 

eficácia entre os brasileiros: 

 

 

 [...] o apuro do vestuário não constitui, no Brasil, índice de condição ou de  
nível social. As classes inferiores exaurem seus recursos em adornos 
domingueiros [...] (KIDDER,1972, p.193) 
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A evolução dos trajes paulistas no século XVII 

 

Ernani Silva Bruno chegou a algumas constatações acerca do conteúdo 

dos inventários e testamentos paulistas dos séculos XVI ao XVIII. Seu pequeno livro 

Equipamentos da casa bandeirista segundo os antigos inventários e testamentos (1977) é 

bastante instrutivo para a história da indumentária paulista nos primeiros anos. No 

entanto, tal como Alcântara Machado, não se preocupou em contextualizar 

adequadamente a produção de roupas da época, nem determinar as influências 

atuantes em sua evolução. 

A partir de 1580, com a reunião das duas coroas ibéricas, Portugal 

começa a seguir muito de perto a moda de procedência hispânica. Depois de ter 

exercido grande influência sobre as mais importantes cortes europeias ao longo do 

século XVI, durante o auge do prestígio político da Espanha, a indumentária desse país 

começa a ser abandonada pelas outras regiões da Europa a partir dos meados do 

século seguinte. Experimentando então forte declínio político e econômico, a 

Espanha isola-se culturalmente, aferrando-se a uma indumentária de caráter 

nacional, fruto do desenvolvimento autônomo das características apresentadas pelos 

trajes espanhóis usados na centúria anterior. Só a região do Flandres, algumas partes 

da Itália e Portugal se deixarão influenciar por essa moda seiscentista peculiar, em 

razão dos fortes vínculos políticos que continuaram mantendo com a corte espanhola. 

 No século XVII, a indumentária da corte madrilenha tornou-se tão 

autocentrada que, em 1660, quando Luís XIV (1638-1715) e sua corte foram ao 

encontro da comitiva real espanhola que acompanhava a Infanta Maria Teresa (1638-

1683), futura rainha de França, na Ilha dos Faisões, situada no Rio Bidassoa, deu-se um 

inevitável confronto cultural (fig.44). A luminosa corte do Rei-Sol, cheia de cores 

alegres, rendas delicadas e fitas incontáveis, com longas perucas cacheadas a 

cascatear sob chapéus de muitas plumas, deparou-se com um grupo de homens 

sisudos, todos vestidos simplesmente, em tons sombrios, usando cabelos 

verdadeiros, escorridos, alguns ainda muito curtos, com grandes bigodes e entesadas 

golilhas, a flanquear uma princesa que sustentava uma armação de saias imensa, 

chamada guarda-infante, descrita por uma escandalizada dama francesa, Madame de 

Motteville (1615-1689), como uma “m|quina monstruosa” (BOUCHER,1965, p. 278). 
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 44- Entrevista de Luís XIV, rei da França e de Navarra, e de Filipe IV, rei da Espanha, na ilha dos 

Faisões, no ano de 1660, para a ratificação da paz e realização do casamento de Sua Magestade 

cristianíssima com Maria Tesesa de Áustria, infanta da Espanha. Pintura de Jacques 

Laumosnier (1669-1744) a partir de tapeçaria concebida por Charles Lebrun (1619-1690), 

tecida entre 1665 e 1668. Acervo do Museu de Tessé, Le Mans, França. 
Fonte: <http://www.wikigallery.org/wiki/painting_201524/Laumosnier/Meeting-between-Louis-XIV-1638-1715-and-
Philippe-IV-1605-65-at-Isle-des-Faisans> 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.wikigallery.org/wiki/painting_201524/Laumosnier/Meeting-between-Louis-XIV-1638-1715-and-Philippe-IV-1605-65-at-Isle-des-Faisans
http://www.wikigallery.org/wiki/painting_201524/Laumosnier/Meeting-between-Louis-XIV-1638-1715-and-Philippe-IV-1605-65-at-Isle-des-Faisans
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                                Obviamente, o guarda-infante nunca foi usado pelas paulistanas; era  

 uma peça excessivamente cara e incômoda que só as ricas e ociosas damas da 

aristocracia ibérica tinham condições de adquirir e portar. Os exemplares maiores e 

mais extravagantes foram usados pelas mulheres da realeza e da mais alta nobreza 

(fig.45 a). As damas de recursos moderados contentavam-se com guarda-infantes de 

proporções menores, enquanto as mulheres do povo simplesmente os ignoraram.  

Como vimos, as paulistanas preferiam o chouriço, mais barato e confortável. Mas, sem 

dúvida, a indumentária dos paulistanos, durante muitos anos após a Restauração 

(1640), continuou a se orientar pela estética dos trajes cultos de tradição espanhola, 

tal como aconteceu com o próprio Portugal independente, conforme fica provado no 

retrato da princesa Catarina de Bragança (1638-1705), futura rainha da Inglaterra, 

datado de 1660/1661 (fig.45 b), e pela tela Terreiro do Paço (fig.45c), de 1662, ambas 

as obras da autoria do pintor holandês Dirk Stoop (1610-1681), hoje depositada no 

Museu da Cidade, Lisboa, Portugal. 

                               Em São Paulo, a ascendência espanhola em termos de moda, 

documentada pelos inventários paulistas, permanecerá vigente até quase fins  da  

segunda    metade  do  século XVII,   quando   então  a  nomenclatura  das  vestimentas 

masculinas muda bruscamente, traindo a crescente autoridade da corte francesa 

entre os paulistanos mais abonados e bem informados. Moda essa que já se insinuava 

na corte lusitana desde o tempo do príncipe Teodósio (1634-1653) e do rei Afonso VI 

(1643-1683). Autoridade, aliás, que a própria corte espanhola começou a experimentar 

a partir da idade adulta do rei Carlos II (1661-1700). 

 Essa influência na Espanha e em Portugal, no entanto, a princípio só se 

exerceu sobre o traje masculino cortesão (figs 46 a a 52). Nem a rainha de origem 

francesa Maria Francisca de Sabóia (1646-1683) (figs.53 e 54), nem sua sucessora, a 

alemã Maria Sofia Isabel (1666-1699), condessa palatina de Neuburgo (figs.55 e 56), 

segunda esposa do D. Pedro II (1648-1706), conseguiram impor a moda feminina 

francesa na corte portuguesa. Tal façanha só foi alcançada depois do retorno da 

rainha viúva Catarina da Inglaterra em 1693. Recusando-se a acatar o pedido do rei 

seu irm~o de voltar a se vestir pelo figurino “nacional”, influenciado pelo traje 

espanhol ,     conseguiu    extrair     dele,     ao contrário,       permissão     para      ela,     a  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Sofia_de_Neuburgo
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45a- Infanta Maria Teresa de Espanha (1638-1683), depois rainha consorte de França, casada com 

Luís XIV (1638-1715). Pintura de Diogo Velásquez (1599-1660), 1652-1653. Acervo do Museu de 

História da Arte, Viena, Áustria. 

Este é um dos retratos em que a jovem princesa aparece em toda sua magnificência, enfeitada e solene como um 

ícone. A moda feminina espanhola evoluíra muito em relação à década de 1620 (fig.30b), indo em direção à 

expansão barroca. O verdugado foi substituído pelo guarda-infante, e este nunca foi tão vasto. E o penteado da 

princesa, que por uma questão de equilíbrio seguia a forma da estrutura da saia, era o resultado de um gigantesco 

aplique, cujo nome era patas (ver glossário). Penteado cheio de enfeites que, segundo depoimentos de época, 

chegou a ser usado na Bahia. O conjunto de sua vestimenta compreende vasquinha, gibão e corpinho, este último 

com largas abas e mangas perdidas. Sobre o colo, vê-se contornando o decote do corpinho um imenso cabeção ou 

balona, faixa rendada que guarnecia a camisa. Como complementos, jóias igualmente graúdas e um amplo lenço. 

Como as demais damas espanholas de sua época, a rainha mostra-se com maquilagem pesada, a face untada de 

branco de alvaiade e vermelhão, feito à base de cinábrio, segundo Bluteau. Alvaiade e cinábrio são duas 

substâncias altamente tóxicas, por conterem chumbo e mercúrio respectivamente. 

Fonte:<http://www.habsburger.net/en/media/Diego-rodriguez-de-silva-y-velazquez-infanta-maria-teresa-1638-1683-c-

16521653?language=de> 
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45b-A Infanta Catarina de Bragança (1638-1705), filha de D. João IV, rei de Portugal, depois rainha 

consorte da Inglaterra, casada com Carlos II ( 1630-1685). Pintura de Dirk Stoop (c.1610-1686), 

1661. Acervo da Galeria Nacional de Retratos, Londres, Reino Unido. 

              Catarina saiu de seu país ostentando modas espanholas, vistas naquela altura como o traje nacional 

português. Chegou à Inglaterra e foi ridicularizada por sua indumentária. Víuva, voltou trinta anos depois, 

usando trajes franceses. Seu irmão, o rei de Portugal, tentou influenciá-la para que aderisse às vestes 

nacionais, mas ela, ao que parece, conseguiu, ao contrário, que ele permitisse que a vestimenta feminina 

usada na Corte seguisse daí por diante a moda francesa. 

             Fonte:< https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catherine_of_Braganza.jpg>
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45c- Terreiro do Paço. Pintura de Dirk Stoop, 1662. Acervo do Museu da Cidade, Lisboa, Portugal. 

Vinte anos após a independência política de Portugal, a indumentária usada na Corte ainda seguia os ditames 

da moda espanhola – moda dos inimigos dos portugueses –, como podemos reparar nos três cavaleiros 

vestidos de negro vistos em primeiro plano. No fundo, atrás deles, dentro de um círculo vermelho, vê-se uma 

dama que usa o guarda-infante, acompanhada de duas outras figuras femininas, que não o usam. O séquito 

que se aproxima do palácio, à direita,vem todo trajado à espanhola, assim como os meninos que correm atrás 

da carruagem, envergando seus conjuntos formados de calções,gibões e roupetas. 

Fonte:<http:,www.museuda cidade.pt/Coleccoes/Pinturas/Terreiro-do-Paco- no seculo-XVII.aspx> 
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46a e 46b- Traje de corte masculino à espanhola. Único exemplar sobrevivente no mundo, hoje conservado 

em castelo na Suécia. 

O exemplar data de 1655 e foi o resultado de uma encomenda feita pelo embaixador extraordinário 

da Suécia, que tinha uma entrevista marcada com o rei Felipe IV. Conforme o cerimonial espanhol, 

para ser admitido perante o rei era necessário estar trajado formalmente à espanhola. O traje é 

composto de ferragoulo, ropilla, gibão e calções. As peças foram confeccionadas com veludo negro, 

menos o gibão, cuja aparência se contrapõe ao resto do vestuário. Como complementos, há a golilla, 

sobre a qual está pousada a gola branca engomada (valona), os punhos postiços e as meias  tricotadas 

com retrós de seda preta (não mostradas nas fotos).  

                               Fonte:< http://museodeltraje.mcu.es/index.jsp?id=317&ruta=3,316 

http://museodeltraje.mcu.es/index.jsp?id=317&ruta=3,316
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  47- Filipe V da Espanha (1683-1746), neto de Luís XIV da França e o primeiro rei Bourbon 

espanhol. Pintura de Hyacinthe Rigaud (1659-1743), 1701. Acervo do Palácio de 

Versalhes, França. 
O novo rei foi retratado com o tradicional traje de corte espanhol feito de veludo e seda negros. Mais tarde, 
seria responsável por suprimir essa tradição dos antigos Habsburgos, introduzindo o traje de corte francês.  
Fonte:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Filipe_V_de_Espanha#/media/File:Hyacinthe_Rigaud_-
_Philippe_V,_roi_d%27Espagne_(1683-1746)_-_Google_Art_Project.jpg> 
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48 - Carlos II da Espanha (1661-1700), menino, no palácio real. Pintura de autoria Sebastián de 

Herrera Barnuevo (1611/19-1671), 1670. Acervo do Museu Nacional do Prado, Madri, Espanha. 

Aqui o pequeno rei, com oito ou nove anos, usa o traje espanhol já sob certa influência da moda militar 
francesa. O cabelo natural é mantido bastante longo e frisado, porta um conjunto vermelho formado por 
calções e hongarina, acompanhado aparentemente de uma ropilla e não de uma chupa (veste, em francês), 
que não era peça acinturada. A hongarina era um sobretudo ornado com bordados a prata e grandes laços. 
Uma vestimenta de origem militar vinda da França e mais tarde substituída no traje civil pela casaca, ou 
justaucorps, também de origem militar francesa. A roupa que enverga enfim é a mesma dos arcanjos 
arcabuzeiros representados nas pinturas da escola cusquenha. 
Fonte: < https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/carlos-ii-nio/c0af8e4b-e6b9-4565-bd52-392599419110 >   

 

 

http://www.oronoz.com/paginas/leefoto.php?referencia=6474&usuario=an�nimo%3e%20%20
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49- Carlos II da Espanha (1661-1700). Detalhe do quadro Adoração da Sagrada Forma. Pintura de 

Claudio Coello (1642-1693), 1685-1690. Obra instalada na sacristia da Basílica do Palácio do 

Escurial, San Lorenzo de El Escorial, Madri, Espanha.  

         Adulto, o monarca espanhol veste-se cotidianamente à francesa, enquanto o traje a rigor permanece negro e 

com linhas hispânicas até o início do século XVIII. Apesar da influência francesa, os espanhóis da época não 

adotaram as perucas, usando longos cabelos naturais, às vezes frisados. 

.Fonte: < http://artetorreherberos.blogspot.com.br/2010/11/comentario-de-la-adoracion-de-la.html> 
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50- Casal elegante num interior. Pormenor de uma pintura de Eglon Hendrick van der Neer (c.1634-

1703),  1678. Acervo do Ateneu   Wadsworth,  Hartford, Connecticut,EUA. 

Nas últimas décadas do século XVII, também os Países Baixos abandonaram o traje influenciado pela moda 
espanhola, passando a adotar os trajes à francesa, que aos poucos se tornavam de uso generalizado na parte 
ocidental da Europa.  
Fonte:< http://en.wikipedia.org/wiki/File:Elegant_couple_1678.jpg> 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Eglon_Hendrick_van_der_Neer
https://en.wikipedia.org/wiki/Hartford,_Connecticut
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Elegant_couple_1678.jpg
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51 - D. Pedro II (1648-1706), rei de Portugal. Pintura atribuída a Antônio de Sousa (ativo 1655-

1687), entre 1683 e 1687. Acervo do Palácio Nacional de Sintra, Portugal. 

Fica evidente neste retrato o quanto o rei português prezava a moda francesa, tanto no modelo da peruca, 
como no da gravata. Contudo, impunha o traje espanhol para as mulheres de sua corte. Só mudou de 
opinião com a volta de sua irmã da Inglaterra, onde ela como rainha só se vestia segundo o modelo 
influenciado pela corte francesa. 
Fonte:< http://pnsintra.imc-ip.pt/pt-PT/coleccoes/pintura/ContentDetail.aspx?id=215> 

 

 

http://pnsintra.imc-ip.pt/pt-PT/coleccoes/pintura/ContentDetail.aspx?id=215
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    53-Maria Francisca Isabel de Sabóia (1646-1683), rainha consorte, mulher de D. Afonso VI de 
Portugal (1643-1683) e de D. Pedro II (1648-1706), seu cunhado. Pintura de Josefa de Óbidos 
(1630-1684), 1660/1670. Acervo do Museu Nacional dos Coches, Lisboa, Portugal. 

             No quadro, a rainha veste-se de acordo com a moda francesa, mas desde que se casou com D. Pedro II em 
1668, dizem que adotou os trajes “nacionais”, ou seja, os trajes de influência espanhola. 

               Fonte:< http://www.matriznet.ipmuseus.pt/s310052_13matriz-ipmimagens13/00/00/02/1cbig.jpg> 

 

 

 

http://www.matriznet.ipmuseus.pt/s310052_13matriz-ipmimagens13/00/00/02/1cbig.jpg
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54- Maria Luísa de Orléans (1662-1689), rainha consorte, primeira esposa de Carlos II(1661-1700) 

da Espanha. Pintura de José Garcia Hidalgo (1645-1717), c. 1679. Acervo do Museu Nacional do 

Prado, Madri, Espanha. 

Ao se casar com o rei espanhol, a fidalga francesa teve de adotar a moda do país, moda que havia evoluído 
bastante desde o tempo de Las meninas (1656), de Velázquez. A armação que entufava as saias, chamada 
sacristán, reduzira muito de tamanho e mudara de forma. As saias das mulheres da realeza e da nobreza 
ganhara muitas pregas e longa cauda, estendendo-se sobre a estrutura de forma evasê.O gibão, que nunca 
deixara de ser fortemente espartilhado, ganhou cintura baixa e voltou a terminar em ponta, mais estreita e 
prolongada do que nunca. As mangas dos gibões tornaram-se justas, mas as mangas das camisas 
apresentavam-se larguíssimas junto dos punhos.Os tufos em forma de discos (sobrepuños, em espanhol) 
constituíam peças postiças de cor contrastante, das quais faziam parte os punhos de renda atados com grandes 
laços. Os decotes dos gibões eram retos, deixando os ombros totalmente descobertos, como até então nunca 
se vira em trajes femininos europeus. Recobrindo os decotes, viam-se balonas de rendas, decoração de uma 
peça íntima (camisa) tornada visível. 
Os cabelos agora se usavam soltos como os das meninas das décadas anteriores. Eram frisados e tinham 
longos apliques, sendo acompanhados de brincos pesados e graúdos, que atingiam a base do pescoço Com 
relaç~o aos penteados femininos dessa época, dizia Madame d’Aulnoy (1650/51-1705):”penteiam-se de 
diferentes modos, mas sempre saem { rua em cabelo[…] de ordin|rio, costumam fazer cinco tranças nas quais   
envolvem fitas e cordões de pérolas, unindo-as pelas extremidades sobre a espádua, e no verão, quando estão 
em casa, envolvem-nas em um pedaço de tafet| de cor, guarnecido de rendas…; vi-as levando plumas 
extendidas sobre a cabeça  como as crianças pequenas”. 
Era de fato uma moda muito original, mas que estava com os dias contados, pois a dinastia Bourbon que se 
seguiria aos Habsburgos em 1701 era adepta da moda francesa.  
Outra característica da moda espanhola eram as jóias pesadas e vultosas que ornamentavam o vestido da 
rainha. Destaque para o Joyel, que lhe decorava o busto, a jóia mais famosa da coroa habsbúrgica, formada 
pelo diamante Estandaque e por uma pérola em forma de gota, chamada La Peregrina, que dizem chegou a 
pertencer à atriz hollywoodiana Elizabeth Taylor (1932-2011). 
Fonte:<http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/maria-luisa-de-orleans-reina-de-
espana/ >  

  

 

 

 

 

 

 

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/maria-luisa-de-orleans-reina-de-espana/
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/maria-luisa-de-orleans-reina-de-espana/
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 55-Mariana de Neuburgo (1667-1740), rainha consorte, segunda esposa de Carlos II da 

Espanha. Pintura atribuída a Claudio Coello (1642-1693). Década de 1690. Acervo do 

Alcácer de Madri, Espanha. 

De origem alemã, a última rainha Habsburgo da Espanha, do mesmo modo que a rainha consorte 

anterior, vista na fig.55, veste o traje nacional em uso na Corte desse país, tal como esse se apresentava 

no fim do século XVII. Cabelos soltos, escorridos e frisados, divididos ao meio; brincos pendentes, até 

abaixo da linha dos ombros; a vestimenta é confeccionada com riquíssimo tecido de seda, bordado com 

fios de ouro e de prata. O gibão espartilhado traz decote reto, descobrindo os ombros, sobre o qual se 

dobra a balona de rendas da camisa, enquanto a  saia, ampla e pregueada, é sustentada pelo sacristán 

campaniforme, e provida de longa cauda, não vista no retrato. Como na pintura anterior, os punhos do 

gibão ficam escondidos atrás de contramangas postiças com enormes discos de tecido vermelho, 

rodeando os largos punhos de renda. Estes últimos, porém, não estavam fechados com grandes laços, 

como se veem na ilustração anterior.  

Fonte:< http://www.gogmsite.net/_Media/mariana-de-neoburgo-by.jpeg> 
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  56- D. Maria Sofia Isabel de Neuburgo (1666-1699), rainha consorte, segunda esposa de D. Pedro 

II de Portugal (1648-1707) e irmã da rainha da Espanha, segunda esposa de Carlos II (1661-

1700). Pintura de Antônio de Oliveira de Loredo (ativo 1675-1704), década de 1690. Acervo do 

Museu Nacional dos Coches, Lisboa, Portugal. 

         O retrato pode ser posterior a 1693, data em que voltou a Portugal Catarina, a rainha viúva da Inglaterra, pois 

Maria Sofia já exibe um toucado de inspiração francesa com um arranjo de fitas no alto da cabeça e nas 

têmporas chamado na França à la Fontanges ou duchesse. O modelo exibido na tela foi logo substituído por 

outros tipos de toucas ornadas com fitas e rendas.  O decote reto do vestido, expondo os ombros, porém, 

mostra que a rainha de Portugal ainda se vestia à espanhola. 

          Bluteau chama o tipo de arranjo de cabeça visto acima de toucado de castanhas, e assim o descreve: ”he todo 

de cabello, & também ás vezes tem fitas, & são muy altos,& o que hoje se levão no Paço com vestido de 

roupa [ver esse termo] em dia de festa, tem muitos canudos de pouco cabello [mechas pendentes, enroladas 

em espiral] ,soltos ,& são à allem~a”.           

            Fonte:<http:/www.matriznet.ipmuseus.pt/5310052_13matriz-ipmimagen513/oo/oo/o2/1dbig.jpg> 
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rainha e as demais damas da corte adotarem a partir de então a moda francesa 

(LOURENÇO, 2003,p.65).  

Se  a  corte  portuguesa  só  começou  a   se   afastar   do   traje  feminino 

espanhol nos derradeiros anos do século XVII, ficamos a cogitar qual teria sido o 

percurso das modas femininas paulistas, e mesmo brasileiras, a partir de então. Os 

inventários infelizmente não permitem que se faça nenhuma dedução a esse respeito. 

Nem foram encontrados documentos iconográficos que nos sugiram o que ocorreu 

com os trajes femininos paulistas nos últimos anos do Seiscentos, embora saibamos  

que ele deve ter passado por mudanças formais, porque nos inventários consultados 

existem indícios de que isso realmente aconteceu. 

Pelos retratos de corte de origem espanhola somos capazes de 

perceber a evolução da silhueta das mulheres daquele país pertencentes à realeza e à 

alta nobreza, entre 1660 e 1700, mas não conseguimos captar as mudanças 

introduzidas na vestimenta usada pelas mulheres ibéricas das camadas médias da 

população, para saber o que elas vestiam nesse mesmo intervalo de tempo. Teríamos 

de fazer o mesmo exercício de imaginação para adivinhar  o  que  a  paulistana  estaria 

usando ao sair sob o amplo manto negro de sarja ou baeta e seu pequeno chapéu de 

feltro  preto,  dois  itens  da moda popular  hispânica dos  quais  a  paulistana  não  se 

afastou até o começo do oitocentismo. 

                               Durante a primeira metade do século XVII, a versão paulista da moda 

espanhola era decerto adaptada às características da região.  Pela leitura dos 

inventários  e   testamentos   fica-se   com  a  impressão  de  que  a  proverbial   pobreza  

paulistana já não era tão real nos meados desse século. Existem inventários dessa 

época que enumeram uma quantidade relativamente apreciável de trajes.  Nos 

arrolamentos não são incomuns certos indícios de luxo: uma considerável quantidade 

de  jóias  femininas,   alguma   prataria  nas  alfaias,  e,  nos  trajes  de  ambos  os  sexos,  

referências a  galões   de   ouro   e  prata,   botões   de   prata  e   colchetes   de      prata 

sobredourados. Segundo a historiadora Ilana Blaj (1951- ), foi a partir de meados do 

XVII que São Paulo aos poucos se integrou na economia de mercado (BLAJ,2002, 

passim) – afinal, como se sabe, por essa época, até fins do século, São Paulo 

abasteceu o rico comércio pernambucano com sua produção de farinha de mandioca 

– e o incipiente enriquecimento da região teve seguramente seus reflexos na 
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diversidade e na qualidade dos trajes usados pelos paulistas. 

                               As peças mencionadas nos documentos referentes a essa época 

tinham certamente correspondência com os trajes usados na corte espanhola. A 

modelagem das peças podia até ser bastante próxima às das usadas na Europa, só se 

diferenciando pela qualidade dos tecidos e acabamentos. Na Espanha da primeira 

metade do século XVII, os trajes masculinos e femininos das camadas superiores 

diferenciavam-se entre si muito mais pela forma que pelas cores ou pela qualidade 

dos tecidos, já que ambos os sexos abusavam das cores vivas combinadas com o 

negro tradicional, como de tecidos caros e refinados como seda, veludo e damasco, 

além de passamanarias e galões de ouro e prata, rendas e jóias. Em São Paulo, os 

enfeites eram, como é óbvio, muitíssimo mais modestos, sendo feitos principalmente 

com bandas de tecido e com galões ou passamanes em cores contratantes com as das 

fazendas das roupas. É possível que os trajes paulistas apresentassem um ou outro 

regionalismo, pequenas particularidades que hoje são impossíveis de apontar (fig.57). 

E, sobretudo, repetimos, os acessórios mais notáveis da moda espanhola de corte 

jamais teriam sido usados em São Paulo (e muito pouco no resto do Brasil), tais como 

imensos mantéus, cabeções e largos punhos, finamente rendados, e o vistoso e 

descômodo guarda-infante e seu sucessor, o sacristán. Outra diferença notável, a que 

já fizemos referência, era que  os  trajes  descritos  nos  inventários  paulistas  não  

constituiriam  vestimentas  de todos os dias, mas peças fora do comum, usadas 

apenas em ocasiões especiais.  

  

As vestimentas paulistas através dos inventários e testamentos (1594-

1710).  

 

No estudo realizado por Silva Bruno em 1977 e no arquivo por ele 

idealizado e coordenado para o Museu da  Casa  Brasileira  –    Arquivo    Ernani   Silva 

Bruno, aqui chamado  AESB –,  colhemos  algumas  informações  que  nos  pareceram  

bastante interessantes acerca dos trajes paulistas. 

                                    Antes de mais nada, achamos útil resumir aqui alguns trechos que 

abrem o capítulo Tecidos e roupas do livro O equipamento da casa bandeirista... Nesta 

parte, o autor informa que dos mais antigos inventários paulistas, datados do final do  
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57-  Ensaio de reconstituição dos trajes paulistas do primeiro terço do século XVII, baseado nos 

inventários. Arq. Eudes Campos, 2010. 

Vemos aqui um casal paulista com seus fatos domingueiros indo a uma festa na vila. Ele com seu traje de lã, 
constituído de ferragoulo decorado com bandas vermelhas, roupeta e calções pardos, tudo do mesmo tecido, 
contrastando com o gibão de veludo preto e meias de cor verde-mar. 
Ela, com um vestido (corpinho e vasquinha) de pano azeitonado, ornado com bandas verdes. Por cima do 
vestido, um saio de sarja preta com galões dourados a toda volta, nas mangas divididas em duas partes e nas 
ombreiras. Das mangas do saio emergem as mangas do gibão, que é peça de cor amarela. Para 
complementar, mantéu de folhos e punhos postiços. Na cabeça, a jovem leva um véu cor de rosa e sobre ele 
um chapéu de feltro preto, decorado com trancelim de prata. Nos pés, chapins vermelhos. O modelo 
escolhido não é muito alto, mas poderia ter até mais de um palmo de altura e solas quase cilíndricas, o que 
resultava em algo muito desgracioso (ou pecaminoso, segundo os moralistas espanhóis do século XV). As 
mulheres ao usá-los ficavam bem mais altas que seus acompanhantes, e isso era considerado inatural e 
contra as leis de Deus (fig.75).  Nas mãos, ela leva um lenço, o que não deixa de ser uma licença poética, já 
que é sabido que essas peças eram muito raras em São Paulo daquela época. Cingindo a cintura, vê-se uma 
faixa vermelha “de cochonilho”, detalhe que também estava em moda entre as mulheres europeias  
contemporâneas pertencentes à mais alta nobreza e à realeza. 
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  século XVI, foram retirados os nomes relativos a três tipos de peças de roupa: as 

roupetas [1578], as ceroulas [1578] e os calções [1590/1592]. A partir dos documentos  

  datados de 1590/1592  surgiram,  segundo  o  autor,  os  nomes  de  outras  peças,  tais  

   como: cabeção, camisa, gibão, manto e saia. O cabeção parece ter sido a gola 

costurada  das camisas,  ao contrário de  mantéu,   exuberante   adorno  de  pescoço  

independente, feito de tecido fino e engomado, que  fazia  as vezes  dos colarinhos 

das camisas   nas   roupas tanto de homens quanto de mulheres. O autor afirma 

igualmente que saia era uma peça do guarda-roupa feminino, o que é óbvio, mas não 

podemos concordar quando assegura que o manto que aparece nesses inventários era 

sempre uma peça do traje masculino, já que manto era também o nome dado ao 

grande abrigo feminino responsável pelo típico embuçamento das mulheres paulistas 

(caso em que às vezes vinha especificado como manto de mulher). 

                                De acordo com Bruno, em 1594 ocorrem as primeiras referências a 

diferentes peças de roupa confeccionadas com o mesmo material, formando 

conjuntos: calções e roupeta, no caso da indumentária masculina. Surgem também as 

primeiras menções às mangas avulsas, feitas quase sempre de algodão ou seda. Essas 

mangas, presas por colchetes ou atilhos, tinham a vantagem de poder ser trocadas, 

renovando a aparência das poucas peças disponíveis, como podiam também ser 

usadas como mangas perdidas, ou seja, como simples ornamentos. Dos anos 

seguintes provêm as primeiras citações feitas a vasquinha [1595] e ferragoulo [1596]. 

Concordamos com a definição dada pelo autor à vasquinha, mas temos de discordar 

acerca do ferragoulo, ou ferreruelo/herreruelo em espanhol, que na verdade era um tipo 

de capa e não um tipo de gibão (ver glossário).  

                                A seguir, o pesquisador encontrou nos papéis dos antigos inventários 

conjuntos formados por roupeta e mangas e por corpinho e gibão [1599], entre as 

vestimentas femininas. Esses conjuntos atestam inovações em matéria de gosto: as 

peças de tecidos e cores diferentes que no século XVI eram geralmente usadas de 

forma coordenada, agora tendem à uniformização, sendo o vestido masculino 

completo formado de capa, ou ferragoulo, roupeta, gibão e calções, todas as peças da 

mesma cor e do mesmo tecido. O conjunto completo, porém, era raro (inventário de 

Maria da Silva, 1655; AESB), sendo geralmente usada uma peça de cor ou tecido 

diferente para evitar a monotonia. E entre as denominações de peças de vestuário que 
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ainda não haviam sido citadas, encontram-se mantéu [1599], roupão [1599] e saio 

[1599]. Páginas atrás demos as nossas versões sobre quase todas essas peças e os 

interessados, consultando o estudo de Silva Bruno, poderão verificar as 

convergências ou as diferenças entre o que falamos e o que esse autor propôs como 

definição dessas vestimentas. 

                               Com o passar dos anos, outras peças do guarda-roupa seiscentista de 

ambos os sexos vêm à luz: anágua [1612], capote [1612], véstia [1625] e saltimbarca 

[1638]. Isso não significa que essas vestimentas, como as citadas atrás, só então 

teriam sido introduzidas em São Paulo, significa apenas que constituem as primeiras 

ocorrências desses nomes nos poucos inventários seiscentistas que chegaram até 

nossos dias.        

                         A certa altura, o historiador faz uma importante observação: nos 

documentos da segunda metade do século XVII deixam de ser mencionadas algumas 

peças do vestuário até então corriqueiras. Essas vestimentas relacionavam-se, de 

fato, com a antiga indumentária de influência espanhola e isso, sem dúvida, parece 

indicar que novas modas chegavam à remota vila de São Paulo. 

                                 Desaparecem assim ferragoulo (última ocorrência 1641), saltimbarca 

(última ocorrência 1642), vasquinha (última ocorrência em 1644), corpinho (última 

ocorrência em 1651), mangas avulsas (última ocorrência 1651), roupão (última 

ocorrência 1651), mantéu (última ocorrência 1652) e punhos (última ocorrência 1650). 

De nossa parte, notamos que nos inventários datados dos anos entre 1649 e 1656 

surgem vestidos femininos compostos de anáguas e roupetilhas (ver glossário), 

conjuntos que talvez devessem ser usados em casa, mas dos quais também existiam 

versãos próprias para serem exibidas em público. A nosso ver, indicariam trajes menos 

formais, embora por sua decoração  ainda classificáveis como vestimentas de 

representação social. E que coletes ocorrem entre 1613 e 1665 e armadores entre 1638 

e 1667. O armador deve ter sido peça feminina, usada eventualmente sobre o gibão 

(inventário de 1667). O colete era veste usada por ambos os sexos, e quando feminino, 

aparentemente substituía o corpinho desaparecido a partir de 1651, como vimos (em 

espanhol atual armador é um tipo de jubón). Nos trajes masculinos as casacas irão 

ocorrer entre 1673 e 1710 (limite dos inventários estudados) e a véstia é citada entre 

1625 e 1710 (neste último caso parecem ter sido duas peças de aspecto diferente, pois 
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as véstias mais recentes já apresentariam influência francesa). Entre 1649 e 1650 são 

mencionadas as bombachas e, entre 1673 e 1681, aparecem as misteriosas cuecas, 

sobre as quais falaremos adiante. Na Pragmática (decreto suntuário português) de 

1668, as bombachas são explicitamente citadas, e pelo que nos diz Bluteau (1712-

1728), podemos defini-las como amplas ceroulas de seda, que iam até os joelhos, 

eventualmente decoradas com largas rendas, de mais de palmo de largura (que 

ficavam visíveis por saírem pelas bocas das pernas dos calções), peças íntimas da 

vestimenta masculina naquela altura proibidas por uma medida de caráter 

mercantilista para reduzir a demanda por rendas importadas (ROSSINI, 2010,p.15). 

                                 Precisaríamos ir mais fundo no estudo dessas aparentes 

transformações para ter absoluta certeza de a partir de quando o fenômeno comprova 

a adoção de novas modas de vestuário ou se só revela simples mudança de 

denominação de peças já conhecidas. 

                                No caso da casaca, por exemplo, suspeitamos que esse nome se 

referisse, após 1673, ao justaucorps francês, usado com a veste (depois transformado 

no habit e usado com o gilet no final do século XVIII). Além disso, existem outros 

indícios de que a moda masculina francesa estava sendo de fato introduzida, embora 

modo excepcional, na região paulista por volta dos anos de 1680. Um deles é o uso das 

cuecas, sobre o qual falaremos no momento oportuno, o outro é uma citação que se 

vê no inventário de Sebastião Pais de Barros, de 1688: 2 toalhas de pescoço. 

                               Em nossa opinião, essas toalhas seriam a versão local das golas 

francesas chamadas rabats, usadas, de acordo com um modelo específico, 

imediatamente antes da adoção das gravatas na França, fenômeno que se deu no final 

da década de 1660. Feitas de tecido quase inteiramente rendado e engomado, ou de 

tecido de linho liso e engomado, numa versão mais econômica, rodeavam o pescoço, 

sendo mais estreitas dos lados e mais longas na parte da frente, às vezes amarradas 

por cordões pendentes terminados por pequenos tufos de linha (fig.76). Gola postiça 

já adotadas, supomos, pelo príncipe D. Teodósio em retrato datado por volta de 1653.  

                                Por outro lado, é possível deduzir também que essas toalhas de 

pescoço constituíssem, ao contrário, os primeiros exemplares de gravatas francesas, 

confeccionadas em tecido rendado e não mais usadas como golas engomadas. O 

tecido, com pouca goma, seria agora simplesmente enrolado em torno do pescoço e 
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atado num nó cujas pontas ficariam artisticamente dispostas em leque sobre o peito. 

A esse nó seriam acrescentadas depois fitas coloridas arranjadas em artísticos 

laçarotes. Nessa segunda hipótese, teriam essas toalhas de pescoço sucedido  não só 

ao amplo mantéu  à Balona espanhol, que antes se esparramava sobre os ombros e o 

peito, como também à gola postiça de tipo francês acima descrita.  

                                Existem ainda outras indicações a demonstrar que a moda paulista se 

afastava rapidamente dos antigos modelos: a menção a tecidos novos, antes 

desconhecidos (colubritina – 1680, parrilha – 1694, crepe – 1698 e calamania – 1710, por 

exemplo) e a abolição do uso de galões e passamanes de cores contrastantes, 

imprescindíveis nos trajes da primeira metade do século XVII,  e não mais citados 

depois de 1655 ou 1656. Na verdade, temos de admitir que essa tendência ao 

despojamento já estava presente na própria moda masculina hispânica. O traje de 

corte de D. Felipe IV na cerimônia de entrega da filha Maria Teresa ao rei da França 

em 1660, por exemplo, era provavelmente de seda parda, ou leonada, e apresentava 

poucos enfeites, tal como vimos nas figs. 44, 46 a e 46 b. Não é, assim, por acaso que 

a expressão de uso antigo, referindo-se a peças inventariadas, ocorra ao menos por 

cinco vezes em documentos datados dos anos de 1648 a 1672.  

Sob este aspecto, importantíssimo é o inventário de Matias Rodrigues 

da Silva, datado de 1710, pois nele, ao lado do gibão ibérico tradicional, se infere a 

presença do traje masculino à francesa completo, graças à menção a casaca, véstia e 

calção de seda (ver glossário). 

                                Por outro lado, com relação ao vestuário feminino paulista de fins do 

século XVII praticamente nada se sabe. Supomos se manteve fiel às influências 

hispânicas por muito mais tempo, dado o fato de que naquela época o elemento 

feminino era mais conservador e reservado, em razão das condições sociais e culturais 

então vigentes. Mas pelos inventários percebemos que mesmo assim passou ele por 

um processo de renovação estética, ao longo da segunda metade do século XVII. 

                                Na Espanha, os imensos guardinfantes usados na corte durante anos 

1650 e 1660 desapareceram na década seguinte, sendo substituídos por armações 

menores, em formato de cone (sacristánes, hoje chamados tontillos). As saias, antes 

muito esticadas sobre as vastas armações, conforme se vê nos retratos femininos 

reais executados por Velázquez, tornaram-se então bastante pregueadas, 
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sustentadas pelas novas armações. Ao mesmo tempo, as vestiduras que sempre se 

sobrepunham ao gibão feminino, guarnecidas de mangas perdidas e amplas abas, 

também desapareceram, ficando o gibão sozinho e com a aparência totalmente 

renovada.  

                                 Foi decerto sob a influência do traje feminino francês, desde o 

casamento da infanta Maria Teresa com Luís XIV, que o gibão feminino espanhol 

retomou o formato de cone invertido, agora mais acentuado do que nunca. O decote 

do gibão aumentou, tornando-se completamente reto, formato que provocou o 

desnudamento completo dos ombros das mulheres, uma ousadia que na própria 

França nunca existiu, pois nesse país a camisa feminina sempre ocultava os ombros 

(fig.50). A cintura também tornou-se mais baixa e mais fina, fazendo com que o gibão 

ganhasse uma ponta estreita e aguda na parte dianteira (a peça de tão espartilhada  se 

transformou numa verdadeira couraça de aspecto geométrico, recoberta de tecido 

esticado) (fig.58). As mangas da camisa foram durante certo tempo extremamente 

volumosas, estufadas e aparentes, mas a partir  de meados dos anos de 1670, 

ajustaram-se sob as mangas estreitas e compridas dos gibões, concentrando-se  então 

os volumes exagerados na  região   dos punhos.    Nesse   ponto   eram        introduzidas     

 

                                       

     58- Gibão feminino espanhol, usado entre c.1670 e 1695. Peça conservada no Museu do Traje, 

Madri, Espanha.        

              Peça do traje feminino de corte espanhol, feita de seda em duas cores: negra e em sua prória cor. Provida 

de amplo decote reto e pronunciado bico dianteiro. Possui mangas longas que não chegam até os pulsos, 

deixando espaço para os folhos postiços das mangas da camisa. Fechado atrás por meio de colchetes. Peça 

muito desconfortável, que impedia a mulher de levantar os braços, segundo testemunhos de época. 

                  Fonte: 
                   <http://museudeltraje.mcu.es/virtual.jsp?id=ruta=3&sala=Tiempos 

lejanos&vitrina=5&vitrina=Lomásantiguodelacoleccion&pieza+119&tpieza=Jubón> 
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contramangas postiças, chamadas   tufos, em forma de discos de tecido colorido, às 

vezes vermelho, cujos    punhos    de      renda  ficavam fechados por grandes   laços   de   

fitas.  Todas as transformações formais ora descritas ocorreram nos trajes femininos 

usados na corte espanhola e, talvez, fossem válidas também para os trajes similares 

das portuguesas nobres até 1693, como vimos, mas não poderíamos dizer se alguma 

dessas mudanças estéticas teria chegado a refletir de algum modo nos trajes das 

brasileiras.  Sabemos, porém, por depoimento do padre Nuno Marques Pereira (1652-

1728), em sua obra Compêndio narrativo do peregrino da América (1728), que o famoso 

penteado espanhol que acompanhava os guarda-infantes, denominado patas, foi de 

fato ostentado por mulheres da Bahia. Isso nos leva a concluir que formas mais 

discretas dessa armação ou outras modalidades de fazer inflar as saias devem ter sido 

correntes nas regiões mais ricas do Brasil de então. 

                                Em São Paulo é quase praticamente certo que as novidades 

espanholas pouco repercutiram, embora desconheçamos a maneira pela qual a moda 

feminina das camadas elevadas evoluiu no Brasil durante os últimos anos do século 

XVII e nos primeiros anos do século seguinte. Em relação a esse assunto, evocamos 

uma certa figurinha de mulher pintada num painel datado de 1716-1719, situado no 

forro de uma igreja do Rio de Janeiro (cena milagrosa da vida de Santo Antônio, na 

capela-mor da igreja conventual desse orago), que se apresenta vestida de um modo 

que bem poderia ter sido o usado pelas brasileiras de mediana condição social  

durante aquele período (fig.67 c). O seu corpinho apresenta um discreto decote 

acanoado, deixando ver a borda superior da camisa, enquanto a parte inferior da peça 

termina em bico mais ou menos agudo. As mangas dessa vestimenta atingem os 

cotovelos, rematadas com laços ou rosetas de tecido, e por baixo delas se vêem as 

mangas compridas do gibão, guarnecidas com punhos falsos semelhantes aos 

exemplares espanhóis da primeira metade do século XVII, só que de tamanho bem   

mais comedido. As saias têm muitas pregas; a de cima está meio levantada para exibir 

a debaixo. São usadas sem nenhuma armação, mas talvez houvesse ligeiro 

enchimento em torno da cintura. Sobre os ombros, a  mulher  traz  um  véu  ou    lenço, 

disposto ao modo de xale. 

                               Esse traje, hipoteticamente, indicaria a moda adotada pelas brasileiras 

de recursos moderados em seguimento ao vestuário de estilo espanhol envergado no 
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século anterior. Não há, porém, nenhum embasamento documental que dê 

consistência ao que estamos aventando e só uma investigação mais dilatada poderá 

comprovar se estamos  ou  não  no  caminho  certo em referência a esse tema. 

 

Algumas peças encontradas nos inventários investigados por Silva 

Bruno 

 

Dentre os inventários selecionados pelo historiador Ernani Silva Bruno  

em seu já mencionado trabalho, destacamos alguns, dos quais pinçamos as peças de 

roupa que mais nos atraíram. A esses inventários, juntamos outros escolhidos 

diretamente do AESB: 

 

 

Inventário de Maria Gonçalves, 1599 

Chapéu de feltro e seu véu 

 

 

O chapéu redondo feminino visto por John Mawe em São Paulo (1808), 

tal como o roupão das paulistas por ele descrito, seria uma sobrevivência da 

indumentária ibérica em voga durante o quinhentismo, já usada pela portuguesa 

representada por Cesare Vecellio em 1590 (1977, fig. 263) (fig.28a). Esse acessório de 

feltro, originário da Espanha, disseminara-se durante o século XVI pela Europa (figs. 

18 e 23) e pela América Latina, onde até hoje um chapéu semelhante faz parte da 

vestimenta tradicional das cholas bolivianas (mulheres da etnia aimará), por exemplo. 

Também em Antuérpia, cidade flamenga durante muito tempo sob o domínio dos 

espanhóis (1583-1713), as mulheres usavam, no início do Seiscentos, um grande véu 

de cor escura, e sobre ele, punham uma espécie de boina estilizada ornada com um 

grande pompom, chamada houpette (fig.59). 

Quanto ao véu sob o chapéu, também foi usado por paulistas e mineiras  

até o século XIX, conforme ilustração de autoria de Johan Moritz Rugendas (1802-

1858) (figs. 60 a e 60 b).  
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59-Senhora com uma houpette. Senhora de Antuérpia, no século XVII. Gravura, de autoria de 

Vláclav Hollar (1603-1677), c. década de 1640. Acervo da Acervo da Biblioteca de Livros Raros 

Thomas Fischer, da Universidade de Toronto, Canadá. 
Fonte:         
<http://link.library.utoronto.ca/hollar/digobject.cfm?Idno=Hollar_k_1924&query=Hollar_k_1924&size=large&type=browse> 

 

 

 

http://link.library.utoronto.ca/hollar/digobject.cfm?Idno=Hollar_k_1924&query=Hollar_k_1924&size=large&type=browse
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60 a- Habitantes de Minas Gerais. Gravura do livro Viagem pitoresca ao Brasil, de Johan Moritz 

Rugendas (1802-1858). 

Na extrema direita da gravura, vê-se mulher humilde usando véu sob o chapéu, tal como faziam as paulistas 

do século XVII. O mesmo ocorria com a mulher rica a cavalo vista na mesma gravura, à extrema esquerda. 
              Fonte: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Rugendas_-_Habitans_de_Minas.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Rugendas_-_Habitans_de_Minas.jpg
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60b- Varina (vendedora ambulante de peixe) de Lisboa. Cartão postal do início do século XX. 
A pequena varina usava véu sob um chapéu preto, peça mantida até hoje em algumas modalidades de trajes 
populares da Península Ibérica. Além disso, ia descalça, como muitos portugueses pobres até então. 
Fonte:< http://alcatruzesdaroda.blogspot.com/2009/02/varina-da-madragoa.html> 

 

 

 

 

 

 

 

http://alcatruzesdaroda.blogspot.com/2009/02/varina-da-madragoa.html
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Vasquinha de Portalegre 

 Aqui parece termos algo que passou despercebido a Silva Bruno e que,  

em nossa opinião, mereceria  uma mais ampla  investigação. Bruno  diz que  o  tecido 

chamado portalegre era originário de Florença, baseando-se no único inventário que 

arrola uma saia de portalegre florentina (inventário de Francisco Rodrigues Barbeiro, 

1623). Temos, porém, outra opinião a respeito. 

 Portalegre é uma cidade de Portugal, localizada na região do Alentejo, 

que no século XVI se destacava como produtora de tecidos de lã. Assim, preferimos 

ver nesse tecido, geralmente empregado na confecção de vasquinhas, ou  seja,  saias  

de  cima,  um   produto   de procedência genuinamente lusa.  

De acordo com os inventários, havia  portalegres  de   diferentes   cores  

(azul, azul cor do céu, parda, azeitonada e até prateada). Eventualmente encontramos 

esse tecido empregado na confecção de peças de vestuário masculino. 

                               Reforçando nossa suposição, encontramos uma observação feita por 

Rafael Bluteau (1712-1728) acerca da cidade de Portalegre. O dicionarista afirma que 

ela era rica “pelo trato de pannos de cor que nella se tecem”. Essa florescente 

manufatura de panos de lã certamente iria arruinar-se como consequência do Tratado 

de Methuen (1703), celebrado entre a Inglaterra e Portugal. Esse pacto de natureza 

econômica, também chamado Tratado de Panos e Vinhos, ocasionaria a importação 

maciça de tecidos de fabricação inglesa e, de acordo com certos historiadores, a 

destruição da então frágil manufatura portuguesa.  Isso parece ser verdade 

especialmente no que toca aos tecidos de Portalegre, pois nenhum dicionário da 

língua portuguesa posterior ao de Bluteau faz menção a esse tipo de pano de lã. 

                                                                     Conforme testemunho de um importante industrial e comerciante 

francês  radicado  em  Portugal, as  manufaturas  lusas,  no  começo do século XVIII, 

 

 

                                          limitavam-se a panos de linho, linhas de Guimarães, chapéus de Braga e 
da terra da Feira, ferragens ordinárias de Braga e  Guimarães [ambos os 
concelhos situados na Província do Minho], panos grossos de lã e 
saragoças. As sedas eram fornecidas em pequenas quantidades pela 
fábrica moderna de Lisboa [Estremadura] e encontravam-se também no 
mercado: tafetás, gorgorões, próprios para mantos usados pelas 
mulheres, que eram fabricados em Bragança [Trás-os-Montes]. Tudo o 
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mais vinha do estrangeiro, quase exclusivamente da Inglaterra. (RATTON, 
1920, p.72 ). 

 

 

Três mantéus com seus punhos, de homem 

 

 Nos fins do século XVI, ocorreu com os punhos das camisas o mesmo  

que acontecera com a gola dessa vestimenta. Tornaram-se peças independentes, 

enfiadas nos pulsos depois de colocada toda a roupa. Eram peças feitas de linho fino 

(ou aqui em São Paulo de algodão) e muito engomadas, fazendo conjunto com as 

golas postiças. Certamente as rendas que decoravam os punhos tinham o mesmo 

desenho dos mantéus. No Museu doTraje em Madri está exposta uma peça desse tipo, 

sem duvida um dos poucos exemplares a sobreviver até hoje (fig.61). 

Nos inventários lemos também: volta de rendas e seus punhos de rendas 

(inventário de Diogo Dias de Moura, 1627), três mantéus com um par de punhos de ruão    

(inventário de Clemente Álvares, 1641) e quatro mantéus de cassa e dois pares de 

punhos (inventário de Domingos Nunes Bicudo,1650). 

 

Inventário de Gonçalo da Costa, 1599  

 

Mantéu de abanos sem punho 

 

Segundo Bluteau  (1712-1728), o mantéu de abanos era o pregueado em  

forma de tubos ou ondas, que adotaria muitas variações em termos de largura e altura  

até as primeiras décadas do século XVII (fig.62). Os franceses chamavam essa peça de  

fraise. Surgiu na segunda metade do século XVI e na Espanha ainda era 

esporadicamente usada na corte em 1660, num frontal desrespeito às antigas 

proibições reais, época em que predominava a golilha em forma de meia-lua, sobre a 

qual punham uma gola de tecido engomado do mesmo formato. Nos trajes menos 

formais de meados do Seiscentos prevalecia então a modalidade à Balona (ver 

glossário) (fig. 63). 

 

Inventário de Maria Jorge, 1611-1613 
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61- Punho postiço de linho com renda, 1630-1660. Peça conservada no Museu do Traje, Madri, 

Espanha.   
         Fonte: <http://www.mcu.es/museos/reddigital/busquedas/motorbusquedas/mainServlet> 

http://www.mcu.es/museos/reddigital/busquedas/motorbusquedas/mainServlet
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62- Princesa Isabel Clara Eugênia (1566-1633), governadora dos Países Baixos espanhóis. Pintura 
do ateliê de Peter Paul Rubens (1577-1640),c.1609.Acervo da Galeria Nacional, Londres, Reino 
Unido. 

         O esplendor do traje de corte da princesa é caracteristicamente espanhol. As formas são rígidas, o tecido, 
encorpado, enriquecido com galões de ouro, que recobrem quase inteiramente a vestimenta. A gorgeira, ou 
mantéu de folhos, e os punhos postiços atingem tamanho descomunal. As jóias são de valor inestimável. O luxo 
excessivo da realeza e da aristocracia tinha um propósito ideológico evidente: escamotear o lado humano e 
falível dos membros das camadas superiores. Transformando-os em seres sobrenaturais e, portanto, dotados 
do direito legítimo de exercerem os poderes temporais de modo ilimitado e incontestável. 

         Fonte:< https://bjws.blogspot.com.br/2015/09/biography-isabella-clara-eugenia-of.html> 
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        63-Filipe IV de Espanha (1605-1665). Pintura de Diogo Velásquez (1599-1660), 1640. Acervo da   
Coleção Frick, Nova York, EUA. 

        Sobre o saio feito com magnífico tecido escarlate bordado a prata, o rei usa larga balona, ou mantéu à Valona, 
guarnecido de rendas. 

        Fonte:< https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Philip_IV_of_Spain_-_Vel%C3%A1zquez_1644.jpg> 
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Camisa com cabeção, de linho 

 

                                Aqui o cabeção parece ser uma gola ou babado costurado na camisa 

à volta do pescoço, tanto em peças de uso feminino quanto de uso masculino. Nos 

inventários paulistas achamos também: quatro camisas de mulher com cabeções de  

pano  de  linho   (inventário  de Catarina de Pontes, 1621). Golas fixas, sem dúvida. Em 

contrapartida há 6 camisas de pano de algodão com seus mantéus de pano de linho 

(inventário de Pedro Nunes, 1623), sendo os mantéus, golas postiças. E encontramos 

também: cabeção de ruão de mulher (inventário de Ana Luís, 1644) e dois cabeções de 

pano  de linho,   ao lado  de camisa  com  seu  cabeção  de  linho  (inventário  de  Antônio  

Pedroso de Barros, 1652). Neste último inventário,  a  peça  primeiramente  citada  era 

provavelmente   de uso feminino, enquanto a segunda, possivelmente, de uso 

masculino. No primeiro caso, cabeção designaria a peça de roupa inteira (camisa 

decorada com gola ou babado), no segundo, a gola decorativa ou estaria  costurada 

na camisa masculina ou seria peça independente, que acompanhava a camisa. 

De fato, às vezes o cabeção  se  referia a uma  peça  de  roupa  específica  

e não a mero detalhe. Supomos que a peça feminina chamada cabeção fosse um tipo 

de camisa em que a parte ornada com rendas, bordados e crivos, assumisse grande 

importância, contornando todo o decote, por exemplo, como seria comum acontecer 

no traje das escravas brasileiras ainda durante o século XIX.  Nesse caso, a parte teria 

conferido nome ao todo, como ocorre na figura de linguagem chamada sinédoque.  

Assim, temos no inventário de Manuel Vandala   (1626):  cabeção   de   rede [de filé, 

provavelmente] com  mangas  de   canequim   (peça feminina); ou no inventário de 

Ângela Campos Medina (1641): cabeção com sua fralda (a fralda significando a parte 

inferior da camisa feita com tecido inferior). Ou ainda, no inventário de Ana de 

Siqueira (1645): cabeção de pano de linho com sua gorgeira lavrada. Nesta última 

citação, cabeção está por camisa com decote decorado e gorgeira está por cabeção, ou 

seja, a parte decorativa costurada à volta do amplo decote da camisa. Confirmação do 

que dissemos, temos no inventário de Mécia da Pena (1635): 2 camisas de mulher, de 

linho, os cabeções [partes decorativas rendadas ou de crivo, certamente] e as fraldas 

de algodão. Nesta camisa, por uma questão de economia, só a parte superior, relativa 
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ao peito, às costas e às mangas, parcialmente à mostra pelo decote do vestido e por  

suas mangas golpeadas, eram de linho, tecido nobre, sendo o resto executado com 

pano de algodão, oculto sob as saias. Note-se que também os crivos do decote da 

camisa eram bordados sobre uma malha de tecido de algodão. 

 

 

Cinta vermelha 

 

 

 A cinta vermelha parece ter sido um atraente detalhe do traje feminino 

paulistano em uso durante a primeira metade do seiscentismo. Outros inventários 

trazem consignado esse tipo de acessório: cinta vermelha de mulher (inventário de 

Paula Fernandes, 1614), duas cintas vermelhas (inventário de Catarina de 

Pontes,1621), faixa vermelha de cochonilho (inventário de Ana Luís,1644), etc. 

Pormenor nunca mencionado por nenhum pesquisador em obra dedicada à história 

dos  trajes  em  São  Paulo  e  que  não  teria chamado a nossa atenção   não    fosse     a  

insistente menção nos inventários paulistas. 

                             Na verdade, a cinta encarnada refletia uma moda internacional 

amplamente difundida. Descobrimos que durante as primeiros anos do XVII foi muito 

apreciado entre damas estrangeiras, até da mais alta nobreza, o uso de uma faixa ou 

fita de cor viva atada em torno da cintura de seus vestidos, por cima do corpinho. 

Encontramos, por exemplo, esse tipo de enfeite no vestido da Madalena penitente 

(1596-1597), quadro de Caravaggio (1571-1610) (fig.64 a).    Localizamos também um 

retrato     datado de meados da primeira parte do século XVII em que uma princesa 

alemã traz a cintura cingida por uma faixa vermelha (fig. 64 b) (BOUCHER,1965, p. 

275, fig. 648). Caso em que a cinta era atada não por laço, mas por uma roseta.  Sem 

falar nas damas do tempo da rainha Henriqueta Maria da Inglaterra (1609-1669) 

(fig.64 c). Exemplos, em nossa opinião, bastante semelhantes à faixa usada pelas 

paulistas da mesma época ou um pouco posterior. 

                            Devemos ainda chamar a atenção para o fato de que o laço feito com 

duas voltas ou alças, tal como é hoje conhecido, era então de recente invenção. Nos 

século    XV   e   grande    parte   do  XVI,   os   laços     só   possuíam    uma   volta,   como    
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64a- Madalena penitente. Pintura de Miguelângelo Merisi da Caravaggio (1571-1610). Acervo da 

Galeria Doria Pamphili, Roma, Itália. 
             Fonte:< https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michelangelo_Caravaggio_063.jpg> 
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  64b- Princesa Madalena Sibila (1617-1668). Pintura de pintor anônimo, 1635. Acervo do  
Castelo de Rosenborg, Copenhagen, Dinamarca. 

               Outro exemplo de faixa vermelha usada em vestido de mulher, aqui pertencente a um membro do sexo       
feminino da alta nobreza alemã. 

     Fonte:< https://heraldik-wiki.de/wiki/Magdalena_Sibylle_von_Sachsen> 
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64c- Henriqueta Maria (1609-1669), rainha consorte da Inglaterra, casada com Carlos I (1600-1649). 

Pintura de Antônio van Dick (1599-1641), 1632/1635. Acervo da Galera Nacional, Londres, 

Reino Unido. 

          Sobre o traje amarelo, a rainha usa acessórios em cor contrastante, no caso, uma faixa na cintura azul 
escuro atada com um laço de duas voltas. Este último não fica centralizado na cintura, mas deslocado para o  
lado esquerdo, por puro coquetismo. 

         Fonte:< https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henrietta_Maria.jpg> 
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as agulhetas aplicadas na saia da jovem princesa Isabela Clara Eugênia (fig.23). Os 

laços de duas voltas passaram a predominar a partir do final do Quinhentos, sem 

dúvida, por uma questão de simetria, qualidade estética muitíssimo valorizada a partir 

da Renascença.  

 

 

Mantéu de sarja 

 

                                Quer nos parecer que se trate de um equívoco cometido na transcrição 

do documento original.  Se era de  sarja,  a  peça  em  questão devia ser manto e  não 

mantéu. Os mantéus, isto é, golas postiças,  eram feitos de lençaria (ver glossário). 

 

 

Inventário de Salvador de Lima, 1612 (AESB) 

 

Toalha de seda de mulher 

 

                                No inventário de Salvador de Lima, curiosamente, só foram 

relacionados trajes femininos. Entre eles, uma peça pouco citada: toalha de seda de 

mulher.  O uso dessas toalhas remontava à Idade Média. Eram feitas de fino tecido 

branco e com elas as mulheres casadas de todas as condições sociais, durante séculos, 

envolveram a cabeça e o pescoço, deixando apenas o rosto descoberto.  

                                No tempo dos inventários paulistas já eram pouco usadas, pois em só 

sete deles as peças foram encontradas, tendo a última menção ocorrido em 1632. 

Confeccionado em linho (1620), cambraia (1619), volante (1616) e seda (1612 e 1624), 

era o toucado então apropriado para ficar sob o pesado manto de sarja ou baeta (fig. 

65a a 65c). Peça típica do hábito das matronas, das freiras e das viúvas. Conservada 

sob a forma de lenços ou panos amarrados à cabeça durante os séculos posteriores 

pelas mulheres pobres, tanto portuguesas quanto brasileiras. No inventário de Maria 

Lucas de 1632, há mesmo uma toalha de luto de canequinha [canequim]. Essa última 

peça nos traz à lembrança um quadro português do século XVI em que figura uma 

mulher  idosa  talvez coberta com uma beatilha (fig 65d) e o  impressionante   traje  de  
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 65a- Velha cozinhado ovos, detalhe. Pintura de Diogo Velasquez (1599-1618). Acervo do Museu do    
Prado, Madri, Espanha. 

            Fonte: 
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=old+woman+cooking+egg+velasquez&title=Special:Search&
go=Go&searchToken=9e3gp76uyg3dq4zhrhuldnrzi#/media/File:Diogo_Velazquez_-
_An_Old_Woman_Cooking_Eggs_-_Google_Art_Project.jpg> 
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 65b-Velha com galinha. Pintura de Bartolomeu Murillo (1618-1682), 1645. Acervo da Antiga 

Pinacoteca, Munique, Alemanha. 

 A pobre mulher usa, ao que parece, um colete ou uma roupetilha sobre a camisa, à qual estão atadas 

mangas avulsas, sendo o traje completado com uma saia. 

Fonte: 
<www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.sevillaparaver.es/murillo/images/wwb_img91.jpg&imgrefurl=http://

www.sevillaparaver.es/murillo/muriviegalli.html&h=790&w=1040&tbnid=DaTV__YX-

b7W8M&tbnh=196&tbnw=258&usg=__9MgSQQ05uBNkx0F23ZRv5FEGliE=&docid=--DcEObR4U4hbM> 
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65c-Galega com moeda. Pintura de Batolomeu Murillo (1618-1682),c. 1650. Acervo do Museu 
Nacional do Prado, Madri, Espanha. 
Mais um exemplo de mulher do povo com cabeça coberta com pano branco. Sobre a camisa leva o que em 
espanhol era chamado cuerpo baxo. Uma vestimenta curta e justa com profundo decote quadrado. 
Fonte:<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_gallega_de_la_moneda.jpg> 
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65d-Senhora com rosário. Pintura de autor ignorado, início da segunda metade do século XVI. 

Acervo do Museu de Arte Antiga, Lisboa, Portugal. 

 Provável viúva, a velha senhora usa véu de cambraia, compondo uma beatilha, e hábito negro semelhante ao das 

freiras. Nas mãos traz um típico rosário ibérico, do tipo daqueles arrolados nos inventários paulistas do século XVII: 

com contas de coral, entremeadas com outras de prata. 

Fonte:<htpp://www.mnarteantiga-ipmuseus.pt/pt-> 
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viúva  usado  pelo  resto  da  vida   pela  rainha  Mariana   da   Áustria  (1634-1696),  em  

atenção à memória de seu falecido tio e marido, Filipe IV da Espanha (1605-1665). A 

rainha-mãe, que governava em nome de seu filho menor Carlos II (1661-1700), 

envergava amplo traje negro sobre o qual estava posta uma túnica branca de mangas 

longas e de comprimento pouco abaixo dos joelhos. À essa túnica,  sobrepunha-se um 

corpinho fortemente espartilhado da mesma cor. Uma beatilha envolvia toda a 

cabeça e o pescoço da rainha, deixando apenas o rosto aparente.  E sobre os véus 

brancos dispostos sobre a beatilha, ia um longo véu negro que chegava até os pés, 

semelhante aos dos hábitos das religiosas de então (fig. 65e).  

 

Inventário de Paula Fernandes, 1614  

  

Botinas vermelhas e chapins de Valença 

 

                              Neste  inventário vemos os famosos chapins de Valença já mencionados  

no Auto da Alma (1508), de Gil Vicente (c.1465-c.1536). Chapins que conferiam à 

mulher altura e um andar majestoso e compassado (fig.32 b). Quer nos parecer que as 

botinas vermelhas faziam conjunto com os chapins, que em geral eram desta cor. Em 

Morais/Bluteau (1789) vemos na entrada Pantufo uma abonação que afirma que se 

usavam sapatos redondos baixos, “metidos os pés em uns pantufos de velludo”, sendo  

estes últimos uns calçados ”que por solas tinha assento de cortiça”. O mesmo devia 

acontecer com os chapins. Nesse caso, a mulher também calçava os chapins depois de 

ter posto os sapatos. Nos inventários lemos: chinelas de cortiça (inventário de João do 

Prado,1594); pares de chapins (inventário de Maria Gonçalves, 1599); chapins de 

Valença (inventário de Maria Jorge,1611-1613); sapatos amorados de cordovão 

(inventário de Francisco de Seixas, 1615); 2 pares de chapins de Valença com suas 

botinas (inventário de Isabel da Cunha, 1616); dois pares de botinas de cordovão 

vermelhas – chapins vermelhos – chapins de Valença (inventário de Francisco 

Velho,1619); chapins de Valença lavrados e botinas vermelhas (inventário de Maria 

Tenória, 1620), chapins de Valença com seus sapatos vermelhos (inventário de Catarina 

de Pontes,1621); calçado vermelho ( inventário de Henrique de Cunha,1623); sapatos 

de carneira vermelha com uns chapins de Valença (inventário de Maria da Gama, 1624);  
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65e- Mariana de Áustria (1634-1696), rainha-mãe da Espanha, viúva de Filipe IV (1605-1665). 

Pintura de Claudio Coello (1642-1693), c. 1687. Acervo do Museu Bowes, Barnard Castle, 

Inglaterra, Reino Unido. 

Por quase trinta anos, até o final da vida, a rainha da Espanha usou esse ostensivo traje de viúva. 
 Fonte: <http://www.thebowesmuseum.org.uk/collections/objects/category/9/190/> 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thebowesmuseum.org.uk/collections/objects/category/9/190/
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chapins com suas barras de prata pequenos (inventário de Ana Pedrosa, 1646); chapins 

franjados   de   prata,  forrados   de  veludo  negro  (inventário  de  Maria  de  Silva, 1655); 

chapins e chinelas de mulher (inventário de Antônio Pedroso de Barros,1652). E ao lado 

desses ricos chapins, vemos uns singelos tamancos (inventário de Maria Pedrosa, 

1645). De uma abonação de Bluteau (1712-1728) para a entrada Chapim, deduz-se que 

era habitual colocarem-se ornatos de prata nos chapins. 

       Segundo o  Elucidário  das  palavras,   termos   e  frases  que  em Portugal  

antigamente se usaram e que hoje regularmente se ignoram (1765), de Frei Joaquim de 

Santa Rosa de Viterbo (1741-1822), os chapins  chegavam  a  acrescentar   um  côvado  

 (66 cm), no mínimo, à altura das mulheres que os usavam. Os exemplares existentes 

no Museu do Traje em Madri e os representados por Vecellio mostram que eles 

podiam ser mais baixos. Mas na web existem fotos de chapins altíssimos, conservados 

em outros museus estrangeiros. 

 

Inventário de Francisco Velho, 1619 

 

Dois mantéus de folhagem 

 

     Trata-se aqui de mantéus feitos de folhos, babados franzidos ou 

pregueados. Provavelmente eram mantéus de abanos. (ver glossário) (fig.62). 

 

Dois pares de meias de algodão com seus escrupins 

 

As meias citadas nesta passagem devem ser de cabrestilho, ou seja sem 

pé, já que acompanhadas de escrupins ou escarpins, calçados feitos de lençaria ( ver 

glossário). 

 

Inventário de Matias de Oliveira, 1624 

 

Calções de perpetuana 

 

Um retalho do tecido de lã de que eram feitos os calções acima, com 
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três côvados (1,98m) de comprimento, valia 4$ooo réis, segundo os inventários (LIMA, 

p.125). Mais ou menos na mesma época, umas palhoças (fogos – ou lares – de palha) 

haviam sido avaliadas pelo o mesmo valor e 18 alqueires de feijão valiam a metade, ou 

seja, 2$000. Um sítio, por sua vez, custava apenas quatro vezes mais (16$000 réis). 

Tudo isso a nosso ver define em termos relativos quanto custava a unidade linear 

(vara) do tecido em questão. 

Seria muito produtivo desenvolver um estudo em que pudéssemos 

determinar os preços dos tecidos e o valor da avaliação de cada peça, comparando-os 

com o preço de outros bens da época. Descobriríamos então até que ponto iam os 

paulistanos de século XVII na aplicação de seus recursos a fim de obter bens 

altamente simbólicos, como trajes domingueiros. 

Segundo José Alcântara Machado, os trajes completos atingiam então 

valores altíssimos: 8$000 réis valia o traje de Francisco de Proença, composto de 

calção de tabi encarnado, gibão de mesma cor e tecido, mangas de tiruela negras 

[inventário de 1638]. Dez mil réis era valor da capa e roupeta de gorgorão de Diogo de 

Mourão [provavelmente o nome do falecido está errado, deve ser o inventário de 

Antônio Pedroso de Alvarenga, de 1643, segundo o AESB]. E avaliado em 18 mil réis 

era o vestido (conjunto de roupeta, calção e capa) de pano azul fino pertencente a 

Rafael de Oliveira [inventário de 1648]. 

Os trajes das paulistanas ricas apresentavam valores ainda mais 

elevados. Alcântara Machado cita o vestido de Mécia Bicudo (e não Maria como ele 

diz), avaliado em 20$000 réis, formado por vasquinha de cetim preto, adasmacado, 

ornada com 12 passamanes, e saio de melcochado negro, ornado a dois, com manto 

de recamadilho (inventário de 1631). O vestido formado de anáguas, gibão e roupão, 

pertencentes a Catarina de Góis tinha valor ainda maior, atingindo a cifra de 32$000 

réis (inventário não encontrado no AESB). E o traje de veludo lavrado com seu manto 

de seda, pertencente ao espólio de Isabel Ribeiro (inventário não encontrado no 

AESB), atingiu o auge da extravagância em matéria de moda paulistana, tendo sido 

avaliado por não menos do que 40$000 réis!      

É uma pena que o AESB tenha desprezado as avaliações das peças 

arroladas nos inventários, pois possibilitariam comparações bem interessantes. 

Inventário de Mateus Leme, 1628 
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Manto de abanos 

 

 Como já reparamos antes, tudo indica que aqui há um equivoco, 

provavelmente cometido ao ser feita a transcrição dos documentos originais. De 

abanos é mantéu e não manto (ver glossário). 

 

Inventário de João Tenório, 1634 

 

Cerolas de pano de linho com rendas 

  Essas ceroulas nos trazem à lembrança tanto as usadas por Luís XIV na 

recepção de 1660 (fig.44), como as bombachas que seriam proibidas pela Pragmática 

de 1668, como dissemos atrás, e que se fixariam no traje regional dos gaúchos. 

Cerolas adornadas com longas franjas, que escapavam das bocas das pernas dos 

calções, foram vistas por Debret, que representou um índio paraguaio civilizado 

usando trajes adornados com esses detalhes decorativos (fig.66).  

 

Inventário de Antônio Pedroso de Alvarenga, 1643 (AESB) 

 

    Este inventário traz um arrolamento de trajes que fogem do habitual. 

Há menção a tecidos novos: tabi, catalufa, lamê e chamalote de flores. Algumas peças 

de vestuário mencionadas nos parecem particularmente requintadas: 

 

Vestido de estamenha, calção e roupeta gilpado [decerto golpeado, ou seja, 
roupas masculinas ornadas com fendas, pelas quais se via partes da camisa 
ou do forro de cor contrastante]  entreforrado de tafetá azul Armador de tabi 
com umas mangas de lamê Armador de bombazina preta com umas mangas 
de damasco pretas Capa e roupeta de gorgorão de seda Vestido de mulher de 
cetim preto (saia e quinze passamanarias) Colete de chamalote de flores 
azuis, guarnecido de passante amarelo Gibão de lamê de flores guarnecido de 
galão de ouro com corrente e oito botões de prata sobredourados, forrado de 
tafetá azul Saia de cetim aveludado com seus passamanes, preto Anáguas de 
catalufa amarelo Chapéu sem forro 2 camisas de pano de linho Ceroulas de 
pano de algodão.  

 

Inventário de Dona Maria, 1643 (AESB) 
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66- Sauvages gouaranis civilisés, riches cultivateurs de vigne. Gravura do livro Voyage pitoresque  et 

historique au Brésil, de  Jean-Baptiste Debret (1768-1848). Publicado em fascículos entre 1834 e 

1839. 

        Notem-se as pernas da bombacha de algodão ultrapassando as bocas dos calções de veludo e deixando à 

mostra as longas franjas decorativas da roupa debaixo. Uma alusão regional a uma moda antiga, que 

remontava ao tempo do rei Luís XIV, que em 1660 exibia os largos babados de suas ceroulas, vistos escapando 

das bocas das pernas dos calções (fig.44). 

          Fonte: <http://www.brasiliana.usp.br 

http://www.brasiliana.usp.br/
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                            Trata-se  de   um  belo   inventário  composto de   vestimentas femininas 

de muito apuro: 

 

                                  Corpinho de chamalote de flores, guarnecido de passamane aveludado 
Gibão de fivela preto, espeguilhado de prata e botões de prata e forrado 
de tafetá Manto de tafetá preto com sua renda Colete de tafetá preto 
guarnecido de espeguilha, aveludado, forrado de bertangil Saia de 
melchochado preto guarnecida a 5 passamanes Camisa de ruão, lavrada 
de azul, com sua renda no mantéu Camisa de pano de linho, de peito 
lavrado de retrós preto Saia de pano azul Corpinho de tabi, verde e 
amarelo, guarnecido de passamanes dessa mesma cor, forrado de pano 
de algodão Corpinho de damasco de lã, preto e branco, e um gibão do 
mesmo, tudo guarnecido de passamane.  

 

 

 

 Inventário de Gaspar de Cubas, 1648 (AESB) 

 

                                  Outro arrolamento particularmente interessante sob o aspecto do 

luxo das vestimentas, em geral femininas, é o de Gaspar de Cubas (1648). Como o 

texto online está infelizmente estropiado em alguns trechos, foi necessária a 

confrontação com o texto publicado no volume 37 da coleção impressa: 

 
 
Manto [feminino] de tafetá com sua renda de pontas  Vestido de mulher com 
saia e botão de veludo azul, o saio e treze espeguilhas de ouro sobre tafetá 
azul Saia de damasco forrada de tafetá azul com doze passamanes largos de 
ouro e prata Calção e roupeta de portalegre, com gibão de belbutina, picado, e 
mangas de tafetá preto Capa e roupeta de baeta Um vestido de damasquilho 
verde Meias anáguas com seu chouriço de veludo azul com seu galão de ouro 
no saio e todo agaloado de ouro com suas flores [?] de lises e bordado de 

tafetá azul e seu gibão. Chapéu coberto de veludo verde e forrado de 
tafetá verde, todo passamanado de prata e com seu véu de passamane de 

prata e ouro. 
  
 
Inventário de Bartolomeu de Quadros, 1648  
 
 
Garina [sic] de pano azeitonado, de pano de algodão toda forrada 
 
 
                                 O nome correto da peça era goarína, ou melhor guarina, nos diz Bluteau 

(1712-1728). De acordo com o dicionarista, tratava-se de “huma roupetona, q̃ dava pelo 
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juelho, fechada de todas as Partes,& aberta só por diante a modo das que trazem os Carneiros 

[?]” . Para Morais/Bluteau (1789), goarina era, mais compreensivelmente,   ” roupeta aberta 

por diante, que dava pelo juelho”,  enquanto guarina   era “ túnica militar curta”. N~o deixa de 

ser estranho que o dicionarista de 1789 tenha  uma definição diferente para cada uma das 

duas variações da mesma palavra. O dicionário de 1806 traz também as duas formas 

linguísticas com os mesmos significados diferentes, sem dúvida copiado do dicionário 

anterior. Em espanhol existe aguarina e anguarina, com o mesmo significado, que não é 

aquele que mais se amolda à nossa situação. As variantes linguísticas em espanhol  

originaram-se da palavra hongarina, hoje em dessuetude, mas que bem conhecemos (fig. 48). 

(ver glossário).  A presença da garina num inventário paulista patenteia a influência francesa 

via Espanha nos trajes locais. A peça, porém, não havia sido importada, mas feita de pano de 

algodão, ou seja, era um produto da terra. 

 
  

Inventário de Ana Saraiva, 1672 

 

Meias inglesas, com muito pontos cor de cobra [cobre?] 

 

A partir desse inventário surgem pares de meias inglesas. Artigo 

seguramente comercializado em Portugal em razão dos acordos comerciais assinados 

entre este país e a Inglaterra depois da Restauração (acordos de 1642, 1654 e 1661), 

como forma de contrapartida à defesa inglesa prestada a Portugal durante a guerra 

contra a Espanha, acordos esses que inundariam o país com artigos manufaturados 

britânicos, sobretudo alimentos e roupas. As meias inglesas não deixariam de 

demonstrar  também o  progressivo afastamento do tradicional traje espanhol. 

Nos inventários paulistas temos ainda: um par [de meias] inglesas 

(inventário de Francisco Pedroso Xavier, 1680) e par de meias de seda inglesas 

(inventário de Manuel Rodrigues de Arzão, 1698). 

 

Inventário de Gaspar Sardinha, 1679 (AESB) 

 

Cuecas encarnadas com gibão de Serafina 

Cuecas de tafetá  

Camisa de panico com umas cuecas 
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Segundo Bluteau (1712-1728), cuecas eram “huns calçoensinhos, que se 

trazem debaixo dos calçoens, & se atão debaxo dos joelhos, por amor do frio. Houve 

tempo, em que serviam de calçoens.”  (grifo nosso) 

Essa definição alude a uma época em que as cuecas foram usadas como 

peça exterior, tal como vemos nos inventários paulistas relativos ao período que vai de 

1673 (inventário de Francisco Cubas Preto) a 1681 (inventário de Manuel Fonseca 

Osório).  

Essas peças de roupa eram confeccionadas, não com linho ou algodão 

como as ceroulas íntimas, mas com tafetá, serafina e baeta preta. Por vezes, 

formavam conjunto com outras peças do vestido masculino, como é o caso do 

inventário de Gaspar Sardinha de 1679, em que eram usadas cuecas encarnadas com 

gibão. Alcântara Machado (p.90) menciona um traje deixado por Francisco Cubas 

Preto (1673), não devidamente transcrito nas fichas online do AESB: casaca forrada de 

tafetá acamurçado, com abotuaduras de prata, cuecas do mesmo, calção forrado de 

bertangil com passamanes e fitarias, ou seja, fica claro por essa passagem que as 

cuecas eram vestimentas usadas concomitantemente com calções, mas como o 

tecido de que eram confeccionadas era nobre (tafetá), fica evidente que as cuecas 

eram sobrepostas aos calções para ficarem visíveis. 

Seriam essas cuecas exteriores, em nossa opinião, nada mais nada 

menos que a versão lusa das rhingraves (ver glossário) francesas já mostradas no 

retrato do príncipe herdeiro do trono português D. Teodósio em 1653. Tratava-se 

portanto de larguíssimos calções sobrepostos aos calções habituais, com a verdadeira 

aparência de saiotes, a rigor ornados de fitarias, constituindo prova inconteste do 

precoce  afrancesamento das vestimentas masculinas paulistas na segunda metade 

do século XVII (fig.67 a) embora reconheçamos que esse tipo de vestimenta devia ser 

então excepcional na colônia. 

 

Inventário de Matias Rodrigues da Silva, 1710 (AESB) 

 

  Por esse inventário é possível intuir a transformação do traje paulista. 

Há tecidos novos (carrião, calamania e crepe), peças de vestuário de uso específico de  

 



149 

 

 

 

 

 

 

 

 

67a-Ensaio de reconstituição do traje masculino paulistano da década de 1670, segundo os 

inventários. Arq. Eudes Campos, 2012. 
A partir do inventário de Francisco Cubas Preto, de 1673, tentamos reconstituir os trajes à francesa compostos 
de casacas, cuecas e calções. Tal como interpretamos, as cuecas seriam peças correspondentes às rhingraves, 
sobrepostas aos calções e como elas decoradas com fitarias. Moda masculina, ao que parece rara e efêmera, 
porém de fato usada em São Paulo durante festas e missas. 
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irmandades religiosas (opa e balandrau), e, no caso masculino, uma quantidade 

razoável de camisas e ceroulas. E ainda trajes à francesa, compostos de casaca, véstia  

e calções (figs. 67 b e 67c).  Note-se que não há mais menção nem a golpes ou picados 

nem a galões ou passamanes aplicados nas peças. 

                                  Quanto aos trajes femininos (figs.67d e 67e), constatamos que os 

vestidos agora se constituíam apenas de gibão e saia (inventário Antônia Ribeiro, 

1681, por exemplo), tal como os trajes femininos espanhóis  depois  de  1670.   

Podemos apenas supor que a modelagem das peças continuava tentando se 

aproximar das usadas pelas camadas superiores, que naquela altura conferira outra 

aparência à armação das saias, de tamanho bem mais discreto e de modelo 

ligeiramente campaniforme (sacristán). A estrutura suportava então saias com largas 

pregas e cauda longa e o gibão apresentava modelo de mangas bastante diferenciado 

(fig. 58).  Sobre os ecos dessa moda de corte que teriam chegado às paulistas – se é 

que chegaram – nada podemos dizer.       

São as seguintes as peças citadas no inventário de 1710: 
 

[trajes masculinos:] 2 camisas de bretanha 8 camisas de linho 11 
ceroulas Chapéus  finos Opa de tafetá carmezim Balandráu de crepe. 
Vestido de crepe (capa e casaca com calção e véstia de seda honesta) Vestido 
de capa e casaca de baeta preta com véstia e calção de calamania [trajes 
femininos:] Manto de carrião Gibão de seda preta Gibão de seda roxa Saia de  
calhamaço preto Saia de baeta vermelha com palheta de ouro falso Vestido 
de crepe (gibão e saia) [trajes masculinos:] Gibão de seda verde Vestido de 
pano fino pardo, com véstia e calção de seda 2 pares de meias de seda pardas 
Capote de barregana azul. 

  
 
Cores e texturas nas vestimentas paulistanas do seiscentismo. 

 

Um dos aspectos que mais nos chamam a atenção nos inventários 

paulistas é a menção a cores e acabamentos das vestimentas arroladas. É bem 

conhecida a preferência da indumentária espanhola de meados do século XVI pelo 

negro – predominância que no século seguinte será relativizada, mantendo-se, 

contudo, preferência por tons sombrios ou pela seda preta na confecção do traje 

formal masculino de corte (figs.68a a 68c) –, mas nos inventários surgem peças de 

diferentes tons, aparentemente fortes, peças que por seu turno são guarnecidas com 

detalhes decorativos em tons contrastantes. A cor da maioria das peças, porém, não é  
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67b- Ensaio de reconstituição do traje masculino paulistano de fins do século XVII, segundo os 

inventários. Arq. Eudes Campos, 2010. 

Na ilustração, o homem usa a casaca e sob ela a véstia, cujo comprimento atinge quase os joelhos.  Os 
punhos e parte das mangas da camisa e da veste ficam aparentes. No pescoço, traz a chamada toalha de 
pescoço dos inventários paulistas, conhecida na França como rabat, vista na fig. 67a. 
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  67c-Ensaio de reconstituição do traje masculino de todos os dias usado em São Paulo no início do século 
XVIII. Baseado em representações encontradas em arte portuguesa. Arq. Eudes Campos, 2017. 
O homem traz sobre a camisa uma peça semelhante ao antigo pelote, vestimenta então tida em Portugal como 
própria dos homens rústicos. 
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67d- Painel existente na capela-mor da igreja de Santo Antônio, do convento de mesmo nome, Rio 
de Janeiro, Brasil. Pintura de autoria anônima, datada de 1716-1719. 

              A figura de mulher retratada nesta cena da vida de Santo Antônio parece documentar a indumentária das 
brasileiras do início do século XVIII. Aparentemente, ainda sobrevivia a  antiga tradição dos trajes espanhóis 
compostos de três peças; saia, gibão e corpinho. 

            Fonte: LEVY, Hanna. A pintura colonial do Rio de Janeiro. In: Pintura e escultura I. MEC, SPHAN; USP, FAU,1978. 
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67e- Ensaio de reconstituição do traje feminino paulistano de fins do século XVII. Arq. Eudes 

Campos, 2010. 

Aqui propomos uma versão do traje feminino paulistano a partir da representação existente em teto de igreja 
do Rio de Janeiro (capela-mor da igreja de Santo Antônio, do convento de mesmo nome). O traje das 
mulheres de condição modesta mantinha a tradição das três peças, enquanto a nova moda impunha o 
vestido formado por apenas duas: saia e gibão. 
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68a- Felipe IV de Espanha (1605-1665). Pintura de Diogo Velázquez (1599-1660), 1623-1627. 

Acervo do Museu Nacional do Prado, Madri, Espanha. 
                            Fonte:<http://www.museodelprado.es/  
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68b- Retrato de Dom João de Bragança (1604-1656), depois duque de Bragança (1630) e futuro D. 

João IV de Portugal (1640). Pintura de Pedro Paulo Rubens (1577-1640), c. 1628. Acervo do 

Castelo Real de Varsóvia, Polônia. 

             O futuro rei de Portugal envergou o traje espanhol durante toda sua vida. Seus filhos D. Afonso VI e D. Pedro 

II é que se encarregaram de introduzir o traje masculino françês na corte portuguesa. A moda feminina 

francesa, porém, só  seria admitida na corte na década de 1690. 

             Fonte:<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rubens_John,_Duke_of_Braganza.jpg> 

 

 



157 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

68c- Cavalheiro da golilha. Pintura de Bartolomeu Estêvão Murillo (1618-1682), 1670. Acervo do 
Museu Nacional do Prado, Madri Espanha. 
Verificamos aqui a pouca evolução formal do traje masculino de corte ocorrida na Espanha durante o espaço 
de 50 anos (comparar com a ilustração anterior). O tecido encorpado com texturas e  lavrados e os 
enchimentos foram substituídos por tecidos lisos e finos, veludo e seda. As formas das peças  tornaram-se 
mais ajustadas ao corpo. As mangas do gibão, ao contrário, ficaram muito volumosas para conter a ampla 
camisa então usada. As meias pretas foram trocadas pelas brancas e o chapéu adotado tinha copa baixa, 
largas abas e era ornado com plumas. A valona sustentada pela golilla diminuiu de tamanho, ao contrário dos 
cabelos masculinos, ora usados muito longos, mas ao natural, sem frisados nem cachos, como era moda nas 
cabeleiras postiças francesas. Contudo, mais tarde os cortesão iram  introduzir o costume de frisá-los. Ver 
fig.49. 
Fonte:< https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/retrato-de-caballero/5067f59e-d968-4e47-ad8a-
d17148a9cb12> 
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determinada. Perguntamo-nos se não seriam negras em sua maioria, já que o preto, 

como dito, era a cor predominante na indumentária de influência espanhola, embora  

o traje espanhol informal de meados do século XVII já  se apresentasse     bastante 

colorido (fig.69). 

 

Chapéus, carapuças e barretes 

 

                                  Analisando os inventários, temos que os chapéus eram quase sempre 

pretos. Não deixa de ser curioso que a cor dessas peças acessórias quase sempre vem 

expressa. Há menção também a chapéus pardos. Preto e pardo são as duas cores 

dominantes dos chapéus supostamente feitos de couro com pelo ou feltro. Mas há 

outras, relativas a chapéus feitos de tecido, em geral femininos. Chapéu 

acompanhado de seu véu é, ao que parece, uma peça feminina, a menos que, como 

vimos antes, fosse um chapéu de luto masculino, acompanhado de um longo véu 

negro chamado fumo. 

Nos primeiros inventários paulistas temos, por exemplo: chapéu de 

tafetá azul (inventário de Mécia Roiz, 1605); chapéu preto de Segóvia (inventário de 

Antônio da Fonseca, 1619);  três  chapéus pretos do Porto (inventário de Maria Tenória, 

1620); chapéu preto com sua trança [trancelim, às vezes de prata] (inventário de 

Baltazar Nunes, 1623); chapéu de mulher, forrado de melcochado preto passamanado 

(inventário de Diogo  Dias  de  Moura,  1627);  chapéu  branco  de  mulher (inventário de  

Maria Lucas, 1632),   chapéu   negro  com  seu  véu de  tafetá rosa  (inventário de Manuel    

Fernandes Sardinha, 1633); um esplêndido chapéu coberto de veludo verde e forrado  de  

tafetá verde, todo passamanado e com seu véu de passamane de prata e ouro 

(inventário de Gaspar de Cubas, 1648); chapéu de cor com seu colchete de prata 

sobredourado (inventário de Sebastiana Ribeiro, 1649); chapéu de Bardá [?] branco 

(inventário de Maria da Silva, 1655). 

                               No caso das carapuças (que supomos fossem brancas em sua maioria) 

e dos barretes, ambos tipos de peças feitas de tecido, temos: barrete vermelho (1599), 

carapuça parda (1603 e 1628), carapuça de pano preto (1615) e carapuça roxa (1652). 

As coifas podiam ser vermelhas (1599), enquanto uma coifa de seda roxa e amarela, 

era peça supostamente feminina (1652). 
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 69- Recuperção da ilha de São Cristóvão.Pintura de Felix Castelo(1602-1656), 1634. Acervo do 

Museu Nacional do Prado, Madri, Espanha. 

Nesta tela observamos vestes masculinas livres da cor preta, que por muito tempo havia dominado a    

indumentária hispânica, mas que sobreviveria no traje de corte espanhol até a chegada dos Bourbons ao 

trono. 

          Fonte:<https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/recuperacion-de-la-isla-de-san-  

cristobal/119c4fc5-4fa0-4a5a-ab42-9d513b6bea08> 
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Cores nas peças do traje masculino  

 

Peças masculinas cuja cor preta é explicitamente mencionada nos 

inventários, encontramos inúmeras: calções pretos (1594); ferragoulo de pano preto 

(1599); ferragoulo de baeta preta (1607); calções de gorgorão preto forrado (1607); botas 

pretas (1607); calções de pano de algodão e raxeta preta (1614). calções de gorgorão 

preto (1615); ferragoulo de baeta preta de homem (1621); calções de gorgorão pretos 

forrados de pano de algodão (1623); botas picadas pretas (1623); sapatos de cordovão 

preto (1623); botas pretas (1623); ligas de rosas [rosetas] negras (1623); roupeta de 

damasco negro (1634); meias de seda negra (1634); calção de pano fino preto (1641); 

capa de pano fino preto (1641); mangas de damasco preto (1641); meias pretas de 

algodão ( 1641); duas meias pretas de seda (1649); calção e roupeta de sargeta preta 

(1650); capa de baeta preta (1650); gibão de tabi preto com mangas de tafetá aveludado 

(1650); mangas de damasquilho pretas (1650); ligas pretas de tafetá (1650); capa de 

baeta preta (1650); calção e roupeta de baeta preta (1652); calções de damasco negro 

com gibão de veludo negro (1652); colete de damasco preto (1652); meias de seda preta 

(1652); ligas de seda preta (1652); vestido de baeta preta, composto por capa, calção e 

gibão (1680); gibão de seda preta (1710) e vestido de capa e casaca de baeta preta com 

véstia e calção de calamania (1710) , etc. 

Devemos notar que meias e ligas, quando negras, foram incluídas na 

relação acima, embora seja difícil atribuí-las a um sexo determinado. Sabe-se contudo 

que as ligas adornadas com rosetas pertenciam ao sexo masculino. 

Veremos agora peças masculinas de outras cores ou enfeitadas com 

bandas e galões de cores contrastantes, às vezes cores complementares, moda que se 

manteve constante até o início da segunda metade do XVII. Serão citadas apenas 

algumas delas: roupeta de gola preta e mangas de telinha (1599); meias verdes (1607); 

ferragoulo pardo (1611-1613); gibão de holanda frisada vermelha de homem (1614); 

roupeta e calções de raxeta parda forradas (1614); gibão de bombazina rajada de homem 

(1615); calção de raxa verdoso, forrado de pano de algodão e roupeta da mesma raxeta 

forrada de bocaxim roxo ( 1619); capote de pano pardo guarnecido com baeta verde 

(1619); roupeta de baeta curta guarnecida de tafetá pardo (1619); vestido verde-mar 

(capa, calções e roupeta, esta de tafetá da mesma cor) (inventário de Violante Cardoso, 
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1620); gibão de bombazina listrado (peça masculina?) (1621); gibão de telilha branca 

(peça masculina?) (1621); roupeta e calções de pano azul (1621); cotão (ver glossário) 

vermelho (traje masculino ou feminino?) (1623); ferragoulo de pano azeitonado (1623); 

ferragoulo de pano roxo com forro preto (1623); gibão de tafetá azul (1623); roupeta 

verde e roupeta e calções de raxeta parda (1623); gibão de pano de algodão listrado 

(1624); calções e roupeta de pano roxo (1625); meias de seda cor do céu (1625); meias de 

seda encarnadas (1625); meias de seda amarelas (1625);   meias de lã roxas e meias de lã 

cinzentas (1628); jubão de seda verde guarnecido de tafetá amarelo (1633); vestido de 

baeta vermelhosa (capa e roupeta) (1633); vestido de raxa pardo em que entra ferragoulo 

(1633); meias de seda verde (1633); ferragoulo pequeno pardo bandado a 5 bandas de 

perpetuana vermelha (1634); gibão de tafetá azul com forro de pano de algodão (1634); 

meias de seda verde-mar (1634); ligas de rosa [roseta] de tafetá vermelho (1634); calção 

de raxeta azeitonada forrado de pano de algodão (1638); mangas de tafetá amarelo 

(1638); meias de seda amarela (1638); colete de catassol guarnecido de espiguilha verde 

(1638); mangas de bombazina pardas anteforradas de tafetá preto (1638); vestido de 

homem de perpetuana verde (1638);  gibão branco (1641); mangas de pano de algodão 

brancas (1641); roupeta  forrada de tafetá verde de perpetuana (1646), gibão branco de 

felpa (1646); gibão de barregana com mangas brancas (1646); meias de seda amarelas 

(1646); ligas com espeguilha de prata (1646); capinha de baeta vermelha (1650); gibão 

de tabi vermelho e branco (1650);. gibão de damasquilho branco (1652); liga de tafetá 

pardo (1652); casacão de barregana azul (1698); capote de barregana azul (1710); gibão 

de seda roxa (1710); gibão de seda verde (1710); vestido de pano fino pardo com véstia e 

calção de seda (1710) e dois pares de meias de seda pardas (1710).  

Além de tecidos com cores variadas, eram usadas nos meados do XVII 

peças executadas com chamalote de flores, tanto nas roupas masculinas quanto 

femininas. Como peças masculinas temos: vestido de marselana (calção, roupeta, e 

gibão de chamalote de flores) (inventário Pascoal Delgado, 1650) e calção e roupeta 

forrado de tafetá azul com armador de damasco [?] de lã com mangas de chamalote de 

flores (inventário de Sebastiana Ribeiro, 1649). 

As meias de cores encontradas nos inventários foram em geral incluídas 

na relação acima, mas quase nunca é possível discernir se são de uso masculino ou de 

uso feminino. 
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É fácil constatar que naquele tempo o guarda-roupa masculino admitia 

ilimitada variedade de cores, assim como todo tipo de tecidos e de detalhes 

decorativos, inexistindo então o conceito de que certos tons, texturas ou padrões 

deveriam ser reservados ao uso exclusivo do chamado belo sexo. A preocupação dos 

moralistas europeus da época se voltava para o excesso de interesse com a moda que 

assaltavam os homens daquele tempo, futilidade que lhes enfraquecia os espíritos e 

abalava o vigor próprio do sexo masculino. A gorgeira ou mantéu de folhos de 

tamanho descomunal atraia de fato a ira dos catões e dos mercantilistas empenhados 

em evitar gastos com importações desnecessárias, mas ao que parece as rendas, os 

laços, os bordados ou as estampas de flores não eram considerados  itens efeminados 

em si mesmos, até porque as mulheres adotaram esses elementos decorativos ao 

mesmo tempo que  os homens,  e não antes, inexistindo portanto um precedente que 

ligasse  diretamente esses ornatos à  expressão de feminilidade. A interdição posterior 

do emprego de algumas cores, guarnições e tipos de tecido na moda masculina foi 

fruto da sobriedade característica da mentalidade burguesa inglesa, adotada pela 

aristocracia europeia na segunda metade do século XVIII, tendência que, por motivos 

políticos e ideológicos, passou a preponderar depois da Revolução Francesa, 

tornando-se dogma absoluto ao longo do século XIX e grande parte do século 

seguinte. Rendas, laçarotes, babados, estampa floral, tecidos macios e lustrosos, 

vestimentas cor de rosa e de outros tons delicados, jóias graúdas e faustosas, etc., 

tudo isso acabou terminantemente proibido para os homens, a partir do predomínio 

da moral burguesa no século XIX, sendo o uso desses itens visto agora como prova 

irrefutável de falta de masculinidade. A gama de cores dos trajes masculinos ficou 

também desde então fortemente limitada, ficaram escuras e os tecidos empregados, 

espessos e ásperos ao tato. E a figura do homem pertencente às camadas elevadas do 

Antigo Regime, analisada à luz dos valores burgueses, quedou estigmatizada de fútil e 

desvirilizada, o que o tornou, retrospectivamente, vítima indefesa ante anacrônicos 

critérios de julgamento.  

    

Cores nas peças do traje feminino 

 

Devemos-nos recordar, antes de mais nada, que os mantos femininos 
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de sarja ou baeta e  os saios femininos eram, em geral, pretos ou azul-escuros, mas 

isso quase nunca é declarado nos inventários. A persistência do preto na moda 

feminina deve ser vista, sem dúvida nenhuma, como herança da moda espanhola do 

Quinhentos, influência que se manterá em São Paulo por todo o século XVII. Damos 

abaixo a relação de algumas vestimentas femininas cuja cor preta vem explicitamente 

consignada: saia de tafetá aveludado preto (1614); saio de baeta preta guarnecido de 

tafetá preto (1616); gibão de tafetá preto (peça feminina?) (1621); saio e saia de 

melcochado preto (1621); dois mantos de sarja preta (1625); manto de tafetá negro 

(1633); vestido de chamalote de flores preto (saia, saio e gibão) (1649); capa de baeta 

preta (peça feminina?) (1650); saia de veludo preto (1652); saio preto de melcochado 

(1652); vestido de mulher de serafina preta (1672) e saia de calhamaço (certamente 

calamaço) preto (1710). 

Havia também peças femininas de cor bastante variada. Citaremos 

algumas: gibão de cetim enramado [tecido ornado com flores e ramos] (1599); meias de 

agulha verdes (1599); saia de tafetá azul (1599); saia de palmilha vermelha e saia azul de 

palmilha (1599); saio de tafetá vermelho (1599); gibão pardo de mulher (1599); saia de 

pano azul barrado (1607); corpinho de cetim carmesim com barra de cetim azul (1611-

1613); saia azul chã (1611-1613); saia de pano azeitonado com barra de veludo verde 

(1611-1613); vasquinha de cetim roxo (1611-1613); cinta vermelha de mulher (1614); 

saias azul de portalegre (1614); ligas amarelas (1614); botinas vermelhas (1614); meias 

de lã roxa (1615); ligas de tafetá pardo (1615); gibão de holanda rajado de preto (1616); 

gibão de bombazina roxa guarnecido de tafetá amarelo para abotoar com seus botões e 

retrós (1616); saia de pano  azul-ferrete (1616); saia e gibão de algodão tinto (1616); 

cinta vermelha (1619); saia de pano azul de Portalegre guarnecida por baixo de bocaxim 

vermelho (1619); dois pares de botinas de cordovão vermelhas e chapins vermelhos 

(1619); duas cintas vermelhas (1621); gibão de tafetá da India acatassolado [isto é, com 

efeito furta-cor] (1621); saia de londres azul (1621); saia de pano azeitonado (1621); saia 

de raxeta florentina com 3 espeguilhas verdes (1621); saio de pano fino azeitonado com 

barra de veludo verde (1621); saio e saia de tafetá azul (1621); chapins de Valença com 

seus sapatos vermelhos (1621); vestido de tafetá azul (saio, saia e gibão) (1623); vestido 

de pano azul forrado de pano de algodão guarnecido de tafetá (1623); vestido de pano 

roxo, guarnecido de tafetá (1623), meias brancas de linha de algodão (peças femininas?) 
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(1623); saia azul de palmilha (1623); saia verde barrada  de cetim (1623); gibão de tafetá 

pardo de mulher (1624); saia amarela de pano com suas barras de veludo verde (1625); 

mantilha pequena de pena de cores com um topete de penas (1634); gibão de tabi 

amarelo guarnecido de passamane preto, de mulher (1638); gibão de tela azul fina 

guarnecido de carassulilho [ver glossário] de ouro sobre pestana leonada, de mulher 

(1638); saia de raxa parda (1638); vasquinha e saia de veludo roxo e amarelo (1638); 

gibão de mulher de tafetá azul (1641); saia de grise azul e saia de grise roxo (1641),; 

corpinho de chamalote de flores (1642); faixa vermelha de cochonilho (1643); saia de 

pano azul e saia de pano roxo (1643); meias de seda azul (1643); vestido de mulher, de 

baeta verde (anáguas e roupetilha?) (1650); vestido de menina (anáguas e roupetilha?) 

de serafina azul (1650);  capinha de mulher, de baeta verde (1652); roupetilha de baeta 

verde (1652); capa de baeta verde, de mulher (1672), e saia de baeta vermelha com 

palheta de ouro falso (1710).  

 

Tecidos variados e efeitos contrastantes 

 

                        De acordo com Silva Bruno, nos inventários paulistas do século XVI e XVII 

são mencionados 76 designações diferentes de tecidos usados na indumentária do 

período (p.29). Muitos dos quais para nós completamente desconhecidos: barselana, 

barberisco, campanha, carrião, marrelana, mosquilho, palmilha, paratudo, requinta, 

recamadilho, tritaina, calamania, entre outros. Todos esses tecidos, no entanto, 

agrupavam-se em apenas quatro categorias de matéria prima: lã, linho, algodão e 

seda, embora saibamos que alguns deles fossem constituídos de dois ou mais tipos de 

fibras de origem diferente entremeadas, como o chamalote, resultante da trama de 

fios de lã com fios de seda. Muitos eram produzidos na Europa e importados, outros 

vinham da Ásia e da África. Alguns eram feitos no próprio planalto de Piratininga, em 

geral grosseiros tecidos de algodão. 

No século XVII os trajes femininos paulistanos, de modo geral, 

procuravam atenuar o predomínio da cor preta presente nos mantos, saios e 

vasquinhas com o uso de peças de roupa de cor intensa: azul, vermelho, verde, 

amarelo e roxo. As vestimentas, por sua vez, adornavam-se com bandas de cor 

diferente, às vezes de tecido igual ao do resto da peça, às vezes com texturas 
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contrastantes. Neste último caso, a lã áspera ou opaca ganhava brilho com a seda e o 

cetim. O veludo liso contrapunha-se ao damasco, cujos desenhos brilhosos se 

destacavam contra o fundo opaco. O tabi lustroso contrapunha-se ao tafetá 

aveludado. A baeta felpuda iluminava-se com o brilho sedoso do tafetá. 

Nas peças masculinas o preto e o pardo devem ter predominado, mas 

cores também não faltam. No início do século XVII, as meias assumem tons nada 

discretos: verde-mar, azul céu, amarelas, encarnadas, alaranjadas e roxas, segundo a 

moda europeia. Há eventual menção a cores singulares, mas então muito 

apreciadas: ferragoulo de raxeta cor de pombinho [cinza médio com ligeiro tom de 

rosa ou azul] (inventário de Francisco de Brito e Isabel Correia, 1616); ferragoulo de 

perpetuana cor de telha (inventário de Maria Tenória, 1620); ferragoulo azul da cor do 

céu (inventário de Francisco Lourenço, 1624); roupeta de perpetuana cor de flor de 

pessegueiro (Rafael Dias, 1625); vestido de raxeta (calção e roupeta) cor de rato 

(inventário de Damião Simões, 1632); meias inglesas com muitos pontos cor  de cobra 

(cobre?) (inventário de Ana Saraiva, 1672) e meias de seda cor de limão (inventário 

Gaspar Sardinha, 1679).  

As ligas presas nos joelhos, quando não eram pretas ou pardas, tendiam 

a ter cores vivas também, como, por exemplo, amarelas (inventário de Custódio de 

Paiva, 1610); de tafetá azul (inventário de Domingos Luís, 1613); verdes de tafetá 

(inventário de João do Prado, 1615); vermelhas (inventário de Francisco de Seixas, 

1615) e de tafetá roxo (inventário de Cristóvão Aguiar Girão, 1616). 

A partir de fins do Quinhentos, começam ocorrer conjuntos da mesma 

cor e tecido, em várias combinações, por exemplo: calção e roupeta (1594), roupeta 

e gibão (1607), capa e roupeta (1623), ferragoulo e roupeta (1623), capa e loba (1652), 

capa, roupeta e calções (1652), capa, calção e gibão (1680), casaca, capa e calção 

(1698) e casaca, capa, calção e véstia (1710). A capa e loba mencionadas acima 

constituíam certamente um solene traje de luto masculino, único exemplar citado 

nos inventários paulistas (ver glossário). 

Na moda feminina ocorre o mesmo fenômeno: corpinho e gibão (1599 e 

1642), saia e gibão (1616), saio e saia (1621), saio, saia e gibão (1623), vasquinha e saio 

(1633) e anáguas e roupa, outro nome do saio (1650) etc.  
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Complementos 

 

Os trajes de festa dos paulistanos eram complementados com alguns 

acessórios. No caso das mulheres: jóias, muitas jóias (anéis, gargantilhas de coral e 

folhas de ouro “a modo de coraç~o”, afogadores (colar ou gargantilha) de filigrana 

com seus aljôfares, voltas de alambres (contas de âmbar) e azeviches, arrecadas 

(brincos) de várias voltas com seus pendentes de ouro, manilhas (braceletes) de coral 

e brincos de orelhas, de vários tipos, entre eles os ornados com pequenas cabaças, 

alcofas (cestos) ou caçoulas (um tipo de recipiente). De acordo com viajantes 

estrangeiros no século XIX, as brasileiras usavam jóias em excesso, talvez de maneira 

quase parecida com o que ocorre ainda hoje no traje regional da noiva minhota, cujo 

colo chega a ficar inteiramente tomado por correntes e colares, de onde pendem 

crucifixos e corações de filigrana (Fig. 70). 

No caso dos homens, havia as armas brancas.  A partir do século XVI, na  

 Europa, em razão da crescente intranquilidade politico-religiosa que caracterizou 

aquele período  histórico,  tornou-se  aceitável,  e  até  obrigatório, entre a  população 

masculina, o porte de armas brancas. Pelas Ordenações Filipinas (1603), podiam os 

homens de qualquer qualidade trazer espada, adaga e punhal até a hora de recolher. 

Depois disso, se fossem achados,  pagariam multa e teriam as  armas apreendidas 

(Livro V, Tit. 80, §2). Os oficiais mecânicos e mestres residentes em Lisboa gozavam, 

porém, de privilégio em relação aos outros homens: podiam andar com espada, adaga 

e punhal  depois  do  toque  da  Ave Maria,  para  ir  de  casa à tenda e da tenda à casa.  

Assim, nos inventários, são comuns as menções a espadas e adagas, 

acompanhadas de cintos, talabartes, boldriés ou talins. Os cintos e talabartes eram 

quase sempre feitos de vaqueta ou cordovão e providos muitas vezes de ferragens de 

prata (fivelas e ponteiras). As espadas e adagas podiam eventualmente “ser abertas a 

buril com punhos de prata” (invent|rio de Mateus Siqueira, 1680). Ou o adereço era 

composto de “espada e adaga com os cabos abertos a buril e seu talim franjado e 

rendado” (invent|rio de Francisco de Cubas Preto, 1673), este último talvez de gosto 

francês. 

Ocorrem, ademais, nos antigos inventários alguns raros complementos, 

tais como: bengalas (inventários de Isabel Fernandes, 1599, e de Henrique da Cunha,  
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70- Foto de noiva minhota, com suas correntes e jóias de filigrana. Foto de autoria de Ricardo 

Lario. 

Na região do Alto Minho (Portugal), a noiva, tendo ganhado jóias dos futuros sogros, ia exibi-las na próxima 
missa de domingo: fios de contas e cordões, de onde pendiam moedas, corações e crucifixos de filigrana de 
ouro (ou de prata dourada). Às vezes as jóias eram tantas que escondiam totalmente o colo da portadora,  
indicando que os sogros tinham suficientes posses para tanto. 
Fonte:< http://br.olhares.com/noiva_minhota_foto923450.html> 

 

http://br.olhares.com/noiva_minhota_foto923450.html
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1624) e chapéus-de-sol (seis exemplares encontrados em   inventários   datados    entre  

1638  e   1710,  um  dos  quais  pintado a óleo,  1680,  e  outro  feito  de  barregana, 1710;  

AESB).  

                            Quanto a pares de luvas, encontramos apenas três referências: par de 

luvas (inventário de Domingos Nunes Bicudo, 1650); luva de baeta (inventário do 

Reverendo Álvaro Neto Bicudo, 1653; AESB;) e luvas enfeitadas (inventário de Antônio 

Leite Falcão, 1694; AESB). Ainda segundo Alcântara Machado (p. 98), a presença de 

lenços nos velhos documentos era extremamente escassa: não passavam de 20, 

distribuídos entre 11 pessoas somente.                     

                             Entre os objetos pertencentes aos inventariados, merecem  ser  citados   

ainda alguns pares de óculos, cuidadosamente guardados  em  caixas  feitas  de  casco  

de  tartaruga  (relacionados  em  oito  inventários  datados  entre  1613 e 1710).  Os  

pares  de    óculos arrolados seriam provavelmente iguais aos encontrados na costa da 

Croácia nos restos de um navio veneziano naufragado em 1583, de onde foram 

resgatadas em 1968 20 pequenas caixas de madeira cheias de óculos fabricados em 

Nuremberg, com a particularidade de terem armações feitas de couro 

(<http://www.antiquespectacles.com/topics/discoveries/shipwreck/shipwreck.htm#>). Um par 

semelhante a  esses    era   usado    pelo    escritor    espanhol    Francisco    Gómez    de   

Quevedo (1580-1645) e os exemplares paulistas certamente não diferiam dos modelos 

usados pelos espanhóis (fig.71). Por fim, para concluir nossas considerações sobre  o  

universo dos trajes masculinos não devemos esquecer do único exemplar de cabeleira  

postiça citado  nos  inventários   paulistas,  encontrado   no     arrolamento     dos    bens   

deixados  por Antônio Rodrigues do Prado, datado de 1694.  Um  tipo  de  ocorrência  

que  não  deixa pôr em dúvida o alto grau de afrancesamento atingido pela 

indumentária masculina paulista das camadas superiores no final do século XVII. 

Por outro lado, como objetos ligados ao mundo feminino, não podemos 

esquecer de citar os rosários, de tradição portuguesa, mencionados em sete 

inventários com datas entre 1614 e 1710. Dentre essas peças de caráter devocional, 

destacam-se um “de corais com extremos e cruz de ouro” (1652), um “de coral fino 

engranzado [isto é, encadeado] em prata” (1665), outro “engranzado em ouro, os 

extremos com seus casquilhos [arremates de metal]” (1669) e finalmente um 

“organizado [engranzado?] em prata com uma  verônica   [imagem de Cristo]”   (1710).  
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71- Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645). Pintura atribuida a Juan Van der Hammen (1596-

1631), a partir de um original perdido de Diogo Velázquez (1599-1660). Acervo do Instituto 

Valencia de Don Juan, Madri, Espanha. 

Os óculos vistos neste quadro, com lentes convexas e armação de couro, eram fabricados em Nuremberg e 
certamente iguais aos usados pelos paulistas do século XVII. 
Fonte:< http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Retrato_de_Francisco_de_Quevedo.jpg> 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Retrato_de_Francisco_de_Quevedo.jpg
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Podemos ter  uma  ideia  da  aparência  desses  objetos  observando  

duas  ilustrações neste trabalho. Na fig.65 d notamos que a  velha beata  traz  um  

exemplar  nas   mãos  feito  justamente  de  contas  de  coral,  entremeadas  com 

contas de prata. Na  fig. 23, podemos observar à direita a acompanhante da princesa 

Isabela Clara Eugênia (1566-1633), de suntuosa aparência, filha favorita de Felipe II 

(1527-1598). Dizem tratar-se de uma anã bufona chamada Madalena Ruiz (séc. XVI-

1605), ocupada na tela em segurar os   micos   da   princesa.  Em  seu   pescoço,   à   

guisa    de   colar   vê-se   uma   grande peça feita com contas de coral, contas de prata 

e   um graúdo crucifixo deste último material. Na cabeça, a bufona traz uma beatilha 

de bicos, análoga à da figura  citada atrás. 

                            Analisando os inventários paulistas, não podemos deixar de reparar nos  

poucos  elementos   que   complementavam   os   trajes   femininos   seiscentistas.   Na  

Espanha do século XVII era de rigor entre as mulheres de alta condição social o uso de   

luvas, lenços e leques. Os leques semicirculares feitos de lâminas móveis, que podiam 

abrir e fechar, tinham origem japonesa e passaram a ser importados por Portugal e 

usados  tanto  nesse  país, quanto na  Espanha  desde  os  fins do  século XVI   (fig. 62).   

Tornaram-se depois universais entre as mulheres das camadas superiores,  

substituindo  os abanos de penas anteriormente introduzidos pelos  italianos. Luvas 

perfumadas com grandes  punhos   bordados   (fig.72),   de  fabricação  espanhola,   

eram   regularmente exportadas para a França. A difusão desses acessórios entre as 

mulheres  de  outros  níveis   sociais  foi,  porém,  relativamente  lenta,  dependendo do  

barateamento    da   confecção   das  peças.  No princípio do século XIX,    Debret,     

por   exemplo,  registrava no Brasil índias guaranis já integradas na civilização, 

trazendo  nas  mãos o leque  pregueado  e retrátil escrupulosamente enrolado num 

lenço branco (v. 1 prancha n.24) (Fig.73). 

  

 

Conclusão 

 

 

                               Pelo que vimos acima, os trajes paulistanos dos primeiros tempos, 

vistos     como     pobres     e    antiquados    pelo jesuíta Fernão Cardim, quando visitou  
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73- Femmes gouaranis civiliseés allant à la messe le dimanche. Gravura do livro Voyage pitoresque  et 

historique au Brésil, de  Jean-Baptiste Debret (1768-1848). Publicado em fascículos entre 1834 e 

1839. 
Fonte: <http://www.brasiliana.usp.br> 

 

http://www.brasiliana.usp.br/
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Piratininga em 1585, evoluiu bastante ao longo do século XVII. Frei Vicente do 

Salvador atribuiu o início dessa evolução à chegada, em 1599, do faustoso fidalgo 

português D. Francisco de Sousa (1540-1611), sétimo governador geral do Brasil,  e 

sua corte. Mas talvez a razão seja outra, de cunho estrutural, tal como demonstrada 

por Ilana Blaj: São Paulo no seiscentismo conseguiu sair de uma quase  economia  de  

subsistência  e  passou  a  integrar a   economia    de mercado,  graças à  produção  

agrícola  voltada   para   abastecimento  interno  do  País  (2002,p.95 e ss.). Tal fato 

possibilitou o enriquecimento de uma elite proprietária de terras e escravos, gerando 

um excedente em parte gasto nos luxos exibidos nas vestimentas domingueiras. Em 

São Paulo não havia decerto a despudorada opulência flagrada nas zonas açucareiras, 

mas os membros das camadas mais altas, e mesmo baixas, demonstravam séria 

preocupação com a exteriorização de riqueza e status através das indumentárias. 

Luxo que contrastava de modo chocante com a  singeleza das trajes de todos os dias e 

penúria dos interiores dos lares da época, onde se viam poucos talheres sobre a mesa 

(o garfo era ainda inexistente), raros pratos e uma ou outra tambuladeira de prata, por 

exemplo, enquanto faltavam móveis e mais artigos que seriam hoje considerados 

essenciais. 

                                  A moda espanhola introduzida em São Paulo, via Portugal ou 

colônias hispânicas vizinhas, sobretudo depois de 1580, foi finalmente superada na 

segunda metade do  XVII  no  que  se  refere  ao  traje masculino das pessoas mais 

afortunadas, mas deixou raízes    profundas,    convertendo     sobretudo     a     

vestimenta     feminina      paulista  num aspecto característicamente regional. Até o 

século XIX as paulistanas mantiveram os mantos negros de sarja e de baeta, as roupas 

ornadas com galões dourados descendentes da ropa espanhola quinhentista e o 

pequeno  chapéu  negro  de  feltro, com o seu respectivo véu. Da mesma maneira, o 

paulista conservou o poncho (antigo bernéu) e as botas colantes de couro de veado. 

No transcorrer  do Dezenove, as modas se   modernizaram, mas   as famosas baetas    

cobrindo as moças pobres perduraram até os anos de 1870, quando o processo 

inexorável de urbanização da cidade se acelerou definitivamente, extinguindo 

centenárias tradições. 

 

                                                                            *   *   *   *   *    
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GLOSSÁRIO 

 

O presente glossário foi organizado com o propósito de atender às necessidades 

específicas do assunto que aqui nos interessa, os trajes paulistanos dos séculos XVI e XVII. Como de 

praxe nestes casos, recorremos a antigos dicionários, os quais nem sempre consignam a definição que 

melhor cabe à indumentária usada no período em foco, detalhe ao qual os historiadores brasileiros 

muitas vezes não deram a merecida atenção. Em alguns casos, conseguimos corrigir esse tipo de falha. 

 

 

.Abigarrado- Termo proveniente do francês bigarré, que quer dizer multicolorido, 

variado. Adjetivo usado no Regimento dos Alfaiates de 1587, referindo-se aos calções 

então em moda. Nesse caso, interpretamos calções abigarrados como aqueles  cheios 

de detalhes decorativos, recortes, frisados, e sobretudo  talhos ou fendas (também 

chamados golpes ou picados), que  expunham o pano do forro de cor contrastante. 

.Acatassolado- Ver catassol. 

.Agulheta- Remate de metal, às vezes precioso e cravejado de pedrarias, colocado 

nas extremidades das fitas e atilhos que decoravam os trajes femininos e masculinos 

das pessoas da nobreza ibérica durante os séculos XVI e XVII. Por extensão, o próprio 

atilho com seu terminal metálico. 

.Aleonado ou leonado-“Da cor que tira a russo, como a do cabello do Le~o” 

(BLUTEAU, 1712-1728). Fulvo, pardacento. 

.Algodão- Fio ou tecido que se fabrica com os “pelos muito longos, achatados, por 

vezes retorcidos, entrelaçados e geralmente brancos que reveste as sementes de 

certas espécies do gênero Gossypium, da família. das malváceas” (HOUAISS,2009). 

Em São Paulo, a produção doméstica do algodão foi muito importante durante os 

séculos XVI e XVII.  Nos sítios das redondezas, plantava-se o algodão e fiavam-no. 

Servia para tecer camisas, ceroulas, gibões de guerra (ver esse term0) ou escupis 

(fig.74),  toalhas de mesa  e de mãos,  lençóis e redes   de    dormir,    segundo   Sérgio   

Buarque de Holanda (1902-1982) (Caminhos e fronteiras, 1994).  Quando havia  

muitos  escravos   no  sítio, a produção aumentava. No início, fardos de algodão 

chegaram a servir de moeda de troca. 

.Amorado- Que tem a cor da amora; arroxeado, morado (HOUAISS, 2009). Cor de 

calçados femininos nos inventários paulistas. 

.Anágua- “Vestidura de panno de linho, de que  usaõ  as  mulheres  immediatamente  
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  74-Soldados índios de Mogi das Cruzes, 1834. Autoria de Jean-Baptiste Debret. A 
aquarela documenta a vestimenta feita de tecido acolchoado que servia de proteção 
contra as flechas dos selvagens. Usada em pleno século XIX. 

         Note-se que o escupil da figura de costas, à extrema esquerda,dentro de um círculo vermelho, traz uma 
espécie de gola alta para proteção da nuca  e das partes laterais do pescoço. Detalhe que a figura central, por 
sua posição, não mostra. Essa particularidade foi ignorada por Belmonte na reconstrução que fez dessa peça. 
Ver figs. 75a e 75b. 

            Fonte:< https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:E23_p21.jpg> 
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sobre a camiza” (BLUTEAU, 1712-1728). O termo  que,   inicialmente se  referia  a  uma  

saia interior, durante certo tempo parece ter substituído a vasquinha nos inventários 

paulistas, entre 1643 e 1667, fazendo conjunto com a roupetilha (ver esse term0). 

Conjunto esse considerado provavelmente vestido de cota ou cotão (ver esse termo). 

Embora, pela descrição nos inventários, existisse a versão própria para sair. Ver 

roupetilha. 

.Armador- Era peça superior de trajes masculinos e femininos, citada em inventários 

paulistas. No caso masculino, supomos que, às vezes, substituía o gibão (ver esse 

termo), mas há menções de que podia fazer conjunto com este último, conforme 

inventário de 1650. No caso feminino, há citação de um vestido composto de 

“an|guas e gib~o com seu armador” (inventário de 1667). As características dessa 

peça não são bem conhecidas. Eram às vezes confundidos com os coletes, como em 

inventário de 1638. Estes não tinham mangas, mas os armadores as tinham, em geral, 

avulsas, feitas com tecido contrastante com o resto da vestimenta. Ocorre nos 

inventários paulistas datados entre 1638 e 1667. Em espanhol moderno armador é 

sinônimo de jubón, isto é, gibão, mas no Diccionario de autoridades espanhol (1726-

1739), volume 1 (1726), vemos a seguinte definiç~o:”Cierta espécie de jubón que se 

solia hacer de ante, y aforrar ò cubrir  por encima de tela, ò seda por gala. Parece se 

pudo decir porque armaba bien al talle, ò porque assentaban bien sobre él las armas, ò 

porque en algun modo era defesa del cuerpo.” (sob esse aspecto aproxima-se do 

colete). Essa definição, no entanto, não parece servir para o armador paulistano, 

usado por homens e mulheres. Ver colete. 

.Baeta-“Panno de la~, a que ou com o uso, ou com instrumentos se levanta o pelo. Hà 

de muitas castas. Baeta, a que chamão Castelete, que é de cincoenta, & quatro fios. 

Baeta de cosal, Baeta de conta nova, Baeta de barca, Baeta cacheira [ver cacheira], 

Baetinha de Bestable, Baeta Imperial. Também das differentes terras aonde se 

fabrica, toma a baeta o nome. Baeta de Inglaterra, de Olanda, de França, de 

Barcelona, de Moscovia, &c.” (BLUTEAU, 1712-1728).Ver colete e 

.Balona- Peça usada por homens e mulheres. No caso masculino, ver mantéu e 

valona.  No caso feminino, volta ou gola em forma de larga faixa rendada que às vezes 

guarnecia todo o contorno do grande decote canoa da camisa feminina. Em meados 

do século XVII, a moda espanhola fazia com que as mulheres deixassem a balona 
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aparente, dobrando-a  por sobre o decote do gibão ou corpinho. Moda também usada 

em Portugal durante a vigência das modas espanholas. Sobre as balonas falou 

Bluteau:  Nas  mulheres se põem com o trajo de roupa [ver esse termo] somente, & 

antigamente com Guardinfantes [ver esse termo] [...].Ver cabeção e roupa. 

.Barambaz ou garambaz- Segundo Morais/Bluteau (1789), barambáz era “coisa que 

vai pendendo”. Bluteau (1712-1728), ao definir bombachas, afirmava serem calções 

ornados com tufos ou garambazes, ou seja, uma espécie de decoração pendente 

própria para vestimentas. Morais/Bluteau (1789) também consigna garanváz: “Talvez 

barambaz.” E ajunta uma abonação: “Somente nos guardapés [saias de baixo] das 

mulheres se poder| pòr hũ a barra de seda de altura de hum palmo, e um garanvàz 

com debrum. Lei Suntuaria” Em espanhol temos garambaina: “Adorno de mal gusto y 

superfluo em los vestidos y otras cosas”, segundo o dicionário da Real Academia 

Española (2010).  Talvez os barambazes ou garambazes fossem o mesmo que folhos ou 

falbalás, guarnições que ornavam a parte  inferior  das  saias,  anáguas, etc.  Ou    seja, 

babados e franjas. Ver bombachas.      

.Barberisco- Tecido antigo de características desconhecidas.     

.Barragana, ou antes Barregana- “Barregana hũ p~no, tecido de pelo de cabra para 

resistir a chuva”(BLUTEAU, 1712-1724). Pano tecido com pelo de cabra, resistente à 

chuva; tecido de lã forte (HOUAISS, 2009). Segundo os inventários paulistas, era 

usado para fazer roupas (gibões, casacões e capotes) e chapéu-de-sol, ou seja, 

sombrinha ou guarda-chuva, graças às suas caraterísticas impermeáveis. 

.Barselana- Tecido antigo de características desconhecidas. 

.Beatilha- “Lençaria [ver esse termo] muito fina. Touca de beatas, ou freiras, donde 

tomou o nome esta lençaria” (Novo Diccionario da Língua Portugueza, 1806) (fig.65b). 

.Bedém- Capa de couro ou de esparto contra a chuva; túnica mourisca, curta e sem 

mangas. (BLUTEAU, 1712-1728) (MORAIS/BLUTEAU, 1789). “Capa Mourisca; Capa 

d’agua” (Novo Diccionario da Língua Portugueza, 1806). 

.Belbutina- Belbute fino. Belbute era tecido antigo de algodão grosso e pesado, que 

semelhava o veludo (HOUAISS, 2009). Aparece em inventários paulistas. 

.Berne-“Panno [ver esse termo] fino escarlate. Outros escrevem Berneo”, diz o Novo 

Diccionario da Língua Portugueza, 1806. ”Panno fino de cor escarlata, que vem da 

Hibernia [Irlanda]” (MORAIS/BLUTEAU,1789). Notar que berne era um tecido de lã 
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grosseiro, segundo o historiador Boucher, e aqui aparece como tecido fino. 

Incongruência que infelizmente não pôde ser superada. 

. Bertangil- ver bretangil 

.Bernéu- “Capa longa, de pouco custo, grosseira” (MORAIS/BLUTEAU,1789). Capa 

comprida, e grosseira (Novo Diccionario da Língua Portugueza, 1806). 

.Bombachas-“Calçoens de seda, que ou se trazião com tufos, ou garambazes [ver esse 

termo], erão muito largos, & se atavão pellos juelhos (BLUTEAU, 1712-1728). As 

bombachas citadas nos inventários paulistas dos anos de 1650 parecem ter sido 

amplas ceroulas (ver esse termo), compridas até os joelhos, às vezes decoradas com 

largos babados, como Luís XIV usava ainda em 1660 (fig.44). De uso proibido por lei 

suntuária portuguesa (Pragmática de 1668), na tentativa de evitar o consumo 

supérfluo de rendas estrangeiras. Peças usadas externamente pelos antigos gaúchos, 

as bombachas n~o passavam de “ceroulas fofas”, depois transformadas em “calças 

muito largas”.           

.Bombazina-“Hum genero de panno grosseiro, de que se fazem vestidos” (BLUTEAU, 

1712-1728). Fustão com dois anversos (Novo Diccionario da Língua Portugueza, 1806). 

“certo tecido de algodão com riscas em relevo e rasas, que imita o veludo cotelê” 

((HOUAISS, 2009)). “espécie de tecido de seda (HOUAISS, 2009). 

.Bocaxim, ou antes  bocassim – “Certo panno de linho, pisado a  modo de panno de 

laã, que se costuma tingir de varias cores. Os Venezianos (segundo escreve Ferrari nas 

origens da lingoa italiana) chamam Bucassino a hum panno, que os mais Italianos 

chama Bucherame. Parece, que de Bucassino fizerão os Franceses Boucassin, & nòs 

Bocaxim. Chamão os castelhanos Bocasi, e segundo Cobarruvias, ou tomou o nome do 

lugar donde o primeiro se inventou, ou deriva de Bocado, porque posto em juboens , 

ou calçoens debaixo de panno golpeado, pellos golpes  se tirão delle bocados [ou seja, 

o tecido de forro era puxado para fora pelas fendas, como um tipo de ornato] ” 

(BLUTEAU,1712-1728).Antigo tecido de algodão encorpado, que servia para forrar 

trabalhos de tapeçaria, cortinados etc. e era usado como divisória de ambientes 

(HOUAISS,2009).”Tela encerada para entretelar vestidos” (MORAIS/BLUTEAU,1789). 

Nos inventários post-mortem e testamentos aparece como forro de peças de 

vestimenta. 

.Borzeguim-“Bota até o meio da perna, atada, e justa | perna” (Novo Diccionario da 
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Língua Portugueza, 1806). 

.Bragas – “Hoje he huma especie de ceroulas, de q̃ usaõ os pescadores e tintureiros, & 

outros” (BLUTEAU, 1712-1728).”Calças largas” (MORAIS/BLUTEAU,1789). Ver 

ceroulas. 

.Braguilha- Peça do vestuário masculino, de formato triangular, surgida no século XV 

com as calças ajustadas feitas de tecido e compostas de pernas separadas, unidas pela 

parte traseira. Protegia a região genital, impedindo que fosse vista frontalmente a 

parte da fralda da camisa que tapava a ceroula. Tomou a forma de um bolso para 

melhor acomodar o volume das partes sexuais masculinas. No século XVI foi mantida 

nos calções. Ganharam destaque à custa de muito enchimento, chegando a ter em 

alguns casos a forma de um falo ereto. Deixou de ser usada por volta de 1590, sendo 

substituída nos calções por uma abertura vertical simplesmente abotoada. 

.Bretangil ou bertangil- “Panno de algod~o que ha entre os Cafres (Novo Diccionario 

da Língua Portugueza, 1806) [Cafres – indivíduos de uma população africana banta, 

afim dos zulus, não muçulmana, do Sudeste da África]; certo tecido de algodão (azul, 

preto, vermelho) que se exportava de Cambrai (França) para a África oriental e que aí 

também se fabricava (HOUAISS,2009). 

.Bretanha- Lençaria [ver esse termo] de linho, fina, que se trazia da Bretanha 

(MORAIS, 1831); tecido branco muito fino, de linho ou de algodão (HOUAISS, 2009). 

.Burato- “Especie de panno de seda, de que as mulheres antigamente faziaõ mantos” 

(Novo Diccionario da Língua Portugueza, 1806).  Ver manto.                                                                                                                                                                                                                                   

.Burel- Tecido áspero de lã, de cor parda ou acinzentada, usado na Idade Média pelos 

camponeses mais rústicos e adotado para a confecção dos hábitos conventuais dos 

frades menores. Os primeiros paulistanos vestiam-se de burel. 

.Cabeção- “A parte superior da vestidura que cinge o pescoço, & se poem a volta 

[gola] cozida, ou abotoada `a roupeta, ou casaca” (BLUTEAU, 1712-1728).  “A parte de 

capa, & c., ao redor do pescoço.” (Novo Diccionario da Língua Portugueza, 1806). “Em 

peças de roupa que se vestem acima da cintura (como capas, casacos, vestidos, 

camisas), a parte superior, que forma uma espécie de gola ger. larga e pendente” 

(HOUAISS, 2009).  Nos inventários paulistas, o cabeção, termo encontrado entre 

1590/92 e 1680, parece ter sido usado inicialmente na acepção de gola costurada das 

camisas e de outras peças de roupa, tanto masculinas quanto femininas. Já a partir dos 
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meados século XVII, aparece a palavra cabeção significando o tipo de camisa feminina 

da qual o cabeção fazia parte (num exemplo claro de sinédoque). O cabeção consistia 

então numa barra rendada que bordejava o amplo decote da camisa e era deixado à 

mostra ao ser rebatido sobre a borda da abertura do gibão ou do corpinho. Nos 

inventários paulistas são citados cabeção com mangas, cabeção com fralda e cabeção 

com gorgeira lavrada, sendo gorgeira aqui a própria faixa rendada. Chamemos a 

atenção para o fato de que, na época, a palavra gola não se referia a um elemento do 

traje civil, mas estava reservada para designar uma peça de ferro circular que os 

homens de armas usavam no pescoço, segundo Bluteau. O mesmo que balona ou 

valona (em espanhol). Ver esses termos. 

.Cabrestilho- Nas meias sem pé, alça que passava sob essa parte do corpo, para 

manter a peça esticada (fig.20). A solução já existia em calças de tecido da Idade 

Média (chausses à étrier, em francês) e  com esse tipo de meias, usavam-se escarpins 

ou escrupins para cobrir os pés antes de calçar as meias e os sapatos. Ver escarpim. 

.Cacheira-“Tecido de felpa comprida” (MORAIS/BLUTEAU, 1789). 

.Calamaço – “Tecido antigo de seda” (Novo Diccionario da Língua Portugueza, 1806). 

Provavelmente o calhamaço citado num inventário de 1710, como tecido com o qual 

foi confeccionada uma saia preta, era o calamaço e não o rústico calhamaço. 

.Calamania- Tecido antigo, de características desconhecidas. 

.Calças- Peças do vestuário masculino europeu que evoluiram durante a parte final da  

Idade Média (chamadas chausses em francês). A princípio eram ajustadas ao corpo e 

cobriam apenas os pés e as pernas até os joelhos. Com o progressivo encurtamento 

dos trajes dos homens, as calças alcançaram a metade das coxas, presas por meio de 

cintas-ligas, e mais tarde atingiram a cintura, mantendo-se porém independente cada 

perna. As bordas superiores das calças eram então atadas por meio de atilhos à parte 

inferior do gibão. Em meados do século XV, o par de calças juntou-se por meio de 

costuras pela parte de trás e se uniram, depois, na parte da frente por meio de uma 

peça independente de forma triangular, a braguilha (ver esse termo). A partir do final 

do Quatrocentos, a parte superior das calças passou a ser recoberta por calções muito 

curtos (boulevards, em francês), que desde então foram sendo encompridados em 

direção aos joelhos, ficando a parte inferior das calças transformadas em meias-calças 

ou simplesmente meias (em francês bas de chausses ou simplesmente bas). 
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. Calções-“A parte da vestidura, em que entrão as pernas, & que fica cobrindo o corpo 

da cintura até os juelhos.” (BLUTEAU, 1712-1728). Era o haut de chausses francês, 

depois chamado trousses. Embora mudando de forma, os calções são mencionados ao 

longo de todo o período dos inventários paulistas estudado, de 1599 a 1710. 

.Calhamaço –“Certo panno grosso de linho de que ha muitas castas” (BLUTEAU, 1712-

1728).” “Ver calamaço e canhamaço. 

. Cambraia- Tecido muito fino, translúcido e levemente lustroso, de algodão ou de 

linho, usado em lenços, adornos etc.(HOUAISS,2009). Primitivamente fabricado em 

Cambrai, na França. 

.Camelão-“Certo pano, que se fazia de pello de camelo, donde lhe veyo o nome. 

Camelaõ, hoje he pano; de pello de cabra e laã, ou seda. Ha camelaõ de Hollanda fino, 

camelaõ de la~ grosso, camelaõ de França ralo &c [...]” (BLUTEAU, 1712-1728). 

.Camisa- Peça de roupa usada tanto por homens quanto por mulheres. Vestida 

diretamente sobre a pele, quase sempre de cor branca e de tecido fino de linho, 

algodão, lã ou seda. Tinha amplas proporções e suas fraldas atingiam quase os 

joelhos, no caso masculino, e quase os tornozelos, no caso feminino. Nos inventários 

paulistas aparecem às vezes com bordados de cor, tradição de origem mourisca que 

foi adotada pelos espanhóis e depois divulgada pelo resto da Europa. As camisas 

femininas eram também decoradas com balonas ou cabeções, sobretudo a partir do 

século XVII. Ver balona e cabeção. 

.Campanha- Tecido antigo de características desconhecidas. 

.Canequim- “Lençaria [ver esse termo] fina de algod~o da India” 

(MORAIS,/BLUTEAU, 1789). 

. Canhamaço- “A estopa do canamo [cânhamo] ou estopa grossa do linho gallego § 

lençaria feita della” (MORAIS/BLUTEAU, 1789). 

.Cânhamo- Chamado canamo por Morais/Bluteau (1789). “Arbusto que atinge de 2 m 

a 3 m (Cannabis sativa), da fam. das canabáceas, nativo da Ásia, de folhas compostas, 

finamente recortadas, serreadas, inflorescências axilares, e frutos aquênicos 

arredondados; cultivado há mais de quatro mil anos, fornece fibra com aplicações 

industriais, e tb. a maconha ('droga') e o haxixe” (HOUAISS, 2009). “Fibra, fio ou 

tecido de c}nhamo” (HOUAISS, 2009). 

.Capa- “Vestidura, que se traz por cima das outras, & fora de casa” (BLUTEAU, 1712-
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1728). Segundo Boucher (1965,p. 228 e 428), a capa espanhola durante o século XVI 

tinha capuz e forma circular, sendo pouco usada depois de 1550. A partir dessa data 

foram adotados no país outros modelos vindos da Alemanha ou da Europa Central, 

em forma de capa curta ou meio-longa, o ropón, menos incômodo e mais adaptado ao 

porte de espadas longas, do tipo espanhol ou italiano. Sua forma variava pouco, 

embora tivesse nomes diferentes: ferreruolo, boêmio, balandran, fieltro e capa (fig.43). 

Estes últimos modelos, munidos de capuz, serão a marca distintiva desta peça usada 

na Espanha, em Portugal (fig.28b), e alhures durante parte do século seguinte. 

.Capote- “Especie de manto, de que usaõ os homens, comprido até os pés, com 

cabeçaõ” (Novo Diccionario da Língua Portugueza, 1806). 

.Carapuça- “Peça de cobrir a cabeça, feita de ponto de meya, pano, coiro, 

pontiaguda.” (MORAIS/BLUTEAU, 1789). 

.Carassulilho- Pelo contexto do trecho do inventário paulista (1638) de que foi tirada 

essa palavra, deduz-se que era um tipo de ornato de roupas femininas, feito, no caso, 

de ouro, ou talvez de fio de ouro. Aparentemente vem do espanhol caracolillo 

(caracolzinho), que segundo o dicionário da Real Academia Española, quer dizer “pl. 

Guarnición que solía ponerse al canto de los vestidos.” Supomos que era elemento 

decorativo de forma espiralada que decorava as pestanas (debruns).Ver pestana.  

.Carrião- Tecido antigo, de características desconhecidas. 

.Casaca1- Peça do vestuário masculino de origem francesa que em meados do século 

XVI se punha por cima da roupa no lugar da capa. Tinha o aspecto de um casaco feito 

de tecido espesso com mangas e abas compridas. Decorado com galões e forrado de 

peles, ia até a altura da metade da coxa (figs.21 e 42). No século XVII, vemos que 

ocorre nos inventários paulistas por vezes acompanhando gibão (inventários de 1680, 

1685 e 1698). Isso nos faz supor que a peça francesa nesse caso é  o justaucorps,  que 

estava sendo usada com o traje espanhol (fig.37). Ver casaca2. 

.Casaca2- Peça de vestuário que compunha o traje à francesa presente em São Paulo a 

partir da década de 1670, na fase do início do abandono dos trajes espanhóis usados 

por cerca de 90 anos. Abandono esse que se deu em consequência direta da 

Restauração portuguesa, ocorrida em 1640. Originária do costume militar, a peça se 

chamava em francês justaucorps, por ser ajustada ao corpo. Foi adotada pelo traje civil 

francês por volta de 1660. Com mudanças de detalhes, continuou em uso até o meio 
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do século XVIII, quando seu corte e ornamentos se simplificaram, tornando-se então 

l’habit, ou seja, o antecessor da casaca tal qual conhecemos hoje (BOUCHER,1925, p. 

434) (figs.67a e 67b). Ocorre nos inventários paulistas entre 1671 e 1710, 

acompanhando véstia ou gueta (ver esses termos), embora tenha sido usada durante 

certo tempo com peças do traje espanhol. Ver casaca 1. 

.Cassa-Tecido fino, transparente, de linho ou de algodão (HOUAISS,2009). Usado em 

São Paulo no século XVII para fazer mantéus (ver esse termo). 

.Catalufa- “Certo tecido de lãa ordinaria, ou de lãa, e prata falsa, ou de algodão, e 

seda.  Dizem outros,  que   Catalufa  he  pano  urdido  de  linho,   e     tecido    com    lãa,   

lavrado,  e  muy  vistoso  mas de pouca dura, e hoje pouco usado.”  (BLUTEAU, 1712- 

1728). 

.Catassol- “He um tecido a modo de camel~o, mas muito fino, & lustroso. Na Pauta 

dos Portos  seccos, & molhados, impressa em Lisboa anno  de 1668, anda debaixo do 

titulo das lans. Ha catasol negro, catasol canjante [i.é, cambiante], catasol estreito,& 

catasol dobrado.” (BLUTEAU, 1712-1728). Catasol canjante era a variedade que tinha 

aparência cambiante ou furta-cor, dado o significado da palavra acatassolado, 

particípio do verbo acatassolar (HOUAISS,2009). 

.Ceroulas-“ Ceroulas saõ huma vestidura interior de panno de linho, que a modo de 

calçoens cobrem o corpo da cintura atè os joelhos, ou mais abaixo”(BLUTEAU, 1712-

1728). Essa definição serve para as peças usadas no tempo do dicionarista. O tamanho 

das ceroulas variou muito desde a Idade Média.  

.Cetim- Tecido de seda lustroso e macio cuja trama não aparece no lado avesso 

(HOUAISS,2009). 

.Chamalote- Fazenda de textura similar à do tafetá, cuja trama produz efeitos 

ondulados no lado direito do tecido (HOUAISS, 2009). Em inventário de Mécia de 

Siqueira (1648) é chamado de “chamalote de |guas”, em raz~o dos efeitos ondulados 

que o tecido apresenta. 

.Chapéu- Havia os de uso masculino e os de uso feminino. Quando de uso feminino, 

podiam ser de feltro preto, tal como registrado na mulher portuguesa de Cesare  

Vecellio em 1590 (fig.28a). Pequeno, de aba estreita e copa arredondada e baixa, 

ornado com trancelim de seda ou de prata. Até hoje sobrevive em trajes folclóricos 

portugueses, sob formas diversas. Em documentos do século XVII, às vezes é 
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mencionado chapéu com seu véu. O véu era um lenço grande que cobria a cabeça e 

ombros femininos sob o chapéu. Modo até hoje visto em mulheres que ainda trazem 

indumentárias regionais ibéricas. Foi também usado desse modo em São Paulo até o 

começo do século XIX (figs. 57,60a e 60b). Nos inventários ainda são citados chapéu 

de cor, em geral, femininos. Quando de uso masculino, foram localizados um de 

Segóvia e um de Bardá (?). Havia também os da terra. Eram em geral pardos e pretos. 

Em inventários masculinos ocorrem às vezes chapéus com véus. São de uso feminino 

ou talvez chapéus masculinos de luto, com fumo pendente. Ver  fumo e sombreiro. 

.Chapim-“Calçado de mulher; era de quatro, ou cinco solas de sovereiro para fazer 

mais alta a estatura. Coturno trágico. Hoje he um calçado de sola para se calçar  com  

çapato.” (Novo Diccionario da Língua Portugueza, 1806). A definição demonstra que 

havia dois tipos de chapim: um para ser usado sozinho, outro para ser calçado com 

botinas, conforme os inventários e testamentos paulistas. Não são mais citados nos 

inventários paulistas depois de 1655 (figs.32ª, 32 b e 75). 

.Chouriço- Rolo em formato de argola, feito de tecido e cheio de enchimento 

(algodão ou estopa), talvez costurado numa anágua (saia de baixo) na altura dos 

quadris ou, quando aberto na frente, amarrado diretamente sob a cintura das 

mulheres, entre a saia exterior e a interior, para lhes valorizar as ancas. Peça citada no 

inventário de Gaspar de Cubas, de 1648. Introduzido na década de 1620 em Espanha, 

onde foi pouco usado, tinha nome de aro de algodón flamenco, por ter sua origem no 

Flandres, antes de entrar na França. Nesse último país em fins do século XVI era 

chamado bourrelet.  

.Cochonilho- O cochonilho encontrado em inventário paulista (1644) se refere ao 

corante carmesim, naquela época produzido no México e na América Central, e cuja 

fonte é a cochonilha-do-carmim, inseto homóptero (Dactylopius coccus), da família 

dos datilopiídeos, que se alimenta de cactáceas. A fêmea do inseto produz a 

substância de que se tira o referido corante. O corpo do inseto era dessecado, moído e 

fervido. Sabe-se que nesta época os tecidos de cor vermelha, ao lado dos tecidos 

tingidos de negro, eram os mais caros, em razão dos raros corantes utilizados. 

.Colete- Peça superior dos vestuários masculino e feminino, segundo os inventários 

paulistas. “Especie de gibaõ sem mangas” (BLUTEAU, 1712-1728). Este autor 

menciona também coletes [masculinos] feitos pele de anta em Portugal, que eram, na  
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 75-Assim vão as mulheres ricas a Barcelona ou ao reino da Catalunha. Detalhe de desenho constante 
no Livro de Trajes de Cristovão Weinitz, década de 1530. Acervo do Museu Nacional Germânico, 
Nuremberg, Alemanha. 
A desproporção entre a figura feminina ao usar chapins muito altos e seus acompanhantes masculinos era tão 
grande que atraia a severa condenação dos moralistas, que viam nisso algo pecaminoso por ser antinatural. 
Fonte:< https://commons.wikimedia.org/wiki/Trachtenbuch_des_Christoph_Weiditz> 
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verdade,  muitas   vezes   feitos    de    pele   de   búfalo. Sob    esse    aspecto   o   colete, 

peça inicialmente de uso militar depois introduzida no costume civil (fig.21), 

correspondia à cuera espanhola. Ocorre nos inventários paulistas datados dos anos 

entre 1613 e 1665, às vezes confundidos com os armadores. Ver armador, corpinho e 

cuera.  

.Corpinho- Peça superior do vestu|rio feminino. “He a modo de gib~o, sem abas, 

colete, ou roupinha [roupinhas ou roupetilha] hoje, sem abas” (MORAIS?BLUTEAU, 

1789). Era fortemente espartilhado (fig.24). Desaparece dos inventários paulistas em 

1651, sendo substituído por outras denominações, como colete, armador, gibão e 

roupetilha (ver esses termos). 

.Cotão- Tecido de algodão resistente (HOUAISS, 2009). Aparece num inventário 

paulista de 1623, como traje. Segundo Morais /Bluteau (1789), cotão era o vestido de 

cote, ou apenas cote: o vestido “que se traz todos os dias”, em contraposiç~o aos 

vestidos de respeito ou de festa, trajes mais valiosos. Ver vestidos. 

. Coura-“Especie de gibaõ, ou colete de couro, com grandes abas” (BLUTEAU, 1712-

1728) (fig.19 ). Ver colete e cuera. 

.Crepe- “Derivase do Francez Crepe. He hum panno muyto leve, & mais transparente, 

que filele. He feito de seda crua, & engomada.” (BLUTEAU, 1712-1728).Ver filele. 

.Cuecas- Segundo Bluteau (1712-1728), eram calções interiores atados nos joelhos, 

que se usavam “por amor do frio”. Eventualmente podiam ser usados externamente, 

pois, de acordo com os inventários paulistas, eram feitas com os mesmos tecidos das 

demais peças exteriores masculinas, fazendo parte dos conjuntos chamados vestidos 

ao lado dos calções (inventário de Francisco Cubas Preto, 1673). Deduzimos então que 

eram essas cuecas a tradução lusa das rhingraves francesas, verdadeiras testemunhas 

do acelerado processo de afrancesamento da vestimenta masculina portuguesa após 

a Restauração (1640) (figs.38 e 67a). Ver rhingrave. 

.Cuera (espanhol)-“Especie de vestidura, que se usaba en lo antiguo encima del 

jubón, y corresponde à lo que despues se llamó ropilla.(Diccionario de autoridades, 

1726-1739). De inicío era veste militar feita de couro, como a coura e colete 

portugueses. Com o tempo tornou-se traje civil feito de tecidos nobres.Mais tarde foi 

abandonado em favor da roupeta. Ver colete, coura, saio (peça masculina) e 

roupeta. 
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.Damasco- Tecido de seda ornado, em alto-relevo, com fios para cetim ou tafetá, 

originário da cidade de Damasco (Síria) (HOUAISS, 2009). 

.Damasquilho- Tecido de seda ou lã, menos encorpado, que imita o damasco (ver 

esse termo); damasquim (HOUAISS,2009). 

.Droga- “Fazenda ligeira de seda, ou l~a” (Novo Diccionario da Língua Portugueza, 

1806). 

.Duquesa - “Duqueza, também  he o nome de certo panno de la~”(BLUTEAU, 1712-

1728). 

.Escarpim ou escrupino- “Calçado de ponto de me~, ou de lençaria para calçar por 

baixo da me~” (Novo Diccionario da Língua Portugueza, 1806).  Por meã [meia] 

entenda-se a meia de cabrestilho, que não tinha pé. Ver cabrestilho. 

.Espiguilha- Galão estreito, às vezes em ouro ou prata (HOUAISS, 2009). Em lingua 

espanhola é também bordado em relevo feito em costura para reforço. 

.Estamenha- “ Tecidura de la~, fiada ao fuso”, segundo Bluteau (1712-1728).Tecido de 

lã leve (HOUAISS, 2009). 

.Ferragoulo- Gabão [ver esse termo] largo com cabeção [gola larga e pendente], 

capuz e mangas curtas, segundo Houaiss (2009).  Essa definição, que remonta a 

Bluteau (1712-1728), não condiz com o ferragoulo usado em Portugal e no Brasil 

durante o século XVI e XVII. Ver capa, gabão e ferreruelo ou herreruelo. 

.Ferreruelo ou Herreruelo (español)-“Capa corta con cuello y sin capilla” (Diccionario 

de la Lengua Espanõla - Real Academia Espanõla,2010). Capa longua com gola de 

veludo, sem capuz, usada na Espanha pelos homens no século XVI (BOUCHER,1925, 

p.433). No Museu do Traje, em Madri, foi exposta há anos uma capa-ferreruelo 

vermelha de origem catalã que não possui gola. 

.Festo- “Uma droga [ver esse termo] grosseira. Lobo: mantéo de festo” 

(MORAIS/BLUTEAU, 1789).  

.Filé- Do francês Filet. Espécie de bordado europeu executado sobre uma trama de 

fios de algodão cruzados, préviamente feita. O cabeção de rede do inventário de 

Manuel Vandala (1626) pode ter sido executado com essa técnica, trazida de Portugal. 

.Filele- “Filèle. Certo panno delgado de Laã, que trazem de Berberia [países do norte  

da África].” (BLUTEAU, 1712-1728). 

.Fitaria- Seriam os molhos ou tufos de fitas empregados na decoração dos calções e 
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das cuecas nos anos de 1650 e 1680. O termo vem citado num traje deixado por 

Francisco Cubas Preto, inventariado em 1673. Uma moda a princípio holandesa que foi 

incorporada pelos franceses desde os anos de 1650. Ver cuecas e rhingrave. 

.Fraise (francês)- Volta [gola] de folhos que se punha em torno do pescoço, 

engomada e tesa. Em Espanha chamada gran gola (BOUCHER,1925, p. 433). 

.Fumo- Segundo Bluteau (1712-1728), “He um tecido de seda crua muyto fino, que 

nas mangas, & nos chapeos se traz em occasiaõ de luto.”  Talvez seja esse o caso dos 

chapeos com véus que aparecem em inventários paulistas referentes a bens deixados  

por personagens masculinos. 

.Fustão- “Especie de lençaria, que he tecida de cordões” (Novo Diccionario da Língua 

Portugueza, 1806).  Tecido de algodão ou de trama de algodão com cânhamo ou linho. 

Feito originalmente no Cairo, no bairro de Fustat. 

.Gabão – “Capote [ver esse termo] de mangas, com capuz, de que usaõ os 

camponesez” (Novo Diccionario da Língua Portugueza, 1806). “Capote de mangas ou 

casacão, com capuz e cabeção ('espécie de gola')” (HOUAISS, 2009). 

.Galão-Ver passamane. 

. Garambaz- Ver barambaz. 

.Gasa-“Tela de seda o hilo [linho ou cânhamo] muy clara y fina” (Diccionario de la 

Lengua Espanõla - Real Academia Espanõla, 2010); gaze, em português. 

.Gibão- “Vestido interno, como veste, que cobria o corpo até a cintura”, conforme 

Morais/Bluteau (1789). Peça superior dos trajes masculino e feminino, usado 

diretamente sobre a camisa. Ajustado ao corpo, tinha mangas longas e pequenas 

abas. No século XVI e em grande parte do século seguinte o gibão feminino era usado 

sobre a camisa e sobre ele ia o corpinho. O corpinho não tinha mangas ou as tinha 

perdidas, deixando ver assim as mangas do gibão. A partir de 1670 mais ou menos, na 

Espanha passou a ser usado apenas o gibão, tendo desaparecido o corpinho (fig.58). 

No traje masculino, sobre ele vinha a roupeta. Depois, esta cedeu o lugar à casaca (ver 

casaca1) e o gibão foi substituído pela véstia (ver esse termo) francesa em fins do 

século XVII. No traje feminino, manteve-se citado até o último inventário paulista 

estudado, datado de 1710.  

.Gibão de guerra ou armas de algodão- Segundo o padre espanhol Antonio Ruiz 

Montoya S. J. (1585-1652),  em seu livro La Conquista Espiritual de Paraguay Hecha por  
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los Religiosos de la Compañia de Jesus en las Provincias de Paraguay, Parana, Uruguay y 

Tape (1639), o gibão de guerra ou armas de algodão, chamado escupil em espanhol, 

era  uma espécie de dalmática estofada com as fibras do algodoeiro, com que o 

soldado, branco ou mameluco, lutava  com segurança, protegido contra as setas 

despedidas pelos índios inimigos. De acordo com essa descrição, o gibão de guerra, 

provavelmente feito de tecido grosseiro e estofo, teria as proporções, não da 

dalmática usada na Antiguidade, mas do paramento envergado pelos clérigos 

católicos da época. Ou seja, uma vestimenta folgada, almofadada, com meias- 

mangas largas até quase os cotovelos e com comprimento até a metade da coxa. Não 

poderia ser mais longa, porque isso impediria o soldado de lutar com desenvoltura. 

Nada muito distante, portanto, da reconstrução do escupil do sertanista paulista 

proposta por Belmonte (1896-1947) (fig.76a). Reconstrução essa baseada em 

aquarela do pintor francês Jean-Baptiste Debret (1768-1848), que, representou 

soldados índios de Mogi das Cruzes (1834), já integrados à sociedade brasileira, a 

combater selvagens, sob uma saraivada de flechas, protegidos pelo escupil, cujo 

comprimento  mal  lhes  atingia  os  joelhos. Além   disso,  a  peça    apresentava    uma  

fenda na parte dianteira inferior, e provavelmente também na  parte correspondente 

ao lado  posterior, a fim de não tolher os movimentos das pernas dos combatentes 

(fig.76b).  

.Gingão da Ìndia- “Certo panno [ver esse termo], que se lavra nas terras do Mogol 

[região da Índia então dominada pelos mulçumanos]”(BLUTEAU, 1712-1728). Bluteau  

grafa guingão. 

.Golilla (espanhol)-“Adorno hecho de cartón forrado de tafet|n u otra tela negra, que  

circundaba el cuello, y sobre el cual se ponía una valona de gasa u otra tela blanca 

engomada o almidonada usado  antiguamente  por  los  ministros  togados  y  demás  

curiales” (Diccionario de la Lengua Espanõla - Real Academia Espanõla, 2010). A valona 

em questão tinha a forma de meia-lua e foi usada a partir de 1623, quando o mantéu 

de folhos foi proibido pela coroa espanhola. Tornou-se  peça   essencial  do  traje  a    

rigor espanhol até o início do século XVIII, quando  este foi substituído pelo traje à 

francesa. Sobreviveu  na Espanha   durante muito tempo, no entanto, como peça 

integrante do traje judicial. Ver gasa, mantéu e valona. 

.Golpes- “Golpes no vestido. Saõ huns cortes ao comprido com ordem, & proporçaõ".  
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  76a-Reconstituição de um escupil ou gibão de armas, de autoria de Belmonte, usado pelos 

paulistas seiscentistas nas guerras contra os índios incivilizados, talvez baseada em ilustração 

de Debret, que viu algo semelhante sendo usado em pleno século XIX. 

         Na reconstituição do gibão de armas, Belmonte desprezou a proteção elevada em torno da nuca e 

das laterais do pescoço e as semi-mangas para proteção dos braços do soldado, vistas em 

ilustração de Debret. Talvez se tenha baseado no inventário de Brás Gonçalves, o moço, de 1603, 

de S~o Paulo, onde se arrola:” gib~o de armas sem mangas” . Acrescentou, porém, uma abertura 

na parte alta do peito, fechada por cordões, que supomos inexistente nas peças originais. 

Supomos que um decote redondo mais largo seria suficiente para deixar passar a cabeça do 

soldado.  
              Fonte:< http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0380c25.htm> 
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  76b-Reconstituição de um escupil ou gibão de armas, a partir do desenho de autoria de Belmonte, 

com as modificações consideradas pertinentes, baseadas em Debret e introduzidas pelo 

Autor, 2017. 

Dada a sua natureza de couraça feita de tecido e enchimento, o escupil devia ser uma peça um tanto rígida, 

não comportando, portanto, abertura junto ao decote para ajustá-la depois de vestida. Conforme a ilustração 

de Debret, tinha meias-mangas e uma proteção em pé, em torno do pescoço. Optamos por introduzir uma 

fenda posterior na parte inferior da peça, para facilitar a movimentação do guerreiro e corrigir os calções da 

figura masculina, que na época eram largos,e as botas, ajustadas e moles. 

            Fonte:<http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0380c25.htm> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0380c25.htm


192 

 
 

(BLUTEAU, 1712-1728). “Talho, que se fazia por ornato nos vestidos antigos; tinhão 

por baixo vivos, ou estofos de còr diversa do da peça” (MORAIS/BLUTEAU, 1789). 

.Gorgeira- Ver mantéu e valona. 

.Gorgorão- Tecido encorpado de seda, com relevos formando finos cordões, 

originalmente fabricado na Índia (HOUAISS, 2009). 

.Gravata- Usada em França desde o final da década de 1660, substituiu o rabat (ver 

esse termo). Tratava-se de uma tira de linho ou musselina (lençaria) bordejada de 

rendas, dobrada, enrolada em torno do pescoço e amarrada com um nó por cima do 

colarinho da camisa. As pontas pendentes da peça eram arranjadas de modo a 

ficarem abertas em leque sobre o peito.  A partir de 1670, o arranjo complicou-se, com 

o acréscimo de vários laços de fitas vermelhas ou azuis, que enriqueciam a aparência 

do conjunto. Muito trabalhosa de vestir, logo passou a ser vendida montada numa 

fita, que podia ser facilmente atada no pescoço. Foi substituída mais tarde pela 

gravata à la Steinkerque (1692), que era um longo pedaço de musselina com rendas 

envolvendo negligentemente o pescoço num nó, cujas pontas, compridas, eram 

passadas pela sexta botoeira da casaca (justaucorps) (BOUCHER,1925, p.431), tipo de 

gravata que aparece em figurino publicado na Pragmática portuguesa de 1698 

(fig.52).Em inventário paulista de 1688 são citadas toalhas de pescoço, que não 

sabemos dizer se são gravatas do primeiro tipo aqui descrito ou simplesmente rabats, 

ou seja golas postiças engomadas, antecessoras dos popularmente chamados 

bacalhaus em Portugal. A gravata com laços de fitas aparece sendo usada em retrato 

de D. Afonso VI de Portugal por volta de 1670 e também em retrato de D. Pedro II, 

obra datada do período 1683 e 1687 (figs.50 e 51). No tempo de Bluteau eram 

chamadas em Portugal  carvatas, cravatas ou caravatas. Segundo esse dicionarista, a 

origem da gravata era uma peça usada por aventureiros croatas, adotada por 

soldados franceses em meados do século XVII. Ver rabat.  

.Grise- “Panno branco de la~, como aquelle, que vestem os Religiosos de S. Ieronimo” 

 (BLUTEAU, 1712-1728). Tecido de lã pardacento usado especialmente em certos 

hábitos monásticos; gris, griso, (HOUAISS,2009). 

.Guarda-infante (guardainfante, em espanhol)- Segundo Bluteau (1712-1728), o 

guarda-infante ou guardinfante era uma “Armaçaõ de varios arcos de ferro, 

compridos, & estreitos, & estes se cobrem com fitas, que se lhe enrolaõ, que se pegaõ 
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em hum côs, que ajusta nas cinturas das molheres; & da parte, que fica para as costas, 

tem um arco, que chamaõ, Arco de levantar; a saya, que o cobre, chamaõ, Roupas, 

porque agora se costumaõ vestir somente huã, que não há muito annos se vestiaõ 

duas, & a primeira se chamava Polheira, & em cima destas ficavam as roupas, que saõ 

abertas pella parte de diante”. O guarda-infante era uma armação para entufar as 

saias usada pelas damas espanholas (e também pelas portuguesas) a partir dos anos 

de 1630 mais ou menos. Sucessor do verdugado, este criado na Espanha em 1468 – 

peça usada pela rainha Isabel de Castela (1751-1504), por exemplo –, e em vigor 

durante todo o século seguinte. O guarda-infante foi o antecessor dos paniers 

franceses, adotados no Setecentos na França e, depois, em toda a Europa ocidental. 

Dizem que os paniers foram criados sob a influência da corte austríaca, onde a 

armação de saias sob a forma do sacristán (ver esse termo) continuava sendo usado 

em cerimônias da corte. A rainha Mariana da Austria (1683-1754) chegou a Portugal 

usando um vestido inspirado na antiga moda espanhola. O verdugado era uma 

armação feita de aros de metal, em forma de sino, enquanto o guarda-infante era 

achatado na frente e atrás, mas muito volumoso lateralmente, na altura das ancas 

(BOUCHER,1925, p.278).  Atingiu sua dimensão máxima nas décadas de 1650 e 1660 

(figs.44 a 45a). Depois, durante o reinado de Carlos II (1661-1700), perdeu muito de 

seu porte, sendo substituído pelo sacristán, que se conservou nas cerimônias de corte 

até o século XVIII (fig.56). A transformação da armação de forma cônica chamada 

verdugado, em uso desde o final do Quatrocentos e durante todo o Quinhentos,  no 

guarda-infante deu-se por etapas. Houve um período, no início do século XVII, em que 

a vasquinha (ver esse termo) ganhou pregas em torno da cintura, o que tirou o 

aspecto de sólido geométrico da saia feminina, pois ela já não acompanhava 

perfeitamente a superfície superior do cone da armação, ganhando as ancas um 

volume arredondado. No retrato de Isabel de Bourbon (1602-1644), de autoria de 

Velázquez (1599-1660), datado de década de 1620 (coleção privada, Nova York), 

percebe-se que  a  projeção   horizontal  do  verdugado  também  não  era  mais 

circular, mas elíptica e que o volume nas laterais na altura das ancas começava a 

aumentar, sem porém perder a forma campaniforme. No retrato da mesma rainha, 

datado de 1632, ainda de autoria de Velázquez (Museu da história da Arte,Viena, 

Áustria), constata-se que a saia tomou uma forma mais ampla e arredondada, 
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perdendo a semelhança com o cone. No quadro que foi identificado como a imagem 

de Maria de Rohan (1600-1679), duquesa de Chévreuse, datado da época em que por 

motivos políticos se refugiou na Espanha, entre 1638 e 1639, obra pintada por 

Velázquez e hoje conhecido pelo nome de Mulher com Leque (Coleção Wallace), 

percebe-se que a armação já havia ganho a forma característica do guarda-infante, 

embora tendo ainda pequenas proporções: ancas bem arredondadas e salientes 

caindo de forma quase perpendicular formando as partes baixas das saias. Após o 

período áureo da armação, muito conhecido graças aos retratos femininos da família 

de Filipe IV (1605-1665), executados por Velázquez, vê-se nas várias pinturas 

existentes tendo por tema a efígie da Rainha Maria Luisa de Orléans (1662-1689), que 

as saias tiveram o seu volume drasticamente reduzido entre 1670 e 1685. Agora com 

muitas pregas em torno da cintura, desciam de modo a se alargar na base (sacristán). 

Finalmente quadros dos anos de 1690, de autoria de Claudio Coello (1642-1693) 

(retrato de Teresa Francisca Mudarra, hoje no Museu Nacional do Prado, ou retrato da 

rainha Mariana de Neuburgo) (fig.56) nos faz entender as últimas transformações do 

traje feminino espanhol. A armação,que havia retomado o modelo campaniforme, era 

coberta pelas saias que agora caíam em largas pregas, havendo uma longa cauda. 

.Gueta- Ver véstia. 

.Holanda – Tecido de linho muito fechado, manufaturado nos Países Baixos, segundo  

Silva Bruno (1977). 

.Holandilha- Pano de linho grosso engomado ou encerado, de fazer entretela dos 

vestidos (MORAIS,1831). 

.Hongarina (espanhol)- Termo de influência francesa (hongreline). Refere-se a uma 

peça de roupa, de uso externo, originária da Hungria, adotada pelos militares alemães 

e, depois, no tempo de Luís XIII (1601-1643), pelos soldados franceses. Em seguida, foi 

aceita pelos soldados da Espanha e a seguir passou a fazer parte do costume civil 

espanhol. A  hongarina  era  uma   espécie   de  casaca  larga,   que   se   punha   sobre   o  

conjunto formado de calções,gibões e ropilla. Seu comprimento atingia a metade das 

coxas e as mangas, bastante largas, de forma abalonada para conter as mangas da 

camisa espanhola, igualmente largas, não ultrapassavam o cotovelo. Nos anos de 

1660, as mangas totalmente fendidas na parte da frente tinham as duas partes 

reunidas por um grande laço. Aparece no retrato infantil de Carlos II (1661-1700), 
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reunidas por um grande laço. Aparece no retrato infantil de Carlos II (1661-1700), 

quando tinha de oito a nove anos, por volta de 1670 (fig.48). 

.Hopalanda- Vestido exterior roçagante, com largas mangas evasês e colarinho alto, 

usada por nobres e burgueses, tanto homens quanto  mulheres, desde o final do 

século XIV até as primeiras décadas do seguinte. Quase sempre feito de tecido 

espesso e ornado (BOUCHER,1925, p. 434). Forrado de peles, apresentava grandes 

pregas, que eram mantidas junto à cintura com cintos que podiam ser extremamente 

estreitos e longos ou, ao contrário, bem largos. Ver petrina. 

.Justilho- Peça usada tanto por homens, quanto por mulheres. No caso da peça 

feminina, segundo Bluteau (1712-1728), tratava-se de “roupeta muito apertada, ou 

especie de gibaõ de molher, composto de barbas de baleas, com hum bico, & se ataca 

por detrás, & que vem taõ justo ao peito, que com raz~o lhe chamaõ justilho”. Pela 

descrição não era muito diferente do corpinho (ver esse termo), pois também não 

possuía mangas. Não aparece nos inventários paulistas. 

.Lamê- “Diz-se de ou tecido em cuja confecção ou ornamentação se utilizam fios 

laminados de metal (originalmente ouro ou prata) que lhe dão aspecto brilhoso ou 

cintilante” (Houaiss). Citado em inventário paulista de 1643. 

.Lençaria- “Todo o tecido de linho, ou de algod~o” (Novo Diccionario da Língua 

Portugueza, 1806). 

.Lenço- “ Panno de linho, que a gente traz na algibeira para se assoar, & alimpar o 

rosto do suor” (BLUTEAU, 1712-1728). “Pedaço de tela de linho, ou algod~o, de que se 

usa para limpar o rosto, &c., e se traz na algibeira; as mulheres usão de lenços ao 

pescoço, e para a cabeça com varios feitios” (MORAIS/BLUTEAU, 1789). 

.Linho- Tecido feito das fibras de uma erva anual (Linum usitatissimum) usado na 

confecção de trajes finos e leves (HOUAISS, 2009). 

.Loba- “Vestidura antiga roçagante. Vestido clerical. Vestido de luto antigamente” 

(Novo Diccionario da Língua Portugueza, 1806). “Vestido escol|stico antigo; consta de 

túnica aberta, que sobrepõe por diante, sem mangas, e de uma capa talar; também 

era vestido de dó [luto] antigo” (MORAIS/BLUTEAU, 1789). Citada com sua capa num 

dos inventários paulistas de 1652. Essa vestidura masculina de luto solene era 

chamada loba cerrada nas Ordenações Filipinas (Livro V, Tit, 100)(fig.77)  Só poderia 

ser usada durante 30 dias, em caso de luto  por  pai, mãe,  ou  outro  ascendente,  filho,  
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 77-Assim os homens ricos do reino de Castela lamentam a morte de um amigo.                                                           
Detalhe de desenho constante no Livro de Trajes de Cristovão Weinitz, c.1530. Acervo do Museu 
Nacional Germânico, Nuremberg, Alemanha. 

      Vemos aqui o traje de luto pesado, chamado loba cerrada, que, a partir das Ordenações Filipinas (1603), passou 
a sofrer restrições de uso. Constava de uma túnica longa e de uma capa talar, que se arrastava pelo chão, 
provida de largo capuz. A Pragmatica de 1677 proibiu esse traje roçagante de luto. 
Fonte:< https://commons.wikimedia.org/wiki/Trachtenbuch_des_Christoph_Weiditz> 
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filha, ou outro descendente, genro, nora, sogro, sogra e cunhado [sem menção 

explícita, nesta categoria se incluía evidentemente a esposa]. Em caso de luto por tio, 

sobrinho e primo-irmão só seria permitido trazer capa de dó que não passasse da 

metade da perna. O uso da loba foi objeto de restrições na Pragmática de 1677, que 

proibiu o luto comprido para evitar que se tivessem gastos desnecessários com lutos 

ostentosos.  

.Lona- Tecido forte, de linho grosso, de algodão ou de cânhamo (HOUAISS, 2009). 

Fabricada originalmente em Olonne, cidade da França, de onde veio o seu nome. 

.Londres- Talvez pano de lã usado para fazer saia ou vasquinha. Aparentemente, seria 

importado da Inglaterra. 

.Luva- Peça do vestuário, de material diverso, que serve para cobrir as mãos, usadas 

em pares como enfeite ou proteção (HOUAISS, 2009). Em São Paulo, raras vezes são 

citadas nos inventários referentes ao período estudado, embora na Europa fossem de 

rigor no traje de homens e mulheres pertencentes aos níveis  mais altos da sociedade 

entre o século XVI e XVII (fig.72). Dizia-se que as melhores luvas eram confeccionadas 

com o couro espanhol, segundo os modelos franceses e costuradas na Inglaterra. As 

luvas usadas pelos aristocratas tinham longos e largos punhos, decorados com rendas 

ou franjas de ouro. 

.Mantéu- “No trajo antigo, era peça de adornar o pescoço de varias feições, enrocado 

[pregueado], desfiado, d’abanos [com pregas em forma de tubos ou ondas, segundo 

Bluteau], á Balona [gola postiça de camisa que voltava sobre os ombros e peito] &c.  

nos retratos antigos até o del-Rei D. Sebastião se vem os taes manteos § Alguns erão  

lizos, ou antes hum colarinho mui largo com abas caídas sobre o peito, como ainda 

hoje trazem as crianças[fig. 63]” (MORAIS/BLUTEAU, 1789). Deixou de ser citado nos 

inventários paulistas em 1652. A peça também era chamada gorgeira. Ver balona e 

valona. 

.Mantilha- “Mantilha de mulher. He uma especie de veo, ou capa sem cabeção, nem 

talho, à medida do pescoço, que se poem sobre a cabeça, ou hombros; algumas 

saloyas a trazem pela cintura. A mantilha he mais comprida que capinha, & menos 

authorizada que manto. He mais usada nas Provincias, que na Corte. Mantilha de 

bicos, era a modo das mantilhas, que hoje se usaõ, mas com grandes bicos para diante 

(figs.26a e 26b). Ainda hoje ha ciganas, que usam dellas.” (BLUTEAU, 1712-1728) . 
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. Manto- “Especie de veo, com que cobre a mulher a cabeça, & às vezes o rosto, ao 

sahir fóra de casa. Ha mantos de burato de seda, & de burato de laã, & seda, mantos 

de resplendor, de suprilho, de requeimadilho [ver esse termo], de fumo, de cristal, & 

mantos de peso” (BLUTEAU, 1712-1728).  “ Vestido exterior, que cobre a parte 

posterior das mulheres, da cabeça até quase os calcanhares, atado pela cintura” 

(MORAIS/BLUTEAU, 1789). Esta modalidade de manto, que se tornou traje  típico da 

Ilha Terceira, é assim descrita no Diccionario de autoridades (1726-1739) espanhol, 

volume 4 (1734):”Cierta especie de velo ù cobertúra, que se hace regularmente de 

seda, com que las mujeres se cubren para salir de casa,el qual baxa desde la cabéza 

hasta  la cintúra, donde se ata com uma cinta, y desde alli  queda pendiente por la 

parte de atrás uma tira ancha, que llega à igualar com el ruedo de la basquiña, y se 

llama Collila”.  A partir da Idade Média e até o início do século XVII, em Portugal, e na 

Espanha, o manto era feito, em geral, de tecido de lã de cor preta e cobria a figura 

inteira da mulher (figs.28a,29a e 29b). Nos inventários paulistas eram comuns os 

mantos de sarja. Depois de 1650 passam a se vulgarizar os mantos de tafetá de seda, 

às vezes com suas “rendas de  pontas”, que continuaram sendo usados até o século 

XIX. Nos inventários mencionam-se também, excepcionalmente, “manto de gala com 

suas fitas azuis” (invent|rio de Marina de Chaves, 1617) e “manto de Glória” 

(inventário de Pascoal Leite Pais, 1664), sendo este último feito com o tecido desse 

nome, conforme o Diccionario de autoridades (1726-1739).  

. Marcelana- ver Marrelana. 

.Marrelana ou merrelana e talvez marcelana- Tecido antigo, de características 

desconhecidas. 

.Meia- “Parte da vestidura que cobre a perna, e pé, feita de ponto de malha de fio de 

lãa, seda ou linha “(MORAIS/BLUTEAU, 1789). Havia duas espécies de meias, a 

comum, ou de pé, e de cabrestilho (ver esse nome). Ao que parece, em São Paulo 

eram usadas apenas nas indumentárias de gala ou de festa. Na faina diária, os 

paulistas preferiam talvez andar de pernas nuas e até sem sapatos. Sérgio Buarque 

de Holanda fala sobre esse hábito em seu Caminhos e fronteiras (1994). 

Eventualmente os brasileiros do interior andavam de alpargatas, segundo 

testemunhos de contemporâneos. 

.Melcochado-“Dizem, que he huma tea da qual se fazem vestidos” (BLUTEAU, 1712-
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1728). Seda de várias cores ou furta-cores (MORAIS, 1831). 

.Merlim-Tecido ralo e engomado como a tartelana. 

.Mescla-  Tecido fabricado com fios de tons ou cores     diferentes ou     constituídos      

por  fibras de matérias diversas (Houaiss). 

. Mosquilho- Tecido antigo, de características desconhecidas. 

.Ouro falso- latão; fio de prata e cobre usado, a partir do século XVI, para executar 

bordados, substituindo o fio de ouro, de modo a tornar o material mais econômico,  

produzindo um efeito visual semelhante, segundo Manuela Pinto da Costa 

(Glossário). 

.Musselina- “tecido leve e transparente, de fibra de algodão; tecido muito leve de 

seda ou lã”(Houaiss).  

.Palheta- Lâmina muito fina, ou tirinha flexível de prata ou outro metal (ouro ou ouro 

falso), que se vendia em carretéis. Servia para bordar, segundo Bluteau. 

.Palmilha- Tecido antigo, de características desconhecidas. 

.Panico- Aparentemente o mesmo que panico-rei ou paninho. Espécie de algodão 

muito fino, originário da Índia (HOUAISS,2009). 

.Pano- “Tecido de l~a, algodão, seda , ou linho (BLUTEAU,1712-1728). 

. Pano da Serra- Pano   grosseiro,   semelhante   ao   burel   (ver esse termo),  segundo  

Manuela Pinto da Costa (Glossário). 

   .Pantalonas- Peças de vestuário das camadas mais pobres em vários lugares da 

Europa. Semelhantes às atuais calças compridas, aparecem no quadro Chafariz d’El 

Rey sendo vestidas por homens humildes, inclusive por escravos, em plena Lisboa do 

século XVI, demonstrando que era usada sobretudo por rústicos e trabalhadores 

urbanos de condição modesta. Pode ter sido usada no Brasil, mas desconhecemos sua 

menção em documentos. 

.Paratudo- Tecido antigo, de características desconhecidas. 

.Parilha- “Panno de l~, que vem a ser o mesmo que saragoça [ ver esses termo] bayxa” 

(BLUTEAU, 1712-1728). 

.Patas- Bluteau (1712-1728) dá uma excelente descrição desse tipo de penteado, 

usado pelas espanholas e portuguesas abastadas entre as décadas de 1630 e 1660: 

”Patas era hum toucado postiço, que se formava com meyos arcos de arame cubertos 

de cabellos, acommodados de varias feyções; cada ilharga tinha de largo hum palmo 
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grande, & o comprimento quase igualava com o rosto; hum pouco menos da ametade 

destas patas, pela parte de bayxo, se cobrião de bordados de prata muyto brilhantes, 

com as cores da que se queria o toucado, e a isto se chamavão Guardapatas (fig.78),  

& todas  à  roda  eraõ  guarnecidas  de  rendas  brancas,   &   usavam   as    Damas   

destes toucados com vestidos de Guardinfantes [figs. 45a a 45c], o cabello proprio se 

ficava vendo na testa, & na cabeça, e com os monhos [topetes de cabelos dianteiros e 

postiços] não, porque na testa faziaõ hum modo de bico postiço, & a cabeça ficava 

quase  cuberta  pela  parte  de  cima  com  o  monho”. O padre  Nuno  Marques  Pereira  

(1658-1728) refere-se a esse tipo de penteado em sua obra Compêndio narrativo do 

peregrino da América (1728). Conta que as baianas do século XVII, quando usavam esse 

penteado desmesurado, só conseguiam adentrar nas igrejas, se as portas estivessem 

totalmente desempedidas de pessoas. Como o penteado foi criado para acompanhar 

os guarda-infantes, supomos que essas armações devem ter sido usadas também na 

Bahia, ou ao menos os chouriços bem desenvolvidos.  Ver chouriço. 

.Passamane- Fita ou galão entretecido a fio de ouro, prata ou simplesmente seda ou 

algodão. Servia para decorar peças de roupa, em geral, acompanhando as costuras.  

.Pelerine- Espécie de mantelete que apenas cobria os ombros, adicionado à roupa das 

mulheres brasileiras em fins do século XVIII ou início do XIX (fig.31). De origem 

inglesa, tinha a função de agasalhar melhor a portadora da peça, além de conferir um 

aspecto mais moderno a um traje multissecular. Ver roupa, roupão e saio. 

.Pelote-“Vestidura antiga como vestes de abas grandes” (Novo Diccionario da Língua 

Portugueza, 1806). No século XVI, chamava-se pelote a peça que ia por cima do gibão. 

No tempo de D. Manuel (reinado de 1495 a 1521), os pelotes tinham abas longas e 

pregueadas, e mangas compridas, provavelmente parecidos com os vistos por Fernão 

Cardim, em uso pelos paulistanos de 1585: trajes antiquados então usados pelas 

camadas populares, folgados, com mangas e compridos até os joelhos (fig.10b). No 

tempo de Cardim, as camadas superiores da sociedade portuguesa não usavam mais o 

pelote sobre o gibão, mas sim o saio pequeno (saiote), uma peça curta, com abas 

estreitas, e ajustada ao corpo, em geral sem mangas, deixando ver as do gibão. Dessa 

peça havia também uma versão feminina (MORAIS/BLUTEAU, 1789). O traje de cota 

masculino [ver esse termo] usado em São Paulo durante o século XVII seria, de acordo 

com nossa a hipótese, constituído  de  um antiquado  pelote e calções  (fig.67c).   Ver 



201 

 

 

 

 

 

 

 

78-Retrato de D. Luísa de Gusmão (1613-1666), futura duquesa de Bragança, depois rainha consorte 

de Portugal. Pintura atribuída a Alonso Cano (1601-1667), c.1631-1632. Acervo do Museu de Belas-

Artes de Córdoba, Espanha. 

          A futura rainha de Portugal veste-se de acordo com a moda espanhola, exibindo o penteado chamado patas [ver 

glossário]. Como bem salientou Bluteau na sua descrição do penteado espanhol, D. Luísa tinha a parte inferior do 

grande aplique de cabelos envolvida num fino tecido, em cuja trama corriam fios de prata, formando assim o 

guarda-patas. O toucado era ainda enriquecido com outros ornamentos, entre eles, flores naturais. 

          Fonte: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADsa_de_Gusm%C3%A3o#/media/File:Luisa_Francisca_de_Guzm%C3%A1n_y_Medina_
Sidonia_atribuible_a_Alonso_Cano.png> 
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colete, pelote e roupeta. 

.Pelúcia- Tecido de lã, seda etc. felpudo de um lado e liso de outro, com fios menos 

densos e mais longos que o veludo (HOUAISS, 2009). 

.Percalete- Tecido antigo de características desconhecidas. 

.Periquito- No Minho, era um tipo de penteado usado pelas mulheres, segundo   

Bluteau (1712-1728), constituído de um apanhado de cabelo levantado no alto da 

cabeça, ou seja, um topete. Provavelmente Frei Vicente do Salvador ao falar em 

periquitos se referia a um topete masculino eriçado então usado por europeus e 

adotado em São Paulo depois da chegada do governador geral do Brasil D. Francisco 

de Sousa (c.1540-1611) em 1599 (fig.79). 

.Perpetuana- “Pano delgado de l~a, de que havia muitas castas. Perpetuana estreita, 

perpetuana  larga, perpetuana ordinária,Imperial, apicotada, tinta em cochonilha, & c. 

“ (BLUTEAU, 1712-1728). 

. Pertina- Ver petrina. 

.Pestana- “Pestana de costura. Debrum ou cousa semelhante.” (BLUTEAU, 1712-

1728). “ Debrum  de   costura,  ou  peça  estreita, e    unida  á   borda, talvez  com  casas  

d’ abotoar, mangas, gibões, &c.” ( MORAIS/BLUTEAU, 1789) “Peça que cobre o bolço  

do vestido, &c.” (Novo Diccionario da Língua Portugueza, 1806). 

.Petrina ou antes pretina - “Cinto com fivela, com que antigamente se cingiaõ por 

cima do vestido.” (Novo Diccionario da Língua Portugueza, 1806). A petrina é uma peça 

que chegou a ser mencionada nos inventários e testamentos paulistas, segundo Silva 

Bruno. Numa passagem conhecida de Fernão Cardim aparece pertina, que deve ser 

entendida como petrina, ou pretina (esta última denominação também existe em 

espanhol). Esse cinto foi visto em São Paulo no tempo de Cardim (1585), mas seu 

emprego remontava ao século XV, quando  se  usavam  hopalandas   (ver esse termo)  

(fig.1). 

.Picote- Tecido grosso de algodão eventualmente produzido de modo doméstico em 

São Paulo no início do século XVII, segundo Lima (p.133). Isso é confirmado por 

Buarque de Holanda em Caminhos e fronteira (1994) e por um inventário de 1616 que 

traz calções feitos com picote da terra. De acordo com Bluteau (1712-1728), o picote, 

ou picota, usado em Portugal, era grosseiro e de cor cinza, nada mais era que burel 

(ver esse termo), ou seja um rústico tecido de lã, de cabra segundo Aulete (2008). 
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 79-Retrato de homem desconhecido, possivelmente o poeta escocês William Drummond of 
Hawthornden (1585-1649). Pintura sobre madeira de autoria desconhecida, c.1610. Sem outras 
referências. 
O jovem britânico ostenta um penteado que gozou de certo sucesso entre 1590 e 1610, aproximadamente. No 

alto da cabeça, vê-se um grande topete, tufo de cabelos que às vezes podia mostrar-se bastante arrepiado. 

Bem poderia ser este o periquito que D. Francisco de Sousa introduziu entre os homens paulistanos em 1599, 

segundo afirmava Frei Vicente do Salvador. 

Fonte:< https://collectionimages.npg.org.uk/large/mw01947/mw01947.jpg> 
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.Picotilho- Picote de melhor qualidade e menos grosso (AULETE,2008). 

.Pinhoela- Antigo tecido de seda ornado com círculos aveludados (HOUAISS, 2009). 

.Portalegre - Ao que parece, tecido de lã feito na cidade portuguesa desse nome, no 

Alto Alentejo, importante centro de produção de lanifícios no século XVI. Num dos 

inventários paulistas há menção a uma saia de portalegre florentina (inventário de 

Francisco Rodrigues Barbeiro, 1623), citação que não se repete em nenhum outro 

inventário. Supomos seja equivocada essa declaração de procedência, baseando-nos  

para isso numa observação feita por Bluteau (1712-1728) sobre o fato de Portalegre 

ser cidade portuguesa rica “pelo trato de pannos de cor que nella se tecem”.  

.Primavera- Espécie de tecido de seda ornado de flores e matizes (MORAIS,1831). 

.Rabat (francês)- Palavra que deve ser traduzida por valona. No presente estudo é 

usada especificamente para indicar o modelo usado na França entre 1650 e 1670, 

quando estava em moda um tipo de gola postiça nunca usada na Espanha. Uma gola 

de lençaria ou renda engomada, estreita dos lados e que na frente se prolongava às 

vezes até a metade do peito, atada por meio de um ou dois pares de cordões, providos 

de borlas nas pontas (BOUCHER,1925, p. 264). Em Portugal foi usado pelos homens 

das camadas superiores em fins do Seiscentos, por influência francesa, conforme o 

retrato do conde de Castelo Melhor (1636-1720), ministro de D. Afonso VI entre 1662 e  

1667 (fig.80), e  o  do   Dr.  João  Curvo  Semedo  (1635-1719),   importante   médico  do 

século XVII. Em Portugal esse tipo de gola postiça teria dado origem ao colarinho 

popularmente chamado bacalhau, composto de duas línguas retangulares engomadas 

que descem pelo peito, usado em antigos trajes eclesiásticos.  Em inventário paulista 

datado de 1688, aparecem toalhas de  pescoço,  que  supomos sejam  as  golas de 

modelo francês aqui descritas (rabats), se não forem os primeiros exemplares de 

gravatas brasileiras. Ver gravata, mantéu e valona. 

.Rás ou antes rasa - Citado por José de Anchieta como sendo tecido caro usado pelos 

moradores da Bahia, conjuntamente com veludos e sedas. Rás ou Raz eram os panos      

d’Arras, antiga cidade flamenga, depois francesa, que a partir do século XIV passou a 

fabricar famosas tapeçarias decorativas para cobrir paredes de ricas residências, peças 

que  chegaram  a  ser  exportadas  para  Portugal. Na  passagem  de  Anchieta, porém, 

salvo engano, o nome do tecido deve ser rasa,  pano  de  lã de  que  havia  vários  tipos  

(BLUTEAU, 1712-1728). Rasa    talvez    seja    o   raso,    citado   por  José  de   Alcântara  
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80- Retrato de Luís Vasconcelos de Sousa, 3º conde de Castelo Melhor (1633-1720), c. déc. 
1680. Pintura localizada na Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa, Portugal. Foto de 
2001. 
O retratado usa um belo exemplar de rabat de rendas. 
Fonte:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_de_Vasconcelos_e_Sousa,_3.%C2%BA_Conde_de_Castelo_Melho 
r#/media/File:Conde_de_Castelo_Melhor.png 
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Machado (1875-1941) em seu Vida e morte do bandeirante (1980). 

.Quimão ou queimão- Ver timão. 

.Raso- Ver rás ou antes rasa. 

.Raxa- “Panno de lã de varias castas, & que vem a este Reyno de varias partes; Raxa 

de Florença de Segovia, de Inglaterra &c. Tambem h| Raxa de Covilh~” (BLUTEAU, 

1712-1728).   [Antigo]   pano  grosso , de algodão  (HOUAISS, 2009).   Nos  inventários  

paulistas há menção a raxa proveniente de Florença (inventário de Martim Rodrigues, 

1612). 

.Raxeta –“He o nome de outro panno de l~. Raxeta de Segovia, de Inglaterra, de 

França,  Xalão,  &  Montalvão.   Raxa,   &   Raxeta  se  dirivão  do  Castelhano  Raja,  que  

(segundo Cobarruvias no seu Thesouro) he certo genero de panno imprensado, 

chamado assim, como quem dissera Rasa, porque não lhe fica pelo, como aos mais 

pannos, &  logo acrescenta o dito Author, que Rajeta, he Rasa commua [comum] de 

cores,& mesclas.” (BLUTEAU, 1712-1728). “Sorte de raxa mais delgada” 

(MORAIS,1831). Lima (2006,p.133) afirma  que  esse  tipo  de  tecido  era  

eventualmente  fabricado  de modo doméstico em São Paulo no princípio do século 

XVII. No  inventário  de  Henriqueta  da  Costa,  datado de 1616,  cita-se  um  calção  de  

raxeta florentina, o mesmo acontecendo no inventário de Catarina de Pontes de 1621, 

onde há uma saia desse tecido. Há também menção a uma saia de raxeta fradenha no 

inventário de André Martins, de 1613. 

.Recamadilho- Tecido citado por Bluteau (1712-1728) no verbete relativo à entrada  

manto sob a forma requeimadilho, mas não dicionarizado por ele. Tecido antigo de 

características desconhecidas. 

. Rengo- “Panno de algod~o, que vem do Oriente” (BLUTEAU, 1712-1728). 

 . Retrós- Fio torcido     ” de    seda    ou    algod~o,    usado   para costura ou bordado.” 

 (HOUAISS, 2009). 

.Rhingrave (francês)- Peça do guarda-roupa masculino, usada na França entre 1652 e 

1675. Tratava-se de um extravagante culote de extrema largura, com pregas 

abundantes que lhe davam aparência de saia, não deixando perceber a divisão 

existente entre as pernas. Usada sobre calções, então muito largos e bufantes, cuja 

parte inferior poderia ser visível ou não sob a rhingrave. Estava provida de curiosa 

decoração feita com tufos de fitas (as chamadas fitarias – ver esse termo – citadas em 
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inventário paulista), tanto na cintura (petite oie), como nas barras inferiores da peça, 

junto à parte lateral externa dos joelhos (BOUCHER,1925, p.256). Aparece sendo 

usada de forma bastante discreta em retratos do príncipe D. Teodósio (c.1653), por 

exemplo. Supõe-se que foi usada no Brasil, em São Paulo, sob o nome de cuecas, que 

aparecem em inventários paulistas (fig.38). Ver cuecas. 

.Riscadilho-     Tecido      barato     de     algodão     com riscos coloridos;     riscadinho 

 (HOUAISS,2009). Seria esse o riscadilho?  

.Roca- “Tira estreita, de que se usava antigamente nas mangas do vestido, nas calças” 

(Novo Diccionario da Língua Portugueza, 1806). São as tiras de tecido encorpado e 

decorado que durante cerca de oitenta anos compunham os calções (haut de chausse) 

não só dos trajes espanhóis, mas europeus em geral. Na Espanha foram abandonados 

nos anos de 1650, ao que parece.  

.Roupa- Por influência do espanhol ropa, era o nome dado ao saio feminino em 

Portugal no século XVIII, conforme deduzimos da definição de saio dada por Morais/ 

Bluteau (1789). Embora esse autor não consigne essa acepção na entrada roupa de 

seu dicionário, vê-se na explicação da entrada saio, que roupa aberta era a versão 

setecentista dessa vestimenta exterior que as portuguesas usavam desde o século XVI 

por influência da moda oriental, trazida pelos navegadores (fig.30a). A roupa do 

Setecentos evoluira formalmente em relação ao saio das mulheres quinhentistas e 

seiscentistas. Continuava comprida e confeccionada com tecido espesso e de cor 

escura, decorada com galões, mas as mangas divididas que formavam bolsos (fig.30b)  

se haviam tornado estreitas, sendo normalmente vestidas e não perdidas. A 

vestimenta antiga não tinha decote, era justa ao pescoço com gola alta. Mas no século 

XVIII era provavelmente bem decotada, porque segundo Bluteau (1712-1722) a balona 

da camisa feminina era usada justamente com a roupa, devendo certamente neste 

caso ser deixada à mostra por sobre o decote da vestimenta externa, tal como as 

paulistanas usavam no princípio do século XIX (fig.30c ). Bluteau cita ainda uma 

variação da roupa. Era o mantó :”He palavra tomada do Francês Manteau, que não só 

significa  Cappa,  mas também a hum vestido de mulher, diferente da roupa, porque 

he mais ligeiro, com cauda mais curta, pegada no mesmo vestido. Com o uso deste 

traje em Portugal, nos veyo o nome”.  Ver balona, roupão e saio (peça feminina). 

.Roupão- “Vestido talar, largo, e aberto por diante, que se traz por caza” (Novo 
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Diccionario da Língua Portugueza, 1806).  Veste masculina ampla e comprida vista em 

uso em São Paulo por Fernão Cardim em 1585 (fig.10c). Nome do saio feminino 

quinhentista e seiscentista a partir de meados do século XVIII, segundo Alcântara 

Machado (1980). Saio que servia também, de acordo com Mawe, de roupa feminina 

caseira. É citado no inventário de Ana de Alvarenga (1648). Ver roupa, saio e timão. 

Roupeta- Nos meados do século XVI, essa vestimenta masculina devia ter a aparência 

da ropilla espanhola, sendo vestida sobre o gibão. A ropilla era larga na cintura com 

abas no meio das coxas, tinha aletas na parte superior das cavas e mangas perdidas, 

deixando ver as do gibão. A partir de determinado momento, o pelote foi substituído 

pelo saio masculino (ver esse termo) e depois pela roupeta. Segundo Bluteau (1712-

1728), “roupeta era antigamente hũa casaca curta, que os homens trazi~o sem capa” 

(fig.19). Mas em alguns inventários do século XVII, capa e roupeta formavam conjunto 

(fig.43). Há também menções a roupeta sem mangas e roupeta comprida (neste caso 

deve ser o mesmo que batina, pois uma foi encontrada no inventário do padre Manuel 

Nunes, 1641).     Em meados do século XVII a roupilla espanhola tornou-se acinturada e 

com abas mais curtas, tornado-se peça integrante do traje de corte (figs. 46a, 46b e 

68c ). A peça ocorre nos inventários paulistas entre 1578 e 1680, depois disso parece 

ter sido substituída pela casaca de tipo francês.Ver casaca2. 

.Roupetilha ou roupetinha - Talvez o mesmo que roupinhas, tal como definidas por 

Morais/Bluteau (1789): “Vestidura de mulher, que se aperta por diante, chega até a 

cintura e tem manga até meio braço ou que o cobre todo”. Nos inventários paulistas 

aparece sendo usada com anáguas (supostamente, nesse caso, saias de uso interno  

ou externo menos rodadas e mais decoradas que a vasquinha). Conjunto que talvez 

corresponda ao espanhol guardapiés y justillo, ou seja, anágua e justilho (ver esses 

termos). Havia a versão infantil desse conjunto para meninas, de acordo com o 

regimento dos alfaiates de 1587. Em geral, essas peças eram feitas de tecido 

encorpado (sarja, baeta e serafina acabelada). Muito citadas em inventários paulistas 

datados dos anos de 1649-1656. Ver  anágua e corpinho. 

.Ruão- Certa qualidade de linho tosado que se fabricava na cidade desse nome 

(AULETE, 2008). 

.Sacristán (espanhol)- Nome que se deu na Espanha ao sucessor do guardinfante. 

Entrou em moda a partir da segunda metade da década de 1660. Era uma armação de 
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forma cônica, que se diferenciava do verdugado (ver esse termo) pelo fato de os 

círculos crescentes, agora de metal, não serem mais cozidos numa saia, mas 

formarem uma armação cujos aros estavam interligados por correias de tecido 

resistente. Madame d’Aulnoy (1650/51-1705), baronesa francesa refugiada na Espanha 

entre 1679 e 1681, descreveu a indumentária feminina da corte espanhola daquela 

época: 

Faz alguns anos as senhoras levavam guarda-infantes de um tamanho 
prodigioso, que as incomodavam e aos demais;[…] foram abandonados e ja 
não os levam mais a não ser quando vão ver a Rainha ou o Rei. Mas 
ordinariamente, na cidade, colocam uns sacristães que são, propriamente 
falando, como os filhos dos verdugados; são feitos com aros grossos de arame 
[liga de cobre e zinco] que rodeiam a cintura; uns com outros se unem por 
meio de cintas, e conforme se situam mais abaixo vão ficando mais 

largos.(citado por GARCÍA MERCADAL, 1972)(tradução do Autor) 
 
 

.Saia-“Vestidura da mulher, que lhe cobre o corpo da cintura para baixo” 

(MORAIS/BLUTEAU, 1789). 

.Saio (peça feminina)- Esse abrigo é assim definido por Morais/Bluteau (1789): 

“como a roupa aberta de hoje, mas com a differença de ter mangas perdidas até o 

colo do braço abertas no sangradouro [parte interna da articulação do braço, onde se 

fazia a sangria] e por esta abertura se enfiava o braço não o querendo cobrir com toda 

a manga; e a cauda do vestido era de quatro quartos, ou por mais enfeite de 2 

sómente; tinham no cotovelo hum bolso grande”. Em S~o Paulo essa peça foi 

introduzida no século XVI e ainda era usada, com modernizações, no início do século 

XIX. Debret viu-o sendo vestido no Rio de Janeiro. A definição dada por Bluteau 

(1712-1728) é anterior à de Morais/Bluteau, mas é complicada e pouco compreensível. 

Está porém conforme o saio espanhol, que se usava no início do século XVII, na forma 

ampla das mangas redondas, descrita como tendo um bolso grande na altura do 

cotovelo, em que, segundo o autor as mulheres metiam o que queriam (fig.30b). Ver 

balona, roupa e roupão. 

. Saio (peça masculina)- “Tambem traziaõ os homens Sayo, que devia ser a modo de 

casacão [...] querem algus que Sayo fosse gibão com abas“ (BLUTEAU, 1712-1728). 

“Vestidura antiga, especie de roupa larga, ou casacão usado na guerra” 

(MORAIS/BLUTEAU, 1789). Sobre a origem da palavra, esse dicion|rio traz:” do Lat. 

sagus, ou mais proximamente do Françez saye, especie de veste com fraldão até o 
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joelho, ou mais curto porém com abas, dito sayote.”  De início, o saio era traje militar. 

Podia ter aletas nas cavas ou mangas perdidas. Era famoso o saio de pele de anta de 

uso militar em Portugal (fig.39). Em meados do século XVI , porém, surgiu um saio 

pequeno e ajustado (saiote), espécie de gibão externo, que se punha sobre o interno. 

Tinha abas estreitas, aletas, mangas muito curtas, cobrindo menos da metade do 

braço,  ou sem mangas, geralmente feito de couro (coura)  (fig.21), depois feito com 

tecidos de qualidade. O saiote sucedeu ao pelote , e corresponderia à cuera espanhola. 

Esta se punha sobre o gibão, tendo sido depois substituída pela roppilla, roupeta em 

português. Ver colete, cuera e roupeta. 

.Saltimbarca- Vestidura rústica, espécie de roupeta aberta dos lados. (Novo 

Diccionario da Língua Portugueza, 1806). Ocorre em inventários paulistas datados 

entre 1638 e 1642. 

.Samarra- Amplo e longo casaco aberto na frente, com mangas em geral bufantes no 

alto, frequentemente forradas de peles e muito decoradas com passamanes e galões. 

Apareceu por volta de 1490, transformação em rica vestimenta de uma roupa de pele 

de ovelha usada pelos camponeses espanhóis (BOUCHER,1925, p. 428). 

.Saragoça – “tecido grosso de lã escura” (HOUAISS, 2009).O nome vem da cidade 

espanhola onde era fabricado esse tipo de tecido. Segundo Morais/Bluteau 

(1789),”Panno de l~ preta fabricado no Reino, e bem conhecido.” 

.Sarja- “tecido entrançado de lã, algodão ou seda, usado para confecção de roupas” 

(HOUAISS, 2009). 

.Sarjeta- Ao que parece, um tipo mais delgado de sarja. 

.Sarjilha- Tecido antigo de características desconhecidas. 

.Seda-“substância filamentosa e brilhante que constitui o casulo do bicho-da-seda ou 

fio feito com essa substância” (HOUAISS, 2009). 

.Serguilha- “Tecido de lã encorpado e sem pelos; seriguilha, sirgo, sirguilha” 

(HOUAISS, 2009). 

.Serafina- Espécie de baeta encorpada, geralmente com desenhos, segundo Manuela 

Pinto  da   Costa   (Glossário).  Nos   inventários    paulistas    aparece     uma   variedade 

acabelada, ou seja felpuda, tal como a baeta.  

.Sombreiro - Chapéu de homem, de abas largas, feito de feltro, adotado na Espanha 

no começo do século XVII, mas já usado desde muito tempo na Ibéria, e em uso em 
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toda a Europa durante o seiscentismo. Chapéu leve, com ou sem pluma de avestruz, 

cuja aba os espanhóis levantavam do lado direito (BOUCHER,1965, p. 441). Cesare 

Vecellio em 1590 mostra a figura do português e do galego usando esse tipo de 

chapéu (fig.28b). 

.Soprilho- “Droga [ver esse termo] de seda muito leve, e rala.” (Novo Diccionario da 

Língua Portugueza, 1806). 

.Tabi- Certo tipo de tafetá, grosso e com ondas. O nome vem de um bairro de 

Bagdad, onde era fabricado (HOUAISS, 2009). 

.Tafetá- Tecido ligeiro de seda (Novo Diccionario da Língua Portugueza, 1806). Tecido 

lustroso feito de fios de seda retilíneos e bem tapado, segundo Manuela Pinto da 

Costa (Glossário). 

.Taficira ou tafeeira –Era uma espécie de chita [isto é; pano de algodão de pouco 

valor, estampado e vistoso] da Índia, segundo Manuela Pinto da Costa (Glossário). 

.Tela- Tecido formado por fios (de lã, seda, linho, ouro etc.) (HOUAISS, 2009). 

.Telinha ou telhilha- Tela muito fina (HOUAISS, 2009). 

.Timão- Este vocábulo, tal como queimão, é uma corruptela de quimão. “J. Inácio 

Roquete, no Dicionario português francês, diz ser este vocábulo asiático, e dá-lhe 

como correspondente em francês robe-de-chambre, e como sinónimo em português 

‘roupão’ [ver esse termo], aumentativo de roupa, que na realidade significava dantes 

uma vestimenta comprida, além de ter acepç~o, que hoje lhe damos, de ‘fato’ em 

geral, mas especialmente o que anda junto à pele: 

 

                                   – Vestido o Gama vem ao modo hispano – 

                                    Mas francesa era a roupa que trazia [os Lusíadas II, 97] 

 

“Deste significado de roupa procedeu o termo roupinhas [ver esse termo], o que 

designava um ‘corpete, que não passava da cintura’, não estando ainda de todo 

esquecidos o termo nem a sua significação. 

 “Quim~o, ou, por influencia do verbo queimar, queimão, é propriamente o roupão 

que trazem usualmente os japoneses, amplo, talar, sem abotoadura, unido ao corpo 

por um cinto, de mangas larguíssimas na entrada e canhão revirado, assim como a 

gola e bandas. Em japonês é kimono, de que provém a forma portuguesa, usada pelos 
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nossos escritores antigos [...]”, segundo A. R.  Viana (1840-1914) em seu Apostilas aos 

dicionários portugueses (v.2, 1906, p. 314).  Para Bluteau (1712-1728), timão, quimão ou 

queimão eram “roupas de chambre”. Para Morais/Bluteau (1789), chambre “era 

vestido caseiro, fraldado até a baixo dos joelhos”, ”roupa de camera, de estar no seu 

quarto.” No século XIX e XX também se usava nesse sentido, para mulheres, a palavra 

penteador ou penhoar, do francês peignoir, embora em francês a significação original 

da palavra (século XVIII) fosse diferente: vestimenta ligeira para proteger a roupa da 

mulher, quando esta se assentava junto ao toucador, para ser penteada e empoada. 

.Tiruela- “Certa casta de tecido de seda. Ha Tiruella de Castella, e Tiruella de Italia “ 

(BLUTEAU, 1712-1728) 

.Toalha de toucar- Silva Bruno em seu O equipamento da casa bandeirista segundo os 

antigos inventários e testamentos (1977) coloca a toalha de cabeça entre as peças de 

higiene e banho (p.79), mas esse tipo de toalha, de fato, constituía uma espécie de 

tocado feminino. Remontava à Idade Média e compunha-se de um pedaço de tecido 

branco, que, posto sobre a cabeça, tinha uma ponta caindo na frente à esquerda, e 

outra à direita. Esta era passada sob o queixo e jogada para trás sobre o ombro 

esquerdo. É o véu branco que cobre todas as representações de Nossa Senhora. Em 

geral, era feito de linho ou de algodão. Na tela portuguesa Chafariz d’El-Rei, cobria a 

cabeça das escravas (fig.6a), da mesma maneira como cobria a cabeça das 

portuguesas humildes, como as peixeiras que, no início do século XVIII, trabalhavam 

no Mercado da Ribeira Velha em Lisboa (fig.6b). Podia ser confeccionado em vários 

tecidos: linho, algodão, cambraia, volante e seda. 

.Touca- “Adorno de lençaria, de que usaõ as mulheres “(Novo Diccionario da Língua 

Portugueza, 1806). 

.Trancelim- “Trança estreita de fios seda, &c. para cingir chapeos, &c.” (Novo 

Diccionario da Língua Portugueza, 1806). Nos inventários paulistas aparecem trança, 

madeixa e laçada de chapéu significando trancelim, às vezes feito com fios de prata. 

.Tritaina- Tecido antigo de características desconhecidas. 

.Valona (espanhol)- “Cuello grande y vuelto sobre la espalda, hombros y pecho, que 

se usó especialmente en los siglos XVI y XVII.” (Diccionario de la Lengua Espanõla - Real 

Academia Espanõla,2010). Ao contrario de outros países da Europa, na Espanha e em 

Portugal o mantéu à Balona com essa descrição era traje  eminentemente masculino 
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(fig.63). Sobre o termo balona (em português) falou Bluteau (1712-1728): ”Volta que 

cahe para traz sobre os hombros. Hoje he pouco usada.   Foi introduzida em Hespanha 

por uma gente de Valtelina. Chamada dos Castelhanos Balones.    Vulgarmente 

chamãolhe  Bacalhao [ver rabat]”. “Balonas, tambem chamavão antigamente huns 

calçoens de folhas largas, & franzidas,que se atavão por baxo do joelho. Parece que 

esse genero de calçoens se chamavão Balonas, ou Valonas, porque os valoens os 

introduzirão em Hespanha .” Ver cabeção, mantéu e balona.  

.Vasquinha- “Nome antigo de sayas com muitas prégas” (BLUTEAU, 1712-1728); saia 

pregueada na cintura que se vestia sobre toda a roupa (Houaiss). Durante certo período a 

vasquinha foi aberta na frente para mostrar a riqueza da saia interior. Era quase sempre negra 

ou de outra cor escura. Covarrubias (1611) dizia que a vasquinha era saia fechada que se 

vestia pela cabeça, distinguindo-se portanto do guardapiés (uma espécie de anágua), das 

anáguas e das saias, porque estas  peças tinham a cintura dividida em duas partes, uma na 

frente e outra atrás, presas na cintura por meio de atilhos. 

.Veludo- Tecido que tem o avesso liso e o lado de fora coberto de pelos macios, 

cerrados e curtos (HOUAISS,2009). 

.Verdugo ou Verdugado (espanhol) – Saia com círculos feitos de vime costurados 

numa saia de forma crescente de alto a baixo, empregado na Espanha para enfunar as 

saias. Criado na segunda metade do século XV como saia exterior, manteve-se em 

moda até cerca de 1630.Tinha a forma de um cone e em meados do século XVI passou 

a ser uma saia interior. No primeiro terço do século XVII foi mudando a sua aparência 

até tranformar-se no guarda-infante ou guardinfante (ver esse termo). 

.Véstia- Em fins do século XVII, quando se divulgou a moda francesa para homens, a 

véstia (veste, em francês) foi a peça que tomou o lugar do gibão e da roupeta, ficando 

entre a camisa e a casaca. Geralmente, era confeccionada de rico tecido a parte da 

frente da peça e as mangas. O resto da vestimenta, em tecido de forro. De início, a 

véstia possuia mangas e chegava até quase os joelhos, mas aos poucos foi 

encurtando, até virar o gilet (colete, em francês), sem mangas e curto, usado na 

França no final do século XVIII (BOUCHER,1925, p. 443). Em alguns inventários 

aparece a palavra gueta, que achamos seja corruptela acaipirada de véstia, conforme 

os  inventários de Jerônimo Bueno, de 1693, de Antônio Leite Falcão, de 1694,  e de 

Antônio Rodrigues do Prado, desse último ano (fig.67b).  
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.Vestido- Nos inventários e testamentos paulistas aparece às vezes a combinação de 

duas peças do vestuário masculino feitas com a mesma cor e o mesmo tecido, por 

exemplo: gibão e roupeta; capa e roupeta; ferragoulo e roupeta; calções e roupeta. No 

século XVII, vestido era o conjunto completo composto de capa ou ferragoulo, gibão, 

roupeta e calções, todos da mesma cor e do mesmo tecido. Quando foi adotado o traje 

à francesa, o conjunto completo, ou vestido, passou a ser: capa, casaca, véstia 

(substituída pelo colete françês – gilet– no final do século XVIII) e calções. Na 

documentação compulsada há prova dessa transição entre os modos de vestir dos 

paulistanos. No inventário de Manuel Rodrigues de Arzão (1698), são citados dois 

tipos de vestidos de baeta, o de tradição espanhola (“capa, roupeta e calção”) e a nova 

maneira de vestir: “casaca e capa com calç~o de crepe”. No vestuário feminino 

também havia conjuntos de peças executadas com a mesma cor e o mesmo tecido, 

por exemplo, saia e gibão, saio e saia, saio e vasquinha, anágua e roupetilha. O vestido 

feminino completo era composto das seguintes peças, da mesma cor e do mesmo 

tecido: saio, gibão, saias e vasquinha. Vestido de cote era o traje usado cotidianamente 

(MORAIS/BLUTEAU,1789) ,enquanto vestido de respeito, segundo Bluteau (1712-

1728), era aquele que “por ser de preço n~o he de cada dia “. 

.Volante- “Tela muito rara de linho, ou l~” (MORAIS/BLUTEAU, 1789). Tecido leve e 

transparente, próprio para véus e outros ornamentos (HOUAISS, 2009). 

.Volta- “A tira de panno, que cinge o pescoço, pregada no cabeç~o do jub~o” 

(BLUTEAU,1712-1728). Hoje seria a gola, nome então de uma peça de armadura que 

circundava e protegia o pescoço, segundo Bluteau. 
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