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A PROPÓSITO DE TAMBULADEIRAS... 

 

 

                                                                                                    Arq.Eudes Campos                                                                                                

 

o  início  do  século  XX,  quando  os  primeiros  inventários  paulistas  do 

Quinhentos e do Seiscentos passaram a ser transcritos e publicados, vieram à luz 

algumas palavras arcaicas cujo significado estava desde muito tempo esquecido. 

Belmonte (Benedito Carneiro Bastos Barreto, 1895-1947), dublê de desenhista e 

historiador, pesquisador da história material da época bandeirista, deparou-se com uma 

dessas palavras desconhecidas – tamboladeira – e nos meados do século passado procurou 

desvendar-lhe o sentido.  

O resultado da pesquisa só foi incluído em seu livro No tempo dos bandeirantes (1939) depois 

de este ter sido revisto e aumentado (c.1948), pois na época do lançamento da obra  o autor 

ainda não havia resolvido a questão. Mostrou-se bastante orgulhoso com seu estudo, 

porque conseguira afinal recuperar a memória de um objeto que parecia irremediavelmente 

perdido.  

 

 

  Belmonte e as tambuladeiras paulistas 

 

  

 Conforme conta, ninguém mais sabia o que era tambuladeira. Os dicionaristas mais antigos 

da língua portuguesa nada diziam a respeito: nem Rafael Bluteau, 1638-1734 (Vocabulario 

Portuguez e Latino ...,1712-1728), nem Antônio de Morais Silva, 1755-1824, nas várias 

edições de seu dicionário (1789, 1813, 1823, 1831 etc.), nem  Frei Joaquim de Santa Rosa de 

Viterbo, 1774-1822 (Elucidário das palavras, termos e frases que em Portugal antigamente se 

usaram e que hoje regularmente se ignoram, 1765),  nem Frei Domingos Vieira, ?-1854 

(Grande dicionário português ou Tesouro da língua portuguesa, 1871-1874). Por outro lado, era 

claro que a acepção conferida a essa palavra por Francisco Júlio de Caldas Aulete, 1826-

1878 (Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, 1881) e Cândido de Figueiredo, 

1846-1925  (Novo  Dicionário  da  Língua  Portuguesa,  1899)  não    estava  absolutamente  de  
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acordo com a tambuladeira usada nos antigos tempos bandeiristas.  Para esses autores, 

tambuladeira era o mesmo que se lê nos dicion|rios atuais: “copo ou utensílio de prata em 

forma de disco, com que se avalia o corpo e a cor do vinho e se lhe aprecia o aroma”, 

segundo o Dicionário da língua portuguesa da Porto Editora, online (2011).  

 Com efeito, o objeto hoje descrito nos dicionários da língua portuguesa corresponde ao que 

em francês se chama tasse de dégustation ou tâte-vin (a grafia arcaica taste-vin também é 

corrente), peça de origem francesa cujo formato está estabilizado desde ao menos o século 

XVIII. Trata-se de um artefato feito de metal, geralmente de prata. Lembra uma taça muito 

rasa, sem pé, com o fundo convexo e alguns elementos em relevo dispostos no fundo e nas 

laterais, o que permite que os fabricantes de vinho e os sommeliers possam determinar 

corretamente a cor, a transparência, a densidade, o aroma e, por fim, o gosto da bebida.  

Atualmente caiu em desuso, tendo-se transformado numa espécie de distintivo profissional 

dos degustadores de vinho, que o usam preso numa fita ou numa corrente pendurada no 

pescoço (fig. 1).  

Convencido de que a definição dos dicionários recentes não tinha nenhuma relação com o 

utensílio usado em São Paulo no século XVII, (na verdade, nenhum documento antigo 

autoriza a interpretação de terem sido os paulistas grandes cultivadores e apreciadores de 

vinho), e desconcertado com a falta de informações pertinentes, Belmonte socorreu-se da 

ajuda de um antiquário, que apontou o tumbler inglês como um utensílio talvez próximo da 

antiga tambuladeira paulista. Em seguida, estabeleceu a conexão entre o artefato paulista e 

o verbo espanhol tambalear (moverse a uno y otro lado, como si se fuese a caer, segundo o 

Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, 22ª edición, online). 

Provavelmente fez essa aproximação por acreditar que a palavra tambuladeira em português 

pudesse provir desse verbo espanhol, que segundo o citado dicionário da Real Academia 

Espanhola tem origem onomatopaica. Sabemos entretanto que  as peças hispânicas 

equivalentes à nossa tambuladeira, que parece terem sido desconhecidas de Belmonte, se 

chamavam tembladeras, derivadas do verbo temblar (agitarse con sacudidas de poca amplitud, 

rápidas y frecuentes, segundo o mesmo dicionário).  Aliás, em português existe também a 

variação tembladeira, mais próxima do vocábulo espanhol.  
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 1-Tasse de dégustation. Imagem proveniente do Dictionnaire encyclopédique de l'épicerie 

et des industries annexes,  da autoria de Albert Seigneurie, éditado por L'Épicier em 

1904, p. 258. Utensílio criado na França  que se mantém com forma imutável desde ao 

menos o século XVIII, ao qual foi atribuído o nome de tambuladeira em Portugal a partir 

do século XIX. 
        Fonte: < http:// commons. Wikipedia. org/wiki/File:Tastevin.png>                                                        

 

Belmonte descreveu a tambuladeira como uma vasilha usada para tomar vinho, 

caracterizada por ter o fundo arredondado. E baseado na definição de tumbler (errada, 

como veremos) dada pela Encyclopaedia Britannica de seu tempo, declarou que esse 

recipiente não ficava assentado sobre a mesa devido ao formato peculiar do fundo, o que 

obrigava a quem usasse a peça a beber todo o conteúdo antes de emborcá-la sobre o 

móvel. Para fundamentar essa conclusão, transcreveu a definição dada pela renomada 

enciclopédia inglesa segundo uma edição que ele infelizmente não se preocupou em 

informar qual era: 

 

 A plain cup or bowl widely expanded at the mouth and with a rounded base, so 
that it could only be set down when empty [tradução nossa: Copo simples ou 
vasilha com a boca amplamente expandida, cujo fundo arredondado faz com que 
a peça só possa ser assentada quando vazia.] 
 

Condicionado por essa definição, crível a partir do mero senso comum, pois parece 

realmente impossível que um copo com fundo arredondado possa manter-se em pé, 

Belmonte chegou a falsear uma passagem que diz ter colhido em Franz Sales Meyer 
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(Handbuch der Ornamentik.. Zum Gebrauche für Musterzeichner, Architekten, Schulen und 

Gewerbetreibende sowie zum Studium im Allgemeinen, 1898). O autor germânico, referindo-

se a recipientes de vidro alemães do século XVII e XVIII de algum modo relacionados com os 

tumblers anglo-saxões, diz em versão norte-americana de 1920: 

   

The Tummler and Handtummler (tumbler) are glasses without feet, which totter 
when set down; and if laid on their side at once. [tradução nossa: O Tummler e o 
Handtummler (tumbler) são copos sem pés, que oscilam quando assentados; e 
também o fazem se colocados de lado.] 

      

 

O Tummler (ou Tümmler) era o correspondente alemão do tumbler inglês e certamente mais 

antigo do que este. Tratava-se igualmente de um pequeno recipiente de fundo 

arredondado, enquanto o Handtümmler era um tipo diferente de copo, que tinha no lugar 

do pé uma haste ou cabo para segurar. Quem se servia desse último tipo de utensílio era 

com certeza obrigado a beber todo o conteúdo para depois pô-lo deitado ou emborcado 

sobre a mesa (fig. 2). 

Fortemente influenciado pelo que lera na Encyclopaedia Britannica, Belmonte traduziu a 

referida passagem  do livro de Meyer da seguinte maneira: 

                 

[Tummler são] Certos vasos sem pé, que cambaleiam quando colocados na mesa e 
que devem ser esvaziados préviamente para pô-los direitos. [grifo nosso] 
  

 

 O pesquisador brasileiro devia estar bem distraído e confuso para inserir entre aspas uma 

passagem que simplesmente não existe no autor citado... 

Belmonte era um investigador esforçado, mas, na verdade, acabou vencido pelo momento 

em que viveu. Há cerca de 70 anos atrás as pesquisas históricas eram difíceis de ser levadas 

avante no Brasil. O ambiente intelectual não oferecia muitos horizontes. Havia poucas 

oportunidades de acesso a livros estrangeiros. Difíceis eram a visitas a museus e arquivos no 

Exterior.  Afinal, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado   havia pouco. 
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                  2-Ilustração do livro Handebook of ornament (1920), da autoria de Franz Sales Meyer, com a 

representação de vários tipos de recipiente para bebidas usados na Alemanha durante os 

séculos XVI e XVII. O objeto sob o n. 13 é um Handtummler do século XVIII, copiado pelo 

desenhista e pesquisador Belmonte em seu livro No tempo dos bandeirantes. O de n. 14 é um 

Tummler de vidro. 
              Fonte: <http://www.quagga-illustrations.de/index.php/de/1-Krautstrunk-aus-gruenem- Glas-  Germanisches-Museum-  

in/c-IM000102/a- Germanisches-Museum-in/c-IM000102/a > 
 

http://www.quagga-illustrations.de/index.php/de/1-Krautstrunk-aus-gruenem-%20Glas-
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Viagens de navio eram caras e demoradas. Muitos assuntos eruditos não haviam sido ainda 

esmiuçados pelos historiadores, nem daqui nem do estrangeiro.  Devemos reconhecer, 

diante disso, que o empenho de Belmonte em deslindar um assunto tão intrincado, e na 

época pouco conhecido, é digno de todo o louvor.      

Mais de 40 anos depois, o cirurgião e historiador Eduardo Etzel (1906-2003) retomou o 

assunto, em seu Arte sacra, berço da arte brasileira (1984).  Em seu estudo, Etzel trouxe à luz 

importantes pontos relativos à história da tambuladeira, mesmo estando consciente de que 

não conseguiu recuperar toda a longa trajetória do artefato.                                   

 Hoje, porém, as pesquisas são bem mais cômodas, sobretudo porque a World Wide Web 

cada vez mais se revela uma ampla janela escancarada sobre o mundo. Nela o estudioso 

pode confortavelmente debruçar, sem que precise muitas vezes se afastar de seu gabinete 

de trabalho, embora seja forçoso reconhecer que com relação às tambuladeiras nem tudo 

está ainda perfeitamente esclarecido. 

 

Tummler & tumblers cups 

 

Consultando um léxico especializado em termos de joalheria em língua alemã que se acha 

online, sob a responsabilidade do Professor Leopold Rössler, obtivemos a seguinte 

descrição do Tummler germânico (fig. 3 a 9 ): 

 Auch "Steh auf Männchen", war meist ein henkelloser Faustbecher des 16.-18. Jh. 
Der Becher kann nicht umfallen, sondern richtet sich sofort wieder auf. Der Spruch 
darauf heißt: "Trink mich aus und leg mich nieder, steh ich auf, füll mich wieder!".  
Heute gibt es Kleinkindertrinkbecher, welche sich sofort wieder aufrichten. Hier 
wurde der Becherboden besonders beschwert. [tradução nossa: Também 
conhecido como   “Levante-se, rapazinho”, era um copo sem asas, do século XVI 
ao XVIII, que cabia na palma da mão. O copo não entornava, porque voltava  
imediatamente { posição vertical. Diz o provérbio: “ Esvazie-me e assente-me, 
ponho-me de pé, encha-me de novo”. Hoje é um  copo  para as  crianças  
pequenas que fica sempre de pé,  porque o fundo  dele é particularmente  pesado]  
 
(<http://www.beyars.com/lexikon/lexikon_3223.html>) 

 

http://www.beyars.com/lexikon/lexikon_3223.html
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                                            3- Tummler de prata, Augsburg (Alemanha), 1655-1660. 
                                                                          Fonte: <http://www.sjphillips.com/> 

 

                                           4- Tummler de prata, Alemanha, 1685-1687.     
                                                                               Fonte: 
<http://www.yasni.com/ext.php?url=http%3A%2F%2Fwww.christies.com%2FLotFinder%2Flot_details.aspx%3FintObjectID%3D51
27936&name=Daniel+Amende&cat=interests&showads=1>                                                        
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                                                                                      5- Tummler de prata, Augsburg (Alemanha), 1690. 
                                                                                              Fonte: <http://www.boettcher-kunsthandel.de/:> 

 

 

                                                                          6- Tummler de prata, Augsburg (Alemanha), 1695-1700. 
                                                                                               Fonte: <http://www.boettcher-kunsthandel.de/:> 
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                                                                                   7- Tummler de prata, Áustria, 1712. 
                                                                                                                                       Fonte:< http://www.sjphillips.com/?tabid=5&keyword=tumbler> 

 

                                             8-Tummler de prata, Augsburg (Alemanha), 1722-1726. 
                                                                     Fonte:< http://www.sjphillips.com/?tabid=5&keyword=tumbler> 
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                               9- Tummler de vidro, lembrança de Bad Pyrmont (Alemanha), c.1900. 
                                                           Fonte: <http://cgi.ebay.pl/> 

Essa definição é corroborada por conhecidos prateiros ingleses que até hoje fabricam 

tumblers      artesanalmente,    também   chamados    tumbler  cups,  com       chapas      de      

prata   esterlina (sterling silver). De preço elevado, esses objetos devem ser oferecidos, de 

preferência, como presentes de batismo ou Christening (hoje baptism e Christening, em 

linguagem corrente, são palavras usadas como sinônimos em inglês). Para a ocasião, 

convém sejam personalizados os tumblers com a gravação do nome do recém-nascido e 

sua data de nascimento. Num anúncio online lê-se: 

                 Tumbler cup  

A classic since mid seventh century. This simple drinking vessel is worked up from 
flat sheet metal, the sides become thinner towards the top, leaving more weight at 
the round base. When knocked onto their sides they automatically right themselves, 
given them the name Tumbler Cups.  Ideal for water, wine and whisky, you can even 
float a candle  or flower in them as a simple table decoration. Our best selling line, 
Christening, Wedding, an Ideal Gift.[tradução nossa: Tumbler cup  –  Um clássico 
desde a metade do século XVII. Este recipiente simples de beber é trabalhado a 
partir de uma chapa plana de metal, as laterais se tornando mais finas em direção 
ao topo e deixando mais peso na base arredondada. Quando empurrados de lado, 
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voltam automaticamente à vertical, o que lhes confere o nome de Tumbler Cups. 
Ideal para água, vinho e uísque, você pode colocar uma vela ou flor neles para 
uma simples decoração de mesa. Nossa melhor linha de vendas, para Christening 
ou casamento, um presente ideal!]  

 (<http://www.smithandharris.com/portfolio/smallworks/tumblercups >) 

 

O anúncio acima é bastante instrutivo, pois descreve a maneira pela qual a peça é 

produzida manualmente. Indica portanto a  característica essencial do artefato que 

estamos tentando conhecer, tal com o fez anteriormente o Professor Leopold Rössler: o 

centro de gravidade do copo se concentra na parte inferior arredondada, fazendo com que 

a peça, uma vez inclinada, volte imediatamente à posição vertical.  

Também a definição integrante da Encyclo – Online English Encyclopedia UK – esclarece e 

retifica o texto aberrante consultado por Belmonte durante sua pesquisa, fazendo até 

mesmo alusão à forma do tumbler no seu auge, durante o século XVII: 

Tumbler 

 
Flat-based drinking glass with neither stem, foot nor handle. Tumblers are variously 
shaped and sized, but unlike beakers never have a flared mouth. In the 17thC, heavy 
metal tumblers with curved sides were designed to tumble back to an upright 
position if set down awkwardly.[Tradução nossa: Tumbler – Copo de base chata, 
sem haste, pé ou asa [essa definição refere-se aos atuais copos de cristal ou vidro 
para beber whisky, também chamados tumblers]. Os tumblers têm forma e 
tamanho variados, mas diferentemente dos beakers [recipientes para beber com 
forma tronco cônica invertida quase cilíndrica, semelhante ao copo comum atual] 
nunca apresentam boca dilatada [ou seja, nunca a boca é maior que a base]. No 
século XVII, os tumblers de metal, pesados e com lados curvos, eram concebidos 
para rolar de volta a uma posição vertical, caso fossem pousados 
desajeitadamente. 

 (<http://www.encyclo.co.uk/define/tumbler>) 

 

Anúncio de outro prateiro inglês adianta  a  razão  por   que   se   tornaram   tão  populares         

na Inglaterra do século XVII:  

 

Silver Tumbler Cup - Small 2"  

 
                        [...] 
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 Spun from a single piece of silver, our heavy weight tumbler cups come in two sizes 
and have a gilt interior. From the 17th century or earlier, tumbler cups have been 
used by travelers to prevent their drinks being spilt - originally when riding in a 
carriage - as no matter how hard you try you will not spill the contents of your 
"tumbler". 
These sterling silver tumbler cups make beautiful gifts for modern travellers or as a 
Christening present. The large cup measures 7.6cm (3") diameter with a height of 6.4 
cm (2.5") and the small measures 6.4 cm (2.5") diameter with a height of 5cm ( 
2").[Tradução nossa: Moldadas a partir de uma única chapa de prata, nossas  
pesadas tumbler cups vêm em dois tamanhos e têm o interior dourado. Desde o 
século XVII, ou antes,  as tumbler cups têm sido utilizadas pelos viajantes para 
evitar que as bebidas se derramem – originalmente, quando andavam de 
carruagem –; não importa quanto você tente, não vai derramar o conteúdo de sua 
tumbler cup. Estas tumbler cups de prata esterlina constituem lindos presentes 
para os viajantes modernos, ou como presente de Christening. As medidas do 
copo grande  são 7,6 centímetros (3 ") de diâmetro, com uma altura de 6,4 cm 
(2,5") e as  medidas do copo pequeno são 6,4 cm (2,5 ") de diâmetro, com uma 
altura de 5 cm (2")]  

(<http://www.practicalsilverware.co.uk/Silver-Christening-Baby-Gifts/Silver-Tumbler-Cup-Small-
2-/prod_173.html>) 

 
 

 Outros dois pequenos textos encontrados na web complementam as informações: 

 

JAC Tumbler Cup NEW 

Popular drinking cup since the reign of Charles II c.1660, hand spun in heavy 
gauge sterling silver, weighted at the base (sterling silver) so they rock but do 
not fall over. Ideal as a presentation gift and other occasions, most suitable for 
engraving. Single cup with gilt inside. LARGE: Size: H 5.7 cm. D 7.6 cm. Weight: 
128g. MEDIUM: Size: H 4.4 cm. D 6.4 cm. Weight: 89g. SMALL: Size: H 3.8 cm. 
D 5.2 cm. Weight: 48g. [tradução nossa: Populares desde o reinado de Carlos 
II, c.1660, feitos à mão  em prata esterlina de grande espessura e pesados na 
base (prata esterlina), os copos balançam mas não entornam. Ideal para dar 
de presente e em outras ocasiões, acompanhados de gravação. Peça avulsa, 
dourada internamente. GRANDE: tamanho: A 5,7 cm. D 7,6 cm. Peso: 
128g.MÉDIA: Tamanho: A 4,4 cm. D 6,4 cm. Peso: 89 g. PEQUENA: 
Tamanho:A 3.8 cm. D 5,2 cm. Peso:48g.] 

 (<http://www.silvercompany.co.uk/jac-tumbler-cup-new-p-545.html>) 

 

                   STERLING SILVER TUMBLER CUP WITH GILD INTERIOR 3 IN 

http://www.silvercompany.co.uk/jac-tumbler-cup-new-p-545.html
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 Reproduction of a George III (1760-1820) Tumbler Cup in sterling silver. Originally 
designed for use in carriages or boats to stop spils they are now often given as 
christening presents, although they can still be used as drinking vessels.The gilt 
interior protects the silver from corrosion and marking.[Tradução nossa:TUMBLER 
CUP COM A PARTE INTERNA DOURADA 3 POL – Reprodução de uma tumbler 
cup  estilo Jorge III (1760-1820) em prata esterlina. Originalmente concebidas para 
uso em carruagens e barcos, evitando derramamentos, agora são dadas de 
presente de christenings, embora possam ainda ser usadas como recipientes para 
beber. O     interior dourado protege a prata da corrosão e de manchas.] 
 
 (<http://www.haroldcox.com/productview.asp?productid=10986>) 
 

 
 

Reunindo os dados obtidos sobre as tumbler cups inglesas, temos que tais recipientes 

foram difundidos na Inglaterra durante o reinado de Carlos II (1660-1685), sendo usados 

pelas camadas mais altas da sociedade durante suas viagens de carruagem e de barco, 

porque esses copos, graças a características físicas especiais, evitavam o desperdício de 

bebidas caras (fig. 10 a 14). Essas alegações nos parecem bem plausíveis num país 

europeu que então enriquecia e tinha sua população urbana em constante crescimento, 

como é o caso da Inglaterra seiscentista. 

Na falta de maiores informações, suspeitamos que as tumbler cups, chamadas tummler 

(também grafados tümmler) na região da Alemanha e da Áustria atuais, tenham surgido 

primeiramente no século XVI em algum ponto do antigo Sacro Império Romano-

Germânico, talvez sob a influência da atmosfera cultural produzida pelo Maneirismo do 

Norte (a cidade de Augsburg, por exemplo, parece-nos séria candidata à difusora do 

tummler, porque se destacava então  na Europa como grande centro produtor de prataria 

e ourivesaria). Afinal, um recipiente de fundo arredondado que não deixa entornar o 

líquido que contém e volta sempre, por si mesmo, à posição vertical, devia ser visto como 

um objeto bastante extraordinário, possuidor de virtudes misteriosas, quase mágicas. 

Era  de  fato  um  utensílio  de  fabricação  engenhosa,  que   devia   despertar   o    intenso 

interesse de seus possuidores ou usuários.  Comparável, em certa medida, aos 

exemplares incomuns dos reinos animal, mineral e vegetal avidamente recolhidos na 

natureza  ou  aos objetos  de  virtú,  executados  por   refinados artesãos, com o emprego 

de   materiais   belos   e   preciosos,   ou   aos   autômatos    postos    em   movimento   por   

http://www.haroldcox.com/productview.asp?productid=10986
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   10- Tumbler cup de prata esterlina,1679. Decorada externamente com as armas 
          Olney. 
          Fonte:<http.www.myfamlilysilver.com/fu/Charles-ii-period-sterling-tumbler-cup/pages/wieltem 
                          Aspx?id=2027> 

 

 

 

11- Tumbler cup de prata esterlina estilo Jorge I, 1726. Fabricada por Gabriel Sleath. 
        Fonte:<http://qcohen.co.uk/category-111/george-i-silver-tumbler-cup-1726.html> 
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   12- Tumbler cup de prata esterlina Jorge II, com marca de Richard Richardson, 1755. 
              À direita, tumbler cup de fins do século XVII. 
               Fonte:<http://www.silvercompany.couk/jac-tumbler-cup-new-p-545-html> 

 

 

 

13- Reprodução contemporânea de  uma tumbler cup de prata esterlina estilo Jorge III (1760-  
1820),   fabricado por Harold Cox & Sons Jewellers. 

        Fonte:<http://www.haroldcox.com/produtview.asp?productid=10986> 
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14- Tumbler cup de prata com desenho contemporâneo, fabricada por Robbe & Nerking 
para H. Brueggmann- silversmith. 

         Fonte:http://www.silversmith-online.com/ 
 
 
 
 
 

meio  de  complicados      mecanismos      de       relojoaria,       todos      esses      itens,       

raros         e    admiráveis,  considerados dignos de figurar nos gabinetes de curiosidades 

zelosamente montados pelos fidalgos da época.   

 

Durante o reinado de Carlos II, a Inglaterra vivia dias de alegre desregramento. 

Aliviadas por  terem-se livrado da ditadura puritana de Oliver Cromwell (1599-1658), as 

camadas superiores da sociedade inglesa apropriavam-se com entusiasmo das 

novidades que surgiam, ora usando tumblers para as regulares doses de bebidas 

espirituosas que ingeriam, ora consumindo exóticas beberagens estimulantes, tais 

como, chocolate, café ou chá, tendo sido este último introduzido pela rainha de origem 

portuguesa Catarina de Bragança (1638-1705), casada com o soberano inglês em 1662. 

A popularidade do tumbler de metal estava seguramente relacionada com o processo 

de distensão moral que as camadas superiores da sociedade vinham apresentando e 

com o largo consumo de bebidas alcoólicas, que deve certamente ter ocorrido nessa  

http://www.silversmith-online.com/
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época frívola e libertina. Até hoje o copo cilíndrico, baixo e largo, de fundo grosso e 

chato, feito de cristal ou vidro, usado para tomar scotch on the rocks, deriva-se do velho 

tumbler de metal, do qual herdou o nome. 

 
Os britânicos mostraram-se, contudo, muito conservadores em relação à forma das 

primeiras tumblers cups. Durante séculos não lhes modificaram nem a forma, nem a 

matéria, nem o método de fabricação, sempre feitas com uma grossa chapa de prata lisa, 

despida de todo o enfeite. Constitui ainda hoje um objeto bastante atraente, sobretudo em 

razão de suas corretas proporções. Na parte externa, destaca-se como ponto de interesse o 

conjunto de punções relativas às marcas então usadas em artefatos feitos de prata 

(Standard Mark, City Mark, Date Letter, Duty Mark e Maker’s Mark). Enquanto isso, o 

tummler metálico fabricado em centros de argentaria germânica durante o período barroco 

sobressaia-se, em geral, em razão da densa decoração vegetalista que o recobria, 

contornando reservas em que eram meticulosamente buriladas paisagens de cunho 

campestre (figs. 3, 4 e 7). 

 
Belmonte concluiu sua pesquisa convencido de que a tambuladeira paulista e a tumbler cup 

tinham raízes comuns. Ambas seriam recipientes de metal, usadas para conter bebidas 

alcoólicas. Os respectivos fundos arredondados obrigavam os usuários a esvaziar as peças 

antes de emborcá-las sobre a mesa. Chegou a reconstituir a tambuladeira graficamente, de 

acordo com o que imaginava: fê-la com o fundo arredondado como um tumbler, e 

emborcada sobre um móvel porque achava erroneamente que ela, tal como o copo inglês, 

não parava em pé. Desenhou-a decorada com gomos, pois exemplares desse tipo aparecem 

citados nos documentos notariais, e representou outra com duas asas, já que vários 

utensílios providos com esses apêndices também são mencionados nos antigos inventários 

paulistas (fig. 15 a 17). 

Hoje, diante do avanço das pesquisas sobre antigos utensílios de prata, suas conclusões já 

não resistem. A que tudo indica, a tambuladeira tem outra história e sua forma e utilidade 

eram diferentes das dos tummler e tumblers, que por sua vez eram recipientes de fundo 

arredondado que ao serem postos sobre a mesa  sempre paravam de pé. 
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15- Reconstituição hipotética de uma tambuladeira de gomos. Emborcada porque, 
segundo a concepção de   Belmonte, não paravam de pé. 

         Fonte:<http://www.novomilenio.inf.br/santos/ho280c21.html>                
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16-Reconstituição hipotética de uma tambuladeira com asas, segundo a concepção 
de  Belmonte. 

                  Fonte:<http://www.novomilenio.inf.br/santos/ho280c21.html>                
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17- Reconstituição hipotética de uma tambuladeira simples, inspirada numa tumbler 
cup, segundo a concepção de Belmonte. 

                  Fonte:<http://www.novomilenio.inf.br/santos/ho280c21.html>                
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Tembladeras  

  

O escritor Otoniel de Campos Mota (1878-1951), autor de Do rancho ao palácio: evolução 

da civilização paulista (1941), também se mostrou interessado no tema das tambuladeiras. 

Sua contribuição é pequena, mas bastante valiosa. Referindo-se às alfaias dos 

bandeirantes, o autor declara: 

 

Entre as baixelas da época, são freqüentes as tamboladeras, expansão da forma 
tembladera, que está desde logo a apontar para uma origem castelhana: 
tembladera, que o dicion|rio da Academia define: “Vaso ancho de plata, oro o vidrio, 
de figura redonda, com dos asas a los lados y un pequeño asiento. Las hay de 
muchos tamaños, y se hacen regularmente de una hoja muy delgada, que parece 
que tiembla.”  
Não pude descobrir-lhes a utilidade. O dicionário de Zerolo cita o exemplo de 
Ventura de la Vega: “Dale | Gerarda aquella  tembladera de plata para que haga 
chocolate.” 

 

Não sabemos qual das edições do dicionário da Real Academia Espanhola foi consultada 

por Mota, mas a edição de 1822, que se encontra online, diz algo muito parecido com o 

que leu: 

 

Vaso ancho de plata, oro o vidrio de figura redonda com dos asas á los lados y un 
pequeño asiento. Las hay de muchos tamaños por hacer se regularmente de uma 
hoja muy delgada que parece que tiembla.  

(<http://books.google.com.br/books?id=ikk_AAAAcAAJ&dq=tambalear 
+diccionario+real+academia&q=tembladera#v=snippet&q=tembladera&f=false>) 

 

A 22 ª edição desse dicionário espanhol (2001), que também se acha online, simplesmente 

ignora essa acepção. Foi porém acrescentada  a essa versão do dicionário uma emenda  

disponibilizada pela 23ª edição ainda em preparo,  que recupera a antiga definição de 

tembladera: 
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Vasija ancha de forma redonda, hecha de una capa muy delgada de plata, oro o 
vidrio, con asas a los lados y un pequeño asiento.  

(<http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta? TIPO_BUS=3&LEMA=tembladera>)  

 
 

 
A respeito de Buenaventura José María de la Vega y Cárdenas, conhecido como Ventura 

de la Vega (1807-1865), referido por Otoniel Mota, temos a dizer que se trata de um 

escritor e dramaturgo espanhol nascido em Buenos Aires. A evocação de seu nome feita por 

Mota, no entanto, deu-se de modo inteiramente equivocado, porque a frase usada como 

abonação no Diccionario enciclopédico de la lengua castellana (1900), de Elias Zerolo (1848-

1900),  provém de fonte muito mais antiga e ilustre, de uma narrativa dialogada intitulada 

La Dorotea (1632),   de autoria do genial dramaturgo e poeta espanhol Félix Arturo Lope de 

Vega y Carpio (1562 –1635).  

 

      As tembladeras e o gosto pelo chocolate 

 

 

Na obra de Lope de Vega, Don Bela, rico personagem de origem indiana, ordena a seu 

criado que dê uma tembladera de prata em pagamento à velha alcoviteira Gerarda, para que 

ela possa fazer chocolate. A velha avalia a peça e dispara: Que delgada esta tembladera!  

Don Bela observa: No se repara em peso, sino en la capacidad [tradução nossa: Não é o peso 

que importa, mas a  capacidade]. Ao que velha retruca: Ninguna cosa de plata perdió por el 

peso.[tradução nossa: Nenhuma peça de prata se desvalorizou por causa do [pouco] peso.]  

 

No início do século XVII, a bebida originária da América Central tornava-se cada vez mais 

difundida na Espanha, na Itália e nos Países Baixos, havendo grande número de apetrechos 

para seu preparo e consumo. Entre os recipientes então usados na desgustação da bebida, 

alguns deles oriundos do Novo Mundo, se encontrava a tembladera espanhola, cujo uso foi 

visualmente registrado numa natureza morta (bodegón) executada, por volta de 1640, pelo 

pintor espanhol Juan de Zurbarán (1620-1649) (fig. 18) .    
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 18-Natureza morta [bodegón] com tigela [ou antes, tembladera] de chocolate (c.1640), detalhe 
de pintura de Juan de Zurbarán (1620-1649), hoje depositada no Musée de Beaux-Arts et 
archéologie de Besançon, França. 
Na obra acha-se representado um exemplar de tembladera de modelo singelo, sem enfeites, com corpo 
quase cilíndrico, fundo chato e duas pequenas asas de volutas de cartela em G. Notar que a pouca espessura 
da folha de prata com que foi feito o objeto se revela claramente por meio das várias mossas presentes na 
peça, nitidamente reconhecíveis na pintura. 
A presença na tela de duas xícaras de faiança, à esquerda, nos faz supor que a tembladera de prata era um 
recipiente espanhol tradicional que começava então a ser deixado de lado, substituído pelos recipientes de 
origem chinesa, ao menos durante a cerimônia social do chocolate. 
Fonte:<http://www.bridqemanartomdemand.com/image.php/id=60913> 
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A mistura espessa, aromática e colorida baseada na bebida característica dos astecas 

compunha-se basicamente de água, pasta de cacau moída a mão em metate (almofariz de 

pedra de origem mesoamericana), açúcar (que substituía o mel empregado em algumas 

receitas indígenas) e especiarias, como canela, baunilha, semente de anis e achiote (que 

conferia não só sabor, mas também cor vermelha ao 

chocolate)(<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/html/815/81502904/81502904.html>).. Levado ao fogo 

numa rude chocolateira de cobre, vista à esquerda da pintura, o líquido era, ao mesmo 

tempo, vigorosamente agitado até produzir abundante espuma por meio de um molinillo 

(bastão de madeira de buxo em cuja ponta havia uma peça arredondada, cheia de 

reentrâncias e saliências), instrumento esse também figurado no quadro junto da 

chocolateira. Uma vez pronta, a bebida era vertida em recipientes menores e individuais, 

tal como a velha tembladera  que se vê pousada no centro da tela sobre uma salva com 

pedestal. Na pintura, porém, acham-se, próximas da vasilha de prata, duas taças 

provavelmente de faiança, imitando porcelana chinesa. Emborcadas e sobrepostas, as 

peças estavam à disposição para que fossem usadas no momento certo.  

Na tela de Zurbarán, a tembladera representa, sem dúvida, um utensílio tradicional usado 

para beber líquidos, intimamente ligado à cultura hispânica, em contraposição à novidade 

constituída pelas chávenas, exóticos e delicados recipientes de origem oriental que então 

começavam a ser adotados na Europa ocidental.  Perguntamo-nos se não devemos 

atribuir a essa pintura uma intenção alegórica, tal como acontecia com a maioria das 

naturezas mortas espanholas do período barroco, em geral pertencentes ao gênero 

vanitas. Afinal, na obra, surpreendemos o registro de uma mudança de costumes ocorrida 

no âmbito do rito social do chocolate, durante os meados do século XVII. Após tantos anos 

de uso, a tembladera de prata, cheia de amassados, estava prestes a ser substituída pelas 

pequenas xícaras de faiança imitando porcelana. Trazidas do Extremo Oriente e feitas com 

um material muito valorizado, as taças de verdadeira porcelana de pasta dura – brancas, 

vítreas, translúcidas e com baixa porosidade –, atingiam então preços proibitivos. Por isso 

a maioria dos europeus contentava-se com as imitações de faiança fabricadas em Delft 

(Países Baixos). Um fenômeno de moda, em si mesmo prosaico, parece assumir aqui a 

dimensão de uma mensagem de conteúdo moral, ao ficarem insinuadas no quadro a 

inexorabilidade da passagem do tempo e a implacável efemeridade  dos  prazeres  
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mundanos. Idéias  que  ficam reforçadas  com  a  presença  de uma flor murcha deixada 

sobre a mesa, certamente uma que escapou de ser seca e moída, antes de adicionada à 

bebida para lhe potencializar o sabor, conforme faziam os índios da Mesoamérica e 

também muitos espanhóis daquela época, segundo nos conta  Marcy Norton  em seu 

estudo sobre o uso do chocolate pelos europeus durante os séculos XVI e XVII (2008, p.50 e 

51).  

Telas de pintores hispânicos posteriores à obra aqui analisada confirmam o abandono do 

uso da tembladera na cerimônia de consumo social do chocolate. A natureza morta 

executada por Antônio de Pereda (c.1611-1678) intitulada Bodegón con escritorio de ébano 

(1652), por exemplo, exibe diversos recipientes tidos como apropriados para tomar a 

reconfortante e exótica bebida (fig. 19). Estão representadas chávenas de faiança, de 

vidro decorado ou de porcelana chinesa; jícara mexicana, feita com cabacinha burilada e 

laqueada, além de vários tipos de púcaros, elaborados com excelente barro, preto e 

vermelho, possivelmente provenientes de Estremoz (Portugal) ou de Tonalá, importante 

centro manufatureiro do Vice-Reino da Nova Espanha (México). Não há, porém, nenhuma 

tembladera à vista. Também no Bodegón: servício de chocolate (1770), da autoria de Luís 

Egídio Meléndez (1716-1780), datado de mais de cem anos depois, observamos sobre a 

mesa, entre pães doces e biscoitos que acompanhavam a ingestão da bebida, os utensílios 

mais necessários à elaboração e saboreamento do chocolate: o jarro de cobre, com sua 

tampa perfurada ultrapassada pelo cabo do molinillo, e a xícara de porcelana sem asa, 

apoiada num prato feito do mesmo material (fig. 20 ). 

Desconhecemos detalhes relativos à história do chocolate em Portugal. Aparentemente a 

introdução das sementes de cacau nesse país se deu durante a União das Duas Coroas 

Ibéricas (1580-1640). Ao que dizem, os portugueses nunca se mostraram tão 

entusiasmados com o chocolate quanto os seus vizinhos espanhóis. As referências que 

conseguimos obter sobre esse assunto são, aliás, bastante escassas. Sabemos, contudo, 

que no inventário da rainha viúva D. Catarina de Bragança, divulgadora do hábito de tomar 

chá na Inglaterra, foram arroladas algumas chocolateiras de prata (BRAGA, 2005). 

Supomos que, a exemplo dos espanhóis, as  camadas       mais       altas      da      sociedade    

lusitana      do      século    XVII        tenham  também, durante certo tempo, lançado mão de 

tambuladeiras feitas desse metal para levar a efeito o hábito da degustação da nutritiva 

bebida mesoamericana.  
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  19- Natureza morta intitulada Bodegón con dulces, vasijas y escritorio de ébano (1652), executada por 
Antonio de Pereda (c.1611-1678). Acervo do Museu Hermitage, São Petersburgo, Rússia. 

A pintura em questão exibe diversos utensílios e produtos ligados ao preparo do chocolate. Sobre a mesa, em 
primeiro plano, à esquerda, temos uma chocolateira de cobre; na frente, numa salva de prata, reúnem-se taças de 
faiança, de vidro e talvez de porcelana. Junto dessas peças, há uma colher e um molinillo de madeira (moinho de 
chocolateira, segundo Bluteau), usados no preparo da bebida. No centro, em primeiro plano, um pacote desfeito 
expõe biscoitos variados, habitualmente umedecidos no líquido e consumidos em alternância com pequenos goles 
da bebida. Logo atrás, caixas redondas feitas com lâminas de madeira contêm massa de cacau endurecida (bolo de 
chocolate, segundo Bluteau), que deveria ser embrulhada em papel pardo antes de encaixotada, de acordo com o 
dicionarista citado (o que não ocorre na pintura). Sobre uma das caixas distinguimos um tablete dessa massa, que 
podia durar anos, tendo de ser amolecido em água quente para ser utilizado. À direita, embrulhado num pedaço de 
papel, vê-se um grande torrão de açucar (açúcar de pedra, segundo Bluteau), que deveria ser desfeito em porções 
menores para se proceder ao adoçamento da bebida. A parte de trás da mesa é ocupada por uma preciosa caixa 
contador, móvel típico da época, destinado a ficar apoiado numa mesa e a guardar documentos e valores. Feito de 
ébano, o móvel dispõe de duas gavetas, simulando quatro, cujas frentes decoradas com refinados embutidos de 
marfim incluem fechaduras fictícias. De uma das gavetas escapa bela toalha feita com tecido exótico, certamente 
trazido da Índia. Ao lado, está colocada uma jarra de louça pintada, com duas alças, que talvez contenha água 
potável, necessária à elaboração da bebida. Sobre a caixa contador, observam-se alinhados vários recipientes 
específicos para o consumo do chocolate, dos quais se destacam uma jícara mexicana, feita de cabaça, 
burilada e laqueada, e alguns púcaros de barro, de excelente qualidade, de origem mexicana ou 
portuguesa, nas cores preto (exemplar com guarnição de prata) e vermelho. Como se nota, já não há 
nenhum espaço para a tembladera espanhola tradicional. 

                  Fonte: < http://www.flickr.com/photos/76509819@N04/8273629890/>  
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  20- Bodegón: servicio de chocolate (1770), da autoria de Luis Egidio Meléndez ( 1716-1780). Acervo 
do   Museo del Prado, Madri, Espanha. 

         Entre pães  doces e biscoitos que acompanham a bebida, vemos sobre a mesa os utensílios básicos para fazer 
chocolate: a chocolateira de cobre com sua tampa perfurada, por onde passava o cabo do molinillo, e a xícara 
de porcelana, sem asa, apoiada num prato feito do mesmo material . A antiga  diversificação de recipientes 
para tomar chocolate parece ter desaparecido. A tembladera de prata igualmente já não era mais usada para 
esse  mister.  

                               Fonte:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bodeg%C3%B3n_con_servicio_de_chocolate_-   _Museo_del_Prado.jpg> 
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A troca das tembladeras de prata, com duas asas e fundo chato, pelas  escorregadias 

xícaras de faiança ou porcelana chinesa, de forma alta e estreita, sem asas e com uma 

base pequena, não deixou de provocar uma série de contratempos no ritual da 

chocolatada, nome que se dava  na Espanha à reunião festiva dedicada ao consumo da 

bebida. As xícaras recém-adotadas não eram suficientemente estáveis e, por serem 

desprovidas de asas e transmitirem rapidamente o calor do líquido quente à mão dos 

bebedores, tornavam difícil o ato de mantê-las seguras entre os dedos ou bem 

equilibradas sobre a salva de prata. Escorregavam com facilidade sobre superfícies 

metálicas, entornavam o chocolate e muitas vezes se espatifavam no chão.   Por isso 

Pedro Álvarez de Toledo y Leiva (1585-1654), primeiro Marquês de Mancera e 15º vice-rei 

do Peru (entre 1639 e 1648), depois de testemunhar um acidente desse tipo, resolveu 

inventar uma salva de prata provida de um suporte metálico central que mantivesse os 

artefatos de louça ou porcelana firmes no lugar. O novo utensílio, logo popularizado, 

passou a ser conhecido em espanhol sob o nome de mancerina, em honra a seu criador 

(fig. 21) (http://www.potsdecreme.com/pdcinfo2.htm). 

Fazendo parte desde então do hábito de tomar chocolate, a mancerina foi certamente 

levada à França pelas mãos da Rainha Maria Teresa de Áustria (1648-1683), filha de 

Felipe IV (1605-1665) da Espanha e, desde 1660, esposa de Luís XIV (1638-1715). Naquele 

país, porém, a bebida favorita dos espanhóis, seria servida de preferência em pequenos 

recipientes de faiança, havendo sido adotado um novo dispositivo para que não 

virassem. O pires  que  acompanhava  a  xícara  francesa  tinha  no  centro uma  depressão 

profunda, em que se encaixava a parte inferior da vasilha (fig. 22). Alguns modelos de 

xícara de chocolate chegaram a sofrer uma mutação morfológica. Ganharam tampa para 

não deixar a bebida esfriar; tornaram-se mais baixos e largos que as xícaras comuns, 

sendo munidos às vezes de  duas  asas,  de  maneira  a recordar  a   forma   da   tembladera 

espanhola. A peça francesa dispondo desse dispositivo no pires foi chamada então tasse  

trembleuse,  nome  que também fazia alusão ao tradicional recipiente de prata espanhol. 

Durante as sessões de intensa conversação realizadas nos salões aristocráticos da França 

seis e setecentista, as tasses trembleuses tremiam animadamente nas mãos dos 

frequentadores, mas o faziam por razões distintas das tembladeras  e  das  tumbler  cups:  

 

http://www.potsdecreme.com/pdcinfo2.htm),a
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  21- Mancerina de prata, em forma de venera (coquille Saint-Jacques). Peça de origem 
mexicana, de datação incerta, talvez do século XVIII. 
Em meados do século XVII, com a progressiva substituição no ritual social do chocolate das tembladeras 
pelas xícaras de faiança imitando as de porcelana chinesa, foi preciso criar um dispositivo nas salvas de 
prata que impedisse  que os novos recipientes  deslisassem sobre a superfície metálica e entornassem a 
saborosa bebida. A peça, criada por um vice-rei do Peru, foi adotada imediatamente na Espanha, mas 
se tornaria mais tarde típica do México. 
Fonte:<http://www.potsdecreme.com/pdcinfo2.html> 
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22-Tasse trembleuse, feita de faiança, França, século XVII. Acervo do Musée National de la 
Céramique,   Sèvres, França. 
Neste exemplo francês, o dispositivo para reter a xícara se resume a uma depressão profunda feita no 
centro do pires, em que se encaixa a parte inferior do recipiente.  
Fonte:/<http://www.photo.min.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR1/CGokEZ/07-535951.jpg 
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tremiam em virtude da eloqüência dos conversadores, conservando-se sempre bem 

encaixadas na cavidade dos respectivos pires.  Já no século XVIII, ficavam   presas  a    um 

anel vazado que circundava a base dos recipientes, modelado no próprio pires, numa 

versão em porcelana mais parecida com a solução dada à mancerina  hispânica  (fig. 23).  

 

 

 

 

 

 

  23- Tasse trembleuse, feita de porcelana de pasta dura, França, século XVIII. Acervo do Musée Adrien 
Dubouché, Limoges, França. 

          Notar no centro do pires o anel vazado, moldado em porcelana, em que é encaixada a xícara para não escorregar. O 
recipiente de duas asas, por sua forma, concilia a tradição da tembladera com a da xícara oriental. 

         Fonte:<http://www.europeana.eu/portal/recrd/03903/E2B9960AB616F111AAE733F8C4F8AF94A08E06BF.html> 

  

 

Outros usos atribuídos às tembladeras  

 

Retornando, contudo, ao diálogo de La Dorotea citado anteriormente, vemos que a 

característica mais notável da tembladera era a sua grande delgadez, proporcionada pela 
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fina folha de prata com que era confeccionada, ao contrário dos tumblers ingleses, 

manufaturados com chapas de prata e feitos de tal modo que o fundo arredondado tinha 

de ficar suficientemente  grosso e pesado para impedir que a peça entornasse. Sob esse 

aspecto também é muito convincente a pintura de Juan de Zurbarán já referida. O 

utensílio de prata representado no bodegón mostra-se com evidentes mossas ou marcas 

de uso, demonstrando ser artefato frágil, facilmente deformável (fig. 18). 

É essa afinal a origem etimológica da palavra tembladera, conforme diferentes edições 

do dicionário da Real Academia Espanhola: em castelhano, o  nome  da  peça estava 

diretamente relacionado com a maneira com que era executada, com uma chapa tão 

delgada de prata que parecia tremer. E, como veremos depois, a descrição do utensílio 

feita nesse dicionário coincide justamente com os exemplares datáveis dos séculos XVII e 

XVIII, que nos chegaram até o dia de hoje. 

Presentemente, as tembladeras são artefatos raros, desde algum tempo mais conhecidas 

em museologia hispânica sob o nome de bernegales, termo que a rigor indica outro tipo 

de recipiente, mas com finalidade semelhante (recipiente para beber líquidos). Na 

definição de Don Sebastián de Covarrubias Orozco (1539-1613) no seu Tesoro de la lengua 

castellana ou española (1611), bernegal era  vaso tendido para beber agua, denominação 

então particularmente usada na cidade de Toledo. De acordo com recentes especialistas 

em ourivesaria espanhola, desde o primeiro terço do século XVIII eram feitas menções à 

sua utilização para tomar vinho e à sua fabricação com o emprego de metais preciosos, 

ouro e prata (de fato, como veremos oportunamente, o uso de bernegales no consumo de 

bebidas alcoólicas vem documentado desde o início do século anterior). A definição do 

atual dicionário da Real Academia Espanhola é mais precisa, bernegal é taza para beber, 

ancha de boca y de forma ondeada. Acepção que salienta uma das principais 

características do artefato, a boca larga da concha, com contorno ondeado ou 

polilobado. Sob a denominação de bernegal encontramos na web alguns exemplares 

pertencentes ao acervo do Museu Lázaro Galdiano, de Madri, Espanha, e ainda outros, 

em geral formando lotes de leilões em websites de subastas espanhóis. Parece que o 

mercado de arte tem demonstrado certo interesse por esses objetos e por outros 

similares, que, no entanto, até algumas poucas décadas, eram totalmente 

desconhecidos dos especialistas. Tanto que no antigo inventário do Museu Lázaro 

Galdiano, feito em fins da década de 1940, as tembladeras, os bernegales e as grandes 
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taças de pedestal alto, concha larga e muito pouco profunda, vinham invariavelmente 

classificados como fruteros, fruteritos, fruterillos, cestilla-fruteros etc., embora algumas 

pinturas européias do século XVI e XVII indicassem de modo claro que esse gênero de 

artefato era feito muitas vezes para beber líquidos (fig. 24 a a 24 c). 

Na web, descobrimos, também, uma representação moderna de tembladera, fazendo 

parte do escudo de um município mexicano. O nome da cidade é Tierra Blanca, antiga 

Santo Tomás de Tierra Blanca, no Estado de Guanajuato, fundada em  19 de junho de 

1536, por ordem  de Antonio Hurtado de Mendoza (1495-1552), conde de Tendilla, vice-

rei da Nova Espanha. 

 Na descrição do atual escudo da cidade, há a seguinte passagem: 

[…] En la parte externa inferior del óvalo se ha puesto la representación de una 
tembladera de plata (pequeña jarra o vaso muy fino con dos asas a los lados) que 
según el acta fue utilizada en la ceremonia de posesión, para sacar agua del río y 
esparcirla por todas parte [sic] como señal de verdadera posesión. [tradução nossa: 
Na parte externa inferior do escudo oval se pôs a representação de uma 
tembladera de prata (pequena jarra ou vaso muito fino com duas asas nos lados), 
que segundo a ata [de fundação do município] foi utilizada na cerimônia de 
posse, para tirar água do rio e espargi-la por todas as partes como sinal de 
verdadeira posse.] 

                                  
(<http://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/guanajuato/municipios/11040a.htm>) 

 

Ao admitir o texto acima como prova de que a tembladera de prata já se achava em uso no 

âmbito da cultura hispânica no início do século  XVI,  observamos  que,  na época,  o 

utensílio servia para recolher água. E certamente não apenas para recolhê-la, como 

também, e principalmente, para bebê-la (fig. 25 a 27 ). 

 Ademais, a vasilha tinha outras serventias. Num blog dedicado a receitas chilenas, a 

autora, Anabella Grunfeld, relata: 

La primera mención que encontré para caldos en chile [sic], corresponde a una 

descripción (aproximada) de lo que era la hora de la comida entre la gente de campo 

– en capítulo la cocina en la patria vieja y la patria nueva – E. Pereira Salas.[sic] Nos 

hace saber que ese entonces, después de las oraciones del Benito y Alabado dichas 

por los niños,  se  servia  un tazón de caldo de vaca muy sustancioso, aliñado con aji y 

http://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/guanajuato/municipios/11040a.htm
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24a-Pormenor do afresco existente na Capela de Eleonora de Toledo (1543-1545), no Palazzo 
Vecchio em Florença, Itália. Autoria de Angelo Bronzino (1503-1572). 
O assunto da pintura vincula-se a um episódio ocorrido durante a permanência dos israelitas 
durante 40 anos no deserto, após a fuga do Egito. Na ocasião, por não terem o que beber, o 
profeta Moisés, a mando de Deus, fez jorrar água da pedra para que o estafado povo de Israel 
pudesse se saciar. O jovem visto no centro da imagem mune-se de um objeto semelhante a uma 
volumosa escudela, com uma só asa de voluta de cartela, feita de metal, talvez estanho. Isso 
comprova que no século XVI existiam artefatos similares à tembladera e ao bernegal em uso em 
outras partes da Europa. Abaixo, à direita, surpreendemos uma jovem que toma água num vasto 
recipiente de vidro ou cristal, sem base. 
Fonte: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angelo_Bronzino_019.jpg> 
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                24b- Natureza morta. Óleo sobre madeira, 1612. Autoria de Clara Peeters (1594-1657). Museo 
del Prado, Madri, Espanha. 

          O  grande objeto de ourivesaria que se vê na pintura é de uso um tanto ambíguo. Pode ser uma taça ou 
talvez uma fruteira. 

         Fonte:<http://magpiefiles.blogspot.com.br/2008/06/clara-peeters-1594-c1657.html> 
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    24c- Natureza morta. Óleo sobre cobre. Autoria de Franz Ykens (1601-1693).Coleção particular. 
O barroco flamengo apreciava naturezas mortas que tinham por tema as alegrias da boa mesa. Em pinturas, como 
as duas vistas acima, 24 b e 24 c, do gênero dedicado a representar cenas de desjejuns, observamos saborosas 
iguarias, em especial tortas cuidadosamente elaboradas, acompanhadas de elegantes e caros utensílios de mesa. 
Em ambas as pinturas se destacam amplas e altas taças de ourivesaria ou cristal. Objetos que podiam ser usados 
tanto para beber vinho, quanto, se um pouco mais largos, profundos e encorpados, empregados para servir de 
fruteiras ou como pratos de doces. 

                           Fonte:< http://prosimetron.blogspot.com.br/2010_03_21_archive.html>            
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25- Brasão do município de Terra Blanca, no Estado de Ganajuato, México. 
         Dentro do círculo vermelho, vê-se uma tembladera,  provavelmente usada para beber água. 
             Fonte:<http://www.elocal.qob.mx/worldtemplates/enciclo/guanajuato/municipios/11040a.html> 
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                   26a- O aguadeiro de Sevilha Pintura e Diogo Velásquez (1599-1660), c.1620. 
Notar à esquerda, apoiada sobre a bilha em cima da mesa, uma tembladera de barro branco 
cheia de água. Uma forma popular de beber, contraposta ao grande e luxuoso copo de pé, feito 
de vidro ou cristal, que está sendo oferecido ao rapaz pelo aguadeiro. Ao fundo, na obscuridade, 
um homem do povo dessedenta-se num púcaro de barro vidrado. 
Fonte:<1S1P://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line> 
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          26b- Natureza morta denominada Caixas com potes. Pintura de Josefa de Ávala, dita Josefa   de Óbidos 
(1630-1684), 1660. 

             Em primeiro plano, entre caixas feitas de lâminas de madeira e alguns potes, vê-se, emborcada sobre a mesa, uma 
tamboladeira de barro, artefato de índole popular, decorada com relevos. 

                  Fonte:< http://www.aarteemportugal.blogspot.com.br/2011/01/josefa de a/ala-dita-josefa- de-obidos-.hmtl> 

 

 

http://www.aarteemportugal.blogspot.com.br/2011/01/josefa
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     26c- Pormenor do quadro intitulado Bodegón con dulces y cerámica, de autoria de Juan van der Harnen 
y León (1596-1631),1627, em que se vê uma tembladera de vidro. Coleção privada, Madri, 

Espanha. 
                Entre variadas embalagens de doces, vidros de compotas e biscoitos em primeiro plano, distinguimos uma rara 

representação de tembladera de vidro. Com corpo cilíndrico, fundo chato e duas minúsculas asas em S, feitas de 
vidro preto, está devidamente cheia de água cristalina, pronta para aplacar a sede de algum grande consumidor 
de doces. Ao lado da tembladera, vemos postada uma vistosa bilha de barro vermelho, talvez originária de 
Extremoz, Portugal. Com profusa decoração, o recipiente, de paredes porosas e pouco cozidas, tinha a virtude de 
permitir que o líquido dentro dele sempre se mantivesse fresco, em razão da evaporação constante. Notar que a 
ausência da parte central da peça (bilha rosca) aumentava a área de evaporação da água, deixando-a ainda mais 
refrescante. 

                      Fonte:<http://www.lindamann.com/otherpainters/vdhamen.html> 
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    26d-Os cinco sentidos com flores. Natureza morta de Jacques Linard (1597-1645), 1639, em que 
aparece uma tembladera de vidro. Acervo do Norton Simon Museum, Pasadena, Califórnia, 
EUA. 
 Esta alegoria pictórica dedicada aos cinco sentidos traz baralho e dados, em alusão ao tato; livro e espelho, 
referindo-se à visão; flautim de osso ou marfim, representando a audição; vaso de flores, evocando o olfato e, 
quanto ao paladar, vemos frutas – limão e romãs – e vinho, disposto numa tembladera de vidro, ao lado de 
uma garrafa empalhada. A presença desse recipiente espanhol numa natureza morta de origem francesa nos 
faz questinar acerca da importância da influência cultural ibérica na França dos meados do século XVII. 
Fonte:<http://www.nortonsimon.org./collections/browse_title.php?id+M.2010.1.192.P>   
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 27- Floreiro e recipiente [ou antes, tembladera] de cristal. Pintura de autoria de Pedro Campobrin (1605-

1674), 1663. Acervo do Museo Nacional del Prado. 
      Tal como observado na pintura anterior, vemos aqui, junto a um suntuoso jarro de flores de ourivesaria,  uma 

tembladera de vidro ou cristal, servindo de humilde floreiro. 
             Fonte:<http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/91813 
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niños, se servia un tazón de caldo de vaca muy sustancioso, aliñado con aji y 
espesado con chuchoca de maíz; después de eso venían otro tipo de guisos. Como 
contrapunto describe que en casas señoreales, a los niños se les daba caldillo con 
pan tostado en tembladera de plata y luego seguián otros platos. 
Curioso esto de la tembladera de plata, se trataba de un vaso ancho, de plata, oro o 
vidrio; de forma redondeada, con dos asas a los lados y una pequeña base. Los 
tamaños podían variar, pero al estar hecho de hojas muy delgadas parecían temblar. 
Deben hacer sido los primeros modelos de los tazones de sopa que conocemos hoy en 
dia. [tradução nossa: A primeira menção que encontrei para caldos no Chile, 
corresponde a uma descrição (aproximada) do que era o almoço entre as pessoas 
do campo – no capítulo A cozinha na pátria velha e na pátria nova – E. Pereira 
Salas nos faz saber que naquela época, depois das orações ditas pelos meninos, 
era servida uma tigela de caldo de carne de vaca muito substancioso, temperado 
com pimenta e espessado com farinha  de milho, após o que vinha outro tipo de 
prato. Como contraponto, descreve que nas casas senhoriais, às crianças dava-se 
caldinho com pão torrado em tembladera de prata e logo seguiam outros pratos.  
Curiosa a menção à tembladera de prata, tratava-se de um vaso largo, de prata, 
ouro ou vidro, de forma arredondada, com duas asas nos lados e uma base 
pequena. Os tamanhos podiam variar, mas por serem feitos de folhas muito 
delgadas pareciam tremer. Devem ter sido os primeiros modelos das xícaras de 
consomê que conhecemos hoje em dia.] 

(<http://cocinartechile.blogspot.com/2009/05/sopas-chilenas-para-el-frio-i.html>) 

 

 

A nosso ver, o trecho acima transcrito lança forte jato de luz sobre a história da antiga 

tembladera espanhola.  Usada inicialmente para beber água e outros líquidos, até mesmo 

chocolate, a peça passou, com o tempo, a servir para nela se tomarem caldos. Em nossa 

opinião, estava assim a tembladera de alguma maneira relacionada com uma série de 

diferentes vasilhas européias, entre elas, a escudela de tradição medieval, chamada 

porringer em inglês, e em que os anglos-saxões tinham o hábito de tomar rústicas papas 

feitas de aveia (porridges) (figs. 28 e 29).  Ao mesmo tempo, tinham as tembladeras certas 

equivalências com outros velhos recipientes para beber líquidos. Com sua forma larga e 

baixa, primeiramente  quase  um    tronco      de   cone      invertido        e       depois      

ligeiramente       arredondada,     dispondo    de     uma       ou   duas   pegas  laterais  no  lugar   

                                                                                                                                                                    

http://cocinartechile.blogspot.com/2009/05/sopas-chilenas-para-el-frio-i.html
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    28- Escudela de estanho com duas pegas ou orelhas, França, século XVII. 
               Fonte:<http://www.estain.com/Fran% E7ais/EstainObjets.html> 

  

29- Porridger de prata com uma só pega ou orelha (1720-1730), de procedência norte-

americana. 
            Fonte:< http://freepages.genealogy.rootweb.ancestry.com/-silversmiths/17282.html> 
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das asas que seriam, supomos, incorporadas mais tarde, não eram muito diferentes do 

antiquíssimo quaich escocês ou até do primitivo kovsh russo (figs. 30 e 31). Na  verdade, 

desde a remota Antiguidade houve a tendência entre os povos da Mesopotâmia, do Egito 

e depois da Europa de beber líquídos em recipientes de boca larga, pouco profundos e sem 

pé (ou com uma base discreta), aparentando pequenas taças ou malgas, entre eles a 

famosa pátera romana, que de tão remota se havia transformado em objeto ritual, próprio 

para libações realizadas durante os sacrifícios oferecidos às divindades (fig. 32 a 36).  

Por outro lado, o uso de tembladeras para tomar caldos tornou-se uma pista importante 

para conhecer o desenvolvimento posterior desse recipiente, pois é possível que, além de 

ter inspirado o nome das tasses trembleuses (e também sua aparência com a adoção das 

duas asas laterais), usadas na França para tomar chá ou chocolate, esteja a tembladera 

hispânica na origem da hoje chamada xícara de consomê (tasse à consommé, em francês, e 

tazón de sopa, em espanhol). Aliás, vários websites de gastronomia confirmam que esse 

tipo particular de caldo francês, o consommé, é de antiga proveniência espanhola:  

O consommé é um exemplo da culinária francesa, que no entanto, teve origem na 
Espanha. O alimento apresenta-se como um caldo, baseado num concentrado de 
carnes ou pescado. Geralmente, é servido quente no início da refeição, mas também 
pode ser frio, com uma textura mais  gelatinosa devido à coagulação das proteínas 
presentes no caldo. 

http://www.cpt.com.br/noticias/consomme-o-caldo-frances-de-origem-espanhola>) 

 

A grande dificuldade de estudar o surgimento e a evolução das tambuladeiras luso-

brasileiras é que esse utensílio até hoje nunca foi objeto de uma investigação histórica 

aprofundada nem em Portugal, nem, ao que parece, na Espanha, seu pretenso lugar 

de origem. Já nos  referimos  ao  fato   de  que  instituições   museais  desse  último  

país  até poucas décadas atrás desconheciam essa tipologia, chegando a atribuir-lhes 

outra classificação   e   função.   Recente publicação  sobre   a   antiga   argentaria   

portuguesa, denominada Prataria do século XVI ao XIX em Portugal, da autoria de 

Nuno     Vassallo    e     Silva      e     Pedro       Bourbon      de       Aguiar         Branco       

(2009),        destaca-se     mais  pelas   belas imagens de tambuladeiras ou tembladeiras  

portuguesas que veicula, do que pelo conhecimento  acumulado acerca dessas peças:   

  

http://www.cpt.com.br/noticias/consomme-o-caldo-france
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         30- Dois exemplares contemporâneos de quaichs, feitos de madeira. Recipientes para bebida  
alcoólica, de  tradição gaélico-escocesa, produzidos por torneiro inglês dedicado à  
manutenção  das tradições artesanais de madeira pertencentes ao patrimônio cultural  
britânico. 

                       No Metropolitan Museum of Art, de Nova York (EUA), existe uma versão escocesa desta peça confeccionada 
em prata, datada de fins do século XVII. Provavelmente tinha o mesmo uso original, recipiente para bebidas 
alcoólicas. 

                      Fonte:<http://greenwood-carving.blogspot.com/2009_03_01_archive.html> 

 

 

 

 

 

  31- Exemplo de antigo kovsh feito de madeira, de procedência russa ou escandinava. 
Recipiente tradicinal e simbólico, originalmente usado para tomar uma bebida feita de mel 
fermentado. Datação desconhecida. 

                           Fonte:<http://www.worthpoint.com/worthpedia/old-russian-or-scandinavian-wood-carving-kvosh> 
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32- Duas réplicas contemporâneas de copas de faiança pintadas com a cor azul turquesa encontradas 
em antigas  tumbas egípcias. As peças originais continham vinho capaz de transmitir ao morto a 
embriaguez divina propriciada pela deusa Hator, o que lhe permitiria recuperar as forças 
regeneradoras no além-túmulo. Os originais pertencem ao acervo do Museu do Louvre, Paris, 
França. 

         Fonte:<http:///www.boutiquedemusees.fr/fr/boutique/produits/details/176-coupelle-aux-lotus.hmtl?r=> 
                       :<http:///www.boutiquedemusees.fr/fr/boutique/produits/details/175-coupelle-au-poisson.html?r> 

 

                           

                                    

 

33- Figura do rei Ashurnasirpal II, soberano da Assíria de 883-859 a. C., diante de um dos funcionários 
da corte (à esquerda), durante a realização de uma cerimônia religiosa. Painel de pedra 
proveniente do Palácio Noroeste de Ashurnasirpal. Na mão direita, o monarca traz uma copa ou 
pátera para libação. Século IX a. C. Acervo do National Museum of Scotland, Edinburg, Escócia, 
Reino Unido. 
Fonte:<www.nm.s.ac.uk/ourcollectionhihglights/assyrianrelief/aspx> 

 

http://www.boutiquedemusees.fr/fr/boutique/produits/details/176-coupelle-aux-lotus.hmtl?r=
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  34- Pátera de prata e lâminas de ouro com cabeça de lobo cinzelada no fundo do recipiente. Cultura ibérica 

(séculos IV ou III a.C.). Castellet de Banyoles, Tivissa (Ribeira d’Ebre), Espanha.  Peça do  Museo de 

Arqueología de Cataluña , Barcelona, Espanha. 
         Fonte:<http://www.mac.cat./esl/Sedes?Barcelona/Colecciones/Los-iberos/Galeria-de-imagenas/Patera-de-plata-y-laminas -de-oro-con-

cabeza-de-lobo> 

 

 

 35-Anúncio de prateiro inglês, ilustrado com desenhos de réplicas de peças históricas, 1912. À  
esquerda, no alto,Tudor bowl, cópia de recipiente próprio para beber, de modelo inglês do 
tempo do rei Henrique VIII (1491-1547), em forma de uma pequena tigela ou malga. 

          Fonte:<http://www.Leopardantiques.com/object/image/download/1828/Reproduction%Medieval/%20 
Silver%20Beakers%20-   %20Cardinal%20 Wolsey_A%20Clark%20 Connoisseur%20july%201912.Jpg 

http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Arqueolog%C3%ADa_de_Catalu%C3%B1a_(Barcelona)
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Arqueolog%C3%ADa_de_Catalu%C3%B1a_(Barcelona)
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Arqueolog%C3%ADa_de_Catalu%C3%B1a_(Barcelona)
http://www/
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    36- Pormenor de iluminura que ilustra obra de Valerius Maximus intitulada Facta et dicta memorabilia, 
de autoria de Phelippe de Mazerolles (c. 1420-1479), c.1470. Acervo do Staatbibliothek zu Berlin, 
Preussischer Kulturbesitz-Handschriftenabtellung, Alemanha.  
Em primeiro plano, vê-se um casal que se diverte num banho público misto. Desfrutam de uma refeição ligeira 
enquanto se banham. A colação é constituída de porções de pão e cerejas, servidas em salva de estanho, 
acompanhadas de vinho tinto bebido em largos e rasos recipientes feitos do mesmo metal, semelhantes a grandes 
páteras. A figura masculina instalada atrás, à direita, estende a mão em direção a um copo de vidro, cujo feitio pode 
ser  ainda hoje considerado contemporâneo. Note-se que as cerejas devem ter um significado simbólico, como a 
retomada da atividades eróticas dos casais a partir d a primavera, depois de um longo e rigoroso inverno. 
Fonte:HUIZINGA,Johan. O outono da Idade Média. São Paulo: CosacNaif.2010. fig.8.2,p.176. 
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Designadas comumente como “ tembladeiras”, tratam-se [sic] de taças com asas, 
que poderiam, ou não, servir para ver o corpo e cor do vinho. De facto, não 
conhecemos na documentação antiga a utilização deste termo que conquistou nas 
últimas décadas o meio antiquário e dos coleccionadores. Porventura uma das 
referências documentais mais antigas referente a uma tambuladeira encontra-se 
no inventário de bens do licenciado João da Fonseca Boto, datado de 1637, onde 
surge “Huma barquinha de prata de duas azas, que pesou hum arrantel e dez 
onças” ou seja...[peso que equivale a 745, 9 g]   Documentos para a História da 
Arte em Portugal , vol; X, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, p. 8). Mais 
recentemente, mais [sic, por mas] ainda em seiscentos, com uma tipologia algo 
aproximada encontramos as palanganas [bacias de grande diâmetro e pouco 
fundo, usadas para lavar as mãos, segundo Rafael Bluteau]. O inventário dos 
bens do D. Luis de Sousa, de 1697 refere “duas palanganas de prata pequenas de 
meyas cannas ou conchas lisas” o que sugere uma tipologia semelhante { das 
actuais tambuladeiras com o seu rebordo em gomos.  

(<http://issuu.com/ourivesariaportuguesa/docs/prataria>) 

 

Na passagem acima, causa-nos particular surpresa a declaração de que uma das mais 

antigas referências a tambuladeira em Portugal provém de documento datado de 1637, 

enquanto em terras paulistas, como veremos, a peça já aparece arrolada em inventário 

de 1616...  

 

     Afinal, qual era a aparência das tambuladeiras? 

 

Diante de tudo quanto foi exposto, fica impossível aceitar as conclusões de Belmonte. As 

tembladeras espanholas e as tambuladeiras portuguesas certamente nada devem ao 

tummler germânico ou à tumbler cup inglesa. Não conseguimos estabelecer a conexão 

direta entre essas peças, quer do ponto de vista formal, quer do ponto de vista funcional, 

embora a relação entre elas seja sugerida pela similitude dos nomes dos recipientes, que 

dispunham da capacidade de oscilar ou tremer.  Mas eram diferentes os motivos que 

levavam as peças a apresentar esse tipo de comportamento. Os Tummler e as tumbler 

cups oscilavam em busca do prumo para não verter o precioso líquido alcoólico que 

continham.  Enquanto as tembladeras e as tambuladeiras eram peças maiores que os 

recipientes anteriormente citados e sempre apresentavam, ao que parece, o fundo chato 
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ou uma base pequena. Não eram feitas para oscilar, mas executadas com chapas de 

prata de tão pouca espessura que pareciam tremer. Mesmo assim, conservavam 

perfeitamente o conteúdo, que podia ser água, chocolate, bebidas alcoólicas, mas,  

também,  sopas e caldos. Além de tisanas, pois na loja do Museu de Arte Antiga, em 

Lisboa, Portugal, há pouco tempo eram postas à venda réplicas de taça tembladeira 

destinada ao consumo de caldos e tisanas 

(<http://quexting.di.fc.ul.pt/teste/publico94/ED940717.txt>). Sendo a tisana “hoje [...]  hũa 

beberagem medicinal, que se faz com agoa, cevada mondada, & alcaçuz, fervidos no 

mesmo vaso. A’s vezes se lhe acrecentão tamaras, figos, &c.”, segundo Rafael Bluteau. 

Beberagem naquela altura usada para purgar, uma das medidas básicas ministradas aos 

doentes, de acordo com os critérios da medicina hipocrática ou galênica (baseada na 

teoria dos quatro humores) que então prevalecia, ao lado do enema, do escalda-pés, do 

vomitório e da sangria.  

Para que as tembladeras e as tambuladeiras (fig. 37 a 43 b) se mostrassem procedentes 

dos tummler, seria necessário demonstrar que os mais antigos modelos ibéricos, datados 

ainda do século XVI, compartilhavam das mesmas características físicas que distinguiam 

os tummler e os tumblers contemporâneos, ou seja, que antigas tembladeras e 

tambuladeiras possuíam fundo com formato arredondado (sem base), eram desprovidas 

de asas, e, quando pousadas na mesa, balançavam até encontrar seu ponto de equilíbrio 

exatamente a prumo. Isso, no entanto, é missão que muito dificilmente se realizará, 

porque nos é desconhecida a aparência das peças ibéricas anteriores ao século XVII.  

Consultando websites de leiloeiros e antiquários, brasileiros, portugueses e espanhóis, 

pudemos localizar alguns exemplares de tambuladeiras seis, sete, oito e, porventura, 

novecentistas. O modelo prevalecente do final do século XVII ao final do século XIX 

apresenta, em geral, corpo tronco cônico invertido ou corpo arredondado, boca larga 

(cerca de 12 a 15 cm de diâmetro), rebordo em gomos  e  fundo chato. Está em geral 

provido de um par de asas, com  forma   de  S    e     detalhes      antropomórficos  ou  

zoomórficos,  ou  com  volutas  de  cartela  em  G. Comumente,     vem       ornado        com 

decoração vegetalista bastante acentuada, que recobre as partes laterais da peça.  E o 

ponto mais importante  é que   a   partir  de  determinado momento   passa a   apresentar 

sempre  uma base   pequena.  As   tambuladeiras  conhecidas   nada   têm,  portanto,  da  

aparência   do   simpático   copinho   vacilante,  de   fundo   arredondado,  procedente  das  
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 37- Tambuladeira de prata, procedente de Santarém, Portugal, final do século XVII ou início do seguinte. 
Modelo simples, sem enfeites, com corpo quase cilíndrico, fundo chato e asas de cartela recortadas em 
forma de G (tradição formal maneirista), ficando as volutas acima da borda da boca. Diâmetro entre as 
asas: 10 cm. Ao artesão que executou esta peça devem-se ainda dois exemplares, um no Museu 
Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, e outro em antiga coleção particular. 

         Fonte:<http://issuu.com/ourivesariaportuguesa.docs/prataria> 
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    38-Pequena tembladera procedente de Salamanca, Espanha, século XVIII. Diâmetro entre as asas: 6 cm. De 
modelo simples, sem enfeites, semelhante aos em uso no século anterior, com corpo quase cilíndrico, 
fundo chato e asas fundidas, recortadas em forma de S, ficando as volutas acima da borda da boca. 
Segundo se afirma, há uma peça parecida com essa representada em pintura de bodegón dadado de 1663, 
de autoria de Pedro de Camprobin (1605-1674). 

              Fonte:<http://www.manuel castilho.com/pdf/ManuelCastilho_Oriente-e-Ocidente-2.pdf> 
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       39- Tambuladeira de prata, proveniente do Porto, Portugal, final do século XVII ou início do 

seguinte. Peça lisa, apenas ornamentada pelos gomos no bordo, e pela aplicação de 

asas fundidas, em forma de S, decoradas com termos femininos alados e volutas 

(tradição formal renascentista). Parte inferior da peça quase cilíndrica, com fundo chato 

e base pequena. Diâmetro entre as asas: 12,3 cm. 
                                                 Fonte:<http://issuu.com/ourivesariaportuguesa/docs/prataria> 

 

 

 

                     40- Tambuladeira de prata, procedente de Lisboa, Portugal, segunda metade do século 

XVII. Corpo troco cônico invertido, fundo chato e basde pequena. Bordo em gomos e 

parte inferior gravada. Asas de cartela em G, fundidas. Interior dourado. Diâmetro 

entre as asas: 12 cm. 
                                        Fonte:< http://www.cml.pt/cmleiloes.nsf/artigos/168CFFE3E85AA39580257688003A4E74> 

http://issuu.com/ourivesariaportuguesa/docs/prataria
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41- Grande tamuladeira de prata, procedente de Portugal, final do século XVII ou início do seguinte. 

Relevada e cinzelada. Bordo constituído por oito gomos lisos, parte inferior ornamentada com 

flores. As asas, muito simples, em forma de G, são de prata fundida. Diâmetro entre as asas: 17,5 

cm. 
       Fonte:<http://issuu.com/ourivesariaportuguesa/docs/prataria> 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

  42- Grande tambuladeira de prata, supostamente procedente de Portugal, final do século XVII. Relevada e 
gravada. Bordo com oito gomos gravados com flores e folhas de acanto. Parte inferior com o mesmo tipo 
de gravação. Base plana adornada com flor de oito pétalas. Diâmetro entre as asas: 16 cm. Acervo do 
Museo Lázaro Galdiano, Madri, Espanha. 

         Embora se trate de um evidente exemplar de tembuladeira ou tembladera, a peça em questão está classificada como 
bernegal na atual ficha do catálogo do referido museu. Bernegal, como veremos adiante, era, a rigor, um recipiente de 
forma um tanto diferente, usado também para beber água e outros líquidos. 

             Fonte:<http://www.fig.es./fiche.esp?ID=3916> 
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    43a- Tembladera de prata, supostamente procedente da Hipano-América, final do século XVII. 

Corpo arredondado, dividido em seis gomos, e asas formadas por dois Cs, sobrepostos e 

invertidos. As asas receberam decoração adicional no intuito de ter barroquizada a estrutura 

renascentista relativamente simples dos apêndices e com isso produziram grande contraste 

com  corpo do artefato, despido de decoração. A base da peça recebeu certo destaque. Boca e 

base realçadas com vermeil. Diâmetro entre as asas: 12,97 cm.  

            No Metropolitan Museum of Art, de Nova York (EUA), existem artefatos de procedência inglesa, datados de fins 
do Quinhentos, que lembram o objeto vista acima. Confeccionados com malgas de porcelana chinesa, às 
quais foram acrescidos complementos de prata dourada: asas e base feitas de prata. Supôe-se que o ourives 
responsável pela guarnição metálica tenha sido treinado em Flandres, em meados do século XVI. Na ficha 
técnica do museu, diz-se que tais objetos eram usados ou para levar mostarda à mesa ou como provador de . 

                  As primeiras vasilhas orientais comercializadas na Europa eram importadas por Portugal durante os anos de 
1500, transportadas em navios mercantes chamados carracas (daí o nome em inglês Kraak porcelain, para 
esse gênero de artefatos).Muitas mercadorias orientais trazidas pelos portugueses foram levadas para 
Antuérpia, grande cidade situada na região de Flandres. A função original desse tipo de peça, seria, a nosso 
ver, a mesma da tambuladeira espanhola, à qual o prateiro desconhecido teria conferido formas maneiristas  
por influência da ouriversaria flamenga, então florescente sob o domínio dos soberanos espanhóis (ver fig. 
43 b). 

            Quanto aos exemplares em uso na Inglaterra, feitos inteiramente de prata e com essa mesma configuração, 
datados de meados do século XVII, supomos tenham sido introduzidos nesse país no tempo da rainha 
Catarina, esposa portuguesa de Carlos II da Inglaterra. Os exemplares executados por prateiros ingleses, ao 
que parece, só surgiriam em fins do Dezessete, e sua destinação deveria ser ainda a mesma das 
tambuladeiras  ibéricas, ou seja, destinados ao consumo de  líquidos espirituosos, tal como se fazia na época 
com as tumblers cups. Conforme veremos adiante, na Inglaterra, o modelo erudito das tambuladeiras logo 
seria estendido tanto para  a confecção de caddle cups,  quanto de punch bowls, artefatos caracteristicamente 
ingleses também empregados no consumo de bebidas de variável teor alcoólico. 

    Fonte:< http:/sothebys.com/app/live/lot/LotDetail.jsp?sale_number=PF7012&live_lot_id=76> 
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43b- Uma das várias peças pertencentes ao acervo do Metropolitan Museum of Art, de Nova York (EUA), 

de proveniência inglesa, compostas de vasilha ou malga de porcelana chinesa (Dinasta Ming, período 

Wan Li, 1563-1620) e guarnição de prata dourada, de estilo maneirista flamengo. Asas em forma de 

sereias aladas, e eixo central do objeto  com figura de atlante, cuja parte inferior em forma de estípíte  se 

apresenta decorada com cartela, mascarão, volutas e caneluras. Base de pequenas proporções ornada 

com decoração apropriada, de índole geométrica. Datada provavelmente do último quartel do século 

XVI.  
A guarnição metálica ajuntada à peça de porcelana denota fatura de alta erudição, de acordo com um modelo formal que 
continuaria válido para tambuladeiras até final do século seguinte (ver fig. 43 a).  

Fonte:<http://www.metmuseum.org/exhibitions/view?exhibitionId=%7b17a658bc-6ac4-456a-b21b-
ebe3734c266f%7d&oid=199405&pg=1&rpp=20&pos=13&ft=*> 
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regiões germânicas ou inglesas.  

 Na verdade, se tivéssemos de apontar um utensílio de prata que teria exercido clara 

influência formal sobre outro, escolheríamos um caso que talvez invertesse o   

argumento  apresentado por Belmonte. A partir de nossas pesquisas na web, notamos 

indícios de que talvez as tambuladeiras portuguesas tenham, a certa altura, influído na 

configuração de determinados artefatos próprios da prataria inglesa. Levantamos a 

hipótese de que a rainha Catarina de Bragança não tenha sido responsável apenas pela 

divulgação do hábito de tomar chá entre os seus súditos anglo-saxões. Muito 

provavelmente a soberana consorte teria incluído na bagagem levada para a Inglaterra a 

uma tambuladeira de uso pessoal (assim como levava o garfo, que afirmam ter sido 

introduzido desde então na mesa de jantar da corte inglesa), recipiente em que teria a 

rainha de origem lusa continuado a tomar o costumeiro chocolate ou, quem sabe, 

principalmente, tisanas e caldos. O resultado dessa atitude terá sido o surgimento de 

uma nova morfologia relativa a certas vasilhas britânicas, sobretudo quando feitas com 

metais preciosos, ouro ou prata, tal como o caudle cup, por exemplo. 

 O caudle era uma espécie de mingau ralo conhecido na Inglaterra desde o século XIII. 

Consistia numa mistura quente, doce e bem temperada, que levava pão, aveia ou outro 

cereal em grão, à qual era adicionado algum gênero de bebida alcoólica, em geral vinho 

ou cerveja tipo ale. Eventualmente podia ser acrescida uma gema de ovo à receita. A 

bebida resultante era administrada como fortificante a convalescentes e mulheres no 

puerpério. Dizem que por causa do componente alcoólico, a mistura era mais  apreciada   

e consumida pelas pessoas amigas que visitavam as adoentadas do que pelas próprias 

enfermas em processo de recuperação. (<http://www.antiques- 

bible.com/ppf/term/Caudle+Cup/definition.asp>). Na Inglaterra, aliás, havia outras bebidas 

semelhantes ao caudle, tais como, o posset e o eggnog, em geral oferecidas em 

recipientes de formas apropriadas.           

 Segundo os especialistas ingleses, a caudle cup fora criada para a ingestão específica 

dessa beberagem. O recipiente teria surgido em meados do século XVII, sendo usado até 

a centúria seguinte. Quando observamos sua aparência, constatamos que ele tinha 

afinidades formais com a tambuladeira, em que eventualmente também se tomavam 

nele misturas de propriedades curativas chamadas tisanas. O novo tipo de vasilhas fez 

http#://www.antiques-
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tanto sucesso que foi levado para as colônias inglesas da América do Norte, onde muitos 

exemplares desse gênero de utensílio acabaram sendo executados por prateiros locais. 

Pelo que pudemos apurar, a caudle cup anterior à chegada da rainha portuguesa não 

passava de um pequeno vaso em forma de balaústre achatado (ou seja, tinha corpo 

arredondado com um ligeiro acinturamento na parte imediatamente abaixo da boca), 

provido de uma ou duas pequenas asas de formato circular e dispondo de base (fig. 44).   

Eram executados com material barato, em geral faiança ou estanho.  Já as peças 

datadas  de   fins  do   século   XVII   e   do   começo   do  seguinte   passaram a apresentar 

algumas      características    específicas das tambuladeiras, sendo feitas com materiais 

nobres, ouro, prata e, mais tarde, porcelana. Quando de prata, eram confeccionadas 

com folhas finas desse metal: tinham boca larga, asas em S e decoração vegetalista 

aberta a buril (fig.45).    

 

 

                                                  

44-  Caudle cup de faiança, de origem londrina, Inglaterra, com o retrato do Rei Carlos II, datada de 1661. 
         A peça tem forma de um balaustre atarracado e está provida de uma alça circular (não mostrada). Altura de 22 
cm. 
            Fonte: http://www.christies.com/LotFinder/lot_details?aspx?pos=7&intObjectID=5323477&sid=> 
 
 

 

http://www.christies.com/LotFinder/lot_details?aspx?pos=7&intObjectID=5323477&sid
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   45- Caudle cup de prata, Inglaterra.Segunda metade do século XVII.  
          O exemplar aqui observado parece ter sido muito influenciado pelo aspecto da tambuladeira portuguesa. 

Confeccionada com uma delgada folha de prata, a vasilha alargou-se, quase perdendo a silhueta em forma de 
balaústre. Provida de asas em S e ornada com decoração floral a buril. 

             O Metropolitan Museum of Art, de Nova York (EUA), possui em seu acervo algumas peças inglesas de prata, datadas 
da segunda metade do século XVII, contemporâneas do artefato visto acima portanto, em geral definidas como  wine 
tasters. Supomos que, na verdade, se trate de tambuladeiras, feitas na Inglaterra a partir de exemplares ibéricos 
levados para aquele país durante o reinado de Carlos II (1660-1685). Serviriam para beber líquidos, sobretudo 
alcoólicos, conforme  o costume britânico. As versões inglesas das tambuladeiras logo influenciariam as formas de 
outros utensílios usados naquele país, tais como as caddle cups e as punch bowls. 

             Fonte:<http://www.antiques-bible.com/pdf/term/Caudle=Cup/definition.asp>  
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Com o  passar  do  tempo,  as  caudle  cups  inglesas começaram  a  apresentar    elementos 

próprios, tais como tampas para conservar o calor da bebida. O formato achatado do puxador 

das coberturas permitia que essas últimas fossem usadas em posição invertida, como tigelas. 

O usuário de educação mais refinada passou a despejar nelas o conteúdo do recipiente,   

tomando    o   caudle   com   o   auxílio   de   uma   colher.  Hábito daí para  a frente   tido     

como  mais elegante,  ao invés  de  ser bebida a mistura  como  se fazia  até  então, 

diretamente da vasilha. A nova etiqueta, porém, não conseguiu apagar os traços distintivos 

herdados das tambuladeiras (fig.46). A influência formal exercida pelo utensílio ibérico, aliás, 

parece não ter ficado limitada a esse tipo de artefato inglês, pois também algumas punch 

bowls executadas por essa época seguiam a configuração das tambuladeiras (fig. 47).  

Constatação que,   aliás,   confirmaria   nossa   suposição  de   que, quando largas e de amplas 

dimensões, poderiam as tembladeras espanholas ser usadas originalmente   na preparação de 

misturas   alcoólicas  adocicadas,  como   veremos   mais adiante. 

                

 46- Caudle cup de prata. Boston, EUA. Fabricada por John Coney (1655-1722).  Final do século    
XVII    ou início do seguinte.  

         Este recipiente, executado por prateiro norte-americano, conserva a silhueta tradicional de balaústre, mas 
passou por um evidente processo de eruditização. Feito com fina folha de prata, traz asas em S, decoradas 
com pequeninas cabeças de mulher (detalhes já existentes nas peças feitas com porcelanas chinesas, em uso 
na Inglaterra do século XVI), e ornamentação a buril. Os grutescos que a decoram, no entanto, estão fora dos 
padrões eruditos. A fonte desses modelos ingleses e norte-americanos parece ser a prataria germânica, 
sobretudo flamenga, do século XVI, modelos reforçados  pela presença posterior de exemplares ibéricos que 
teriam sido introduzidos na Inglaterra no tempo da rainha Catarina, mulher de Carlos II.  

         Fonte:<http://freepages.genealogy.rootweb.ancestry.com/-silveresmiths/makers/silversmiths/27090.html> 
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  47- Punch bowl de prata, de procedencia norte-americana, 1700-1710. Com punção de Conelius 
Klestede, Nova Iorque, EUA. 

               A punch bowl que aqui se vê é o resultado da barroquisação formal das peças usadas na Inglaterra desde o 
final do século XVI, quando ainda não eram inteiramente feitas de prata (fig.43 b). As peças de ourivesaria 
executadas por prateiros ingleses só surgiriam a partir dos fins do século XVII, sob a evidente influência da 
argentaria erudita germânica, mas, como dissemos, provavelmente intermediada pela prataria 
especificamente portuguesa e espanhola,  

              Fonte<http://www.themagazineantiques.com/news-opinion/the-market/2010-01-22/this-weeks-top-lots-5/> 
 

Quanto às imitações historicistas portuguesas feitas em fins do século XIX ou no começo 

do século XX, temos algumas dúvidas acerca de sua utilidade. Seriam provadores de vinho, 

como afirmam os dicionários portugueses da época, ou utensílios para tomar consomê? 

Ou apenas peças ornamentais para serem postas em exibição? Não conseguimos obter 

resposta a essa pergunta. A aparência física dos artefatos oitocentistas, no entanto, segue 

em geral, de perto a tradição do final do século XVII. Possuem boca larga, corpo 

arredondado e  sempre têm base. A decoração  vegetalista   é  bem   desenvolvida, 

ocupando as partes laterais e o interior do recipiente, enquanto as asas tendem a chamar 

pouca  atenção  (figs. 48 e 49).   Conseguimos   encontrar   um  exemplar  bastante  tardio 

de tambuladeira, também do período historicista, com certeza já datado do princípio do 

Novecentos. Suas formas são compósitas, curiosamente inspiradas na tumbler cup, 

estando até mesmo desprovida de asas. As paredes do recipiente são bem encurvadas; a 

boca, ornada com gomos como as peças do período barroco, mas na parte inferior do 

exemplar vê-se uma pequena base. Nas laterais, abaixo dos gomos, a decoração consiste 

em armas heráldicas portuguesas do período manuelino. Detalhes de notável 

anacronismo, pois não são conhecidas tambuladeiras portuguesas que remontem a essa  

época  (fig.50).   

http://www.themagazineantiques.com/news-opinion/the-market/2010-01-22/this-weeks-top-lots-5/
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48- Tambuladeira de prata, de procedência portuguesa, do século XIX ou seguinte. Bordo em gomos 

de pouca saliência, corpo arredondado, decorado com motivos vegetalistas, e base pequena. Asas 

em S, com pouca decoração. Diâmetro entre as asas: 11 cm. 
          Fonte:< http://www.serralvesantiguidades.com/images/Catalogos/Marco2009.pdf/>/> 

 

 

 

49- Tambuladeira de prata, de procedência portuguesa, do século XIX ou seguinte. Bordo em gomos de 

pouca saliência, corpo arredondado, decorado com motivos de folhas e flores, e base pequena. Asas 

em S, com pouca decoração. Diâmetro entre as asas: 15 cm 
         Fonte:< http://www.serralvesantiguidades.com/images/Catalogos/Marco2009.pdf/> 

http://www.serralvesantiguidades.com/images/Catalogos/Marco2009.pdf/%3e/
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  50- Tambuladeira de prata, de procedência portuguesa, do século XIX ou XX. Segue a linha 

historicista, com detalhes provindos de diferentes origens: corpo em gomos como os 

exemplares barrocos, mas sem asas. Tem base e está decorada com anacrônicas armas do 

período manuelino (1495-1521). Fabricação da Casa Leitão e Irmão. Contraste Javali (1887-

1937). Diâmetro não declarado. 
              Fonte: 

              <http:// www.trocadero.pt/catalogos/index.php?opton=comcontent&7task=view&id=itemid=&limit=50&limitstart=100> 

 

 

     



67 

 

Conseguimos localizar também  um  exemplar bem mais recente, uma bela réplica de 

tembladera produzida na Argentina, sem dúvida de uso meramente decorativo (fig.51), 

tendo por inspiração direta talvez modelos hispânicos do século XVII, que ecoariam a 

antiga morfologia proveniente da prataria flamenga (fig.43 b) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

51- Elegante tembladera contemporânea, executada por conhecido mestre ourives argentino. Feita de 

prata repuxada e cinzelada, com apliques fundidos em cera perdida. Tem corpo arredondado, 

ligeiramente dividido em gomos, e base pequena. Punção Patarca. Diâmetro não declarado.. 

Embora seu criador, Emilio Jorge Patarca (1956- ) classifique a peça como bernegal, tipologicamente o artefato 

segue de perto a tradição formal erudita da tembladera seiscentista, inspirada em modelos germânicos ou 

flamengos (fig. 43 b). Concha arredondada, em gomos, asas em forma de S, decoradas com motivos 

antropomórficos (termos alados tocando instrumentos de sopro), e pequena base circular. 

Fonte:<http://www.amifeb-subasta2010.blogspot.com/> 
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O historiador Silva Bruno e as tambuladeiras 

 

Muitas décadas depois de Belmonte ter tentado decifrar o mistério das tambuladeiras 

paulistas, o historiador Ernani Silva Bruno (1912-1986), então diretor do Museu da Casa 

Brasileira (1970-1979), pôs-se a coordenar uma extensa pesquisa sobre a cultura material 

do Brasil colonial e imperial, trabalho que daria origem ao atual Arquivo Silva Bruno 

online, composto de cerca de 28.000 registros. Em 1977, publicou um livro denominado 

Equipamentos da casa bandeirista segundo os antigos inventários e testamentos (publicação 

do Departamento do Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo), em que divulgou o 

resultado de sua investigação sobre o equipamento da moradia paulista durante o seis e o 

setecentismo. No capítulo  Equipamentos  caseiros  desse  livro  há  uma seção dedicada a 

Peças de cozinha e mesa, no qual o autor aborda de forma bastante sucinta as famosas 

tambuladeiras: 

  

De outra parte os documentos mencionam copos de vidro ou de prata, canecas de 
folha-de-flandres, taças, púcaros, bandejas e salvas de prata, e as enigmáticas e 
profusas tambuladeiras, sobre cujas características e sobre cuja utilização   
persistem   dúvidas   entre   os   estudiosos   de   antiguidades.       Elas  aparecem em 
133 inventários, quase sempre feitas de prata, com sua asa, com duas asas, de 
gomos, com seu pé e burilada, com seu pexino [sic] no fundo. E algumas, 
acompanhadas de colheres. Antigos dicion|rios as descrevem ora como “utensílios 
de prata ou de louça para se apreciar a cor ou o cheiro do vinho”, ora como “disco 
de prata com que se avalia a grossura do vinho “.(p.73) 

 

Devemos confessar que é bastante decepcionante observar que um historiador da 

estatura de um Silva Bruno, tão dedicado ao estudo dos equipamentos da casa paulista do 

período bandeirista, tenha evitado enfrentar um assunto espinhoso, mas  de todo 

incontornável, que não deixa de constituir uma espécie de Santo Graal para todo 

estudioso da história  material de São Paulo seiscentista (usamos aqui a figura simbólica 

de um recipiente  mítico  apenas para não nos desviar do assunto que aqui nos prende a 

atenção, relativo a vasilhas...). Simplesmente mencionou uma definição consagrada, mas  

completamente anacrônica e descabida, que de modo algum não se coadunava com o uso 

da peça em questão, preferindo assim fugir da polêmica, muito embora pudesse chegar, 

através da análise dos inventários e testamentos compulsados, a algumas conclusões 
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objetivas sobre essas peças antigas e seu respectivo uso. Como não o fez na época em que 

publicou o livro, tentaremos fazê-lo agora. 

 

Constatações e especulações acerca das tambuladeiras, baseadas na 

documentação paulista dos séculos XVII e XVIII e nas pesquisas 

recentemente efetuadas na web 

 

A partir da análise da documentação notarial paulista seis e setecentistas e de nossas 

buscas em websites brasileiros e estrangeiros, levantamos os seguintes pontos sobre as 

velhas tambuladeiras: 

 

1- Antes de mais nada, Silva Bruno afirma que  133 antigos inventários paulistas fazem 

menção a  tambuladeiras (1977, p.73). Mas no Arquivo Silva Bruno online (ASB) do Museu 

da Casa Brasileira por nós consultado aparecem somente 109 citações. Por comodidade 

de pesquisa, ficaremos restrito a esse último universo.  

 Etzel, por sua vez,  parece ter feito uma pesquisa mais completa, pois consultou todos os 

41 volumes dos inventários e testamentos paulistas e sobre o conjunto de sua pesquisa 

disse o seguinte: 

 

encontrei entre os quinhentos e quarenta e quatro inventários transcritos noventa e 

seis (17,6%) com menção a tamboladeiras [sic], estas em número de cento e 

oitenta e uma peças, todas de prata [afirmação bastante arriscada, porque, como 

veremos adiante, nos documentos compulsados por  Etzel nem sempre é 

mencionado o material de que eram feitas as tambuladeiras] . A primeira aparece 

num inventário de 1616, e a última noutro de 1729. Pode-se assim dizer que são 

comprovadamente peças do séc. XVII e do início do séc. XVIII. 

 

 

2-Conforme as fichas do ASB online a presença de tambuladeiras na região paulista está 

registrada documentalmente a partir de 1616. Nossa hipótese é que essas peças foram 

introduzidas em São Paulo durante o período caracterizado pela forte influência espanhola 

na região sudeste do Brasil de então, delimitado pelo Meridiano de Tordesilhas Esses 

artefatos devem ter exercido grande poder de atração, já que na época eram  



70 

 

considerados verdadeiros marcadores de riqueza e status. Segundo Etzel (1984, p.98), nos 

inventários e testamentos de São Paulo, a partir de 1729, não há mais alusão a eles. Esse 

autor, porém, chama a atenção para um documento divulgado pelo historiador Capistrano 

de Abreu (1823-1927), que, datado por volta de 1614, faz menção explícita a uma 

tambuladeira  supostamente feita com a prata achada na mítica serra do Sabarabuçu. 

 

3- Ao contrário do que pensava Belmonte, estamos convencido, tal como Eduardo Etzel 

(1984), de que a tambuladeira ibérica pouco ou nada deve ao tummler ou à tumbler cup. 

Embora tivessem nomes parecidos em termos de significado, não se pode relacionar 

diretamente a tembladera e a tambuladeira ao tummler ou à tumbler cup. Como já 

argumentamos, só a eventual descoberta de antigos exemplares hispânicos ou lusos, 

fisicamente semelhantes às peças alemãs e inglesas, poderia estabelecer algum vínculo 

seguro entre esses quatro tipos de artefato. Até maiores pesquisas serem realizadas, para 

nós, a tembladera (que vem hoje sendo classificada como bernegal) teria surgido como um 

recipiente de origem popular primeiramente na Espanha, sendo executada com material 

facilmente acessível, como madeira ou barro. Ao longo do século XVII sofreu forte 

influência formal eruditizante da prataria de origem cultural germânica ou flamenga. Teria 

sido levada para Portugal e para o Brasil no tempo da União das Duas Coroas Ibéricas 

(1580-1640). Não sendo improvável, no entanto, que a região paulista tenha conhecido os 

primeiros exemplares de tambuladeira ainda no século XVI, por meio de espanhóis 

provindos da zona do Rio da Prata ou até mesmo do Vice-Reino do Peru, ou trazidos pelos 

próprios paulistas que se aventuravam por essas regiões sob o controle direto da Espanha. 

Já no século XVII, algumas peças poderiam ter vindo de Portugal, onde estavam sendo 

produzidas e usadas, mas não descartamos a possibilidade de que a maioria dos 

exemplares paulistas continuasse a provir diretamente das colônias espanholas vizinhas 

ou da própria Espanha até ao menos 1640.  

 

4- Infelizmente, nenhuma tambuladeira paulista dos séculos XVII e XVIII chegou aos 

nossos dias, nem teve sua imagem devidamente documentada. Nem tampouco, ao que se 

saiba, foram achados restos arqueológicos desses artefatos. Pode parecer estranho que 

uma peça tão importante da prataria civil existente um dia na região paulista tenha 

desaparecido sem deixado rastros.  Devemos ter em mente, porém, como observou Etzel 

(1984), que existia na época o hábito generalizado de mandar derreter peças de prata 
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avariadas, ou fora de moda, para serem transformadas em utensílios de gosto atualizado.  

Comprar prataria era também uma forma de investimento seguro, e em caso de o 

proprietário passar por dificuldades financeiras sempre poderiam as baixelas ser 

comercializadas por peso, tendo a chance  talvez de serem convertidas em dinheiro vivo. 

Esse processo se deu até mesmo na Espanha, o que explica hoje a escassez nesse último 

país de exemplares autênticos de tembladeras e bernegales.  

O Museu Lázaro Galdiano, de Madri, possui alguns objetos sob essa última denominação 

(figs. 42, 52 e 53), mas, como afirmou José Manuel Cruz Valdovinos, catedrático de 

Historia da Arte da Universidade Complutense de Madri (UCM),   os   bernegales       teriam        

começado       a      escassear     a       partir     da        monarquia  bourbônica (de 1700 em 

diante), responsável pela introdução de hábitos afrancesados  na Espanha.  As  mudanças   

culturais  fizeram  com  que  os recipientes que  aqui    nos   interessam   tivessem   sua   

produção     interrompida.     Além     disso,     os   muitos    exemplares      então      existentes 

foram, como dissemos, decerto fundidos  para a criação de artefatos mais modernos 

(<http://www.flg.es/html/Obras_3/Bernegal_3910.htm>). 

 

5- Na maioria dos inventários paulistas em que são citadas as tambuladeiras, aparece, via 

de regra, uma única peça por arrolamento. O que  quer  dizer   que,  nos  lares em que havia 

esse utensílio, era ele, em geral, único para toda a família ou, talvez, apenas usado pelo 

chefe dela ou reservado para um visitante socialmente mais graduado. Artefato de uso 

multifuncional, de início servia para tomar água, vinho e, quem sabe, aguardente. Decerto, 

aqui como em outras regiões hispano-americanas, com o tempo, nele passaram a ser 

servidos caldos, sopas e tisanas. Teriam enfim uso semelhante ao do púcaro (fig.54), cuja 

aparência não se distancia   muito   de   uma   tembladera    ou,    antes, de     um   bernegal.    

Às  vezes,  na casa   do   inventariado    havia    um  exemplar  de tamanho  maior  e   outro  

de tamanho  menor.  Podemos deduzir que  os maiores servissem para água, caldos, sopas 

e tisanas, enquanto os menores estariam reservados ao consumo de bebidas de alto teor 

alcoólico. 

     A esse respeito nos conta Eduardo Etzel (1984): 

 

 [as] citações dos noventa e seis inventários podem ser assim discriminadas: 

cinqüenta e três vezes uma única peça; vinte e três vezes,  duas peças;  onze   vezes,  
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52- Bernegal de prata, procedente de Toledo, Espanha, século XVII (c.1640-1665), de autoria de 
Simón Silvestre. Corpo dividido em oito gomos, asas de cartela em G acima da borda da boca 
e pé de carretel. Diâmetro entre as asas: 12,7 cm. Acervo do Museo Lázaro Galdiano, Madri, 
Espanha. 
O bernegal era um tipo de taça, com concha de boca larga e pouco profunda, corpo dividido em gomos e duas 
pequenas asas de cartela em forma de G. Ao que parece, sempre tinha pedestal. Covarrubias em seu Tesoro 
de la lengua castellana ou española (1611) afirmava que servia para beber água e em  outro ponto da obra 
garantia que a forma larga e rasa do artefato facilitava a identificação de eventuais impurezas contaminando 
o líquido. 

              Fonte:<http://www.fig.es/html/Obras_3/Bernegal_3910.html> 
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   53- Grande bernegal de prata dourada, procedente de Córdoba, Espanha, do século XVIII (c. 1715-
1725), de autoria de José Jimenes de Illescas. Corpo com 16 gomos, asas de cartela em G e pé de 
carretal. Diâmetro entre as asas: 18,5 cm. Acervo do Museo Lázaro Galdiano, Madri, Espanha. 
Fonte: <http://www.fig.es/html/Obras_3/Bernegal_3915.html> 
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   54- Púcaro de prata, de suposta procedência brasileira, do final do século XVIII. Corpo com a parte 
superior lisa e bordo acompanhado de frisos. Parte inferior com incisões de folhas e flores. 
Pequenas asas em S, sem ornatos. Pedestal e pé decorado com gomos. Diâmetro entre as  asas: 
10,5 cm. 

          Artefato decerto i formalmente influenciado pelo bernegal hispanoamericano. O seu uso seria análogo ao dessa 
última peça. Ver fig. 52. 

             Fonte:< http://produto.mercadolivre.combr/MLB-17316129-antiquissimo-pucaro-prata-brasileira-seculoxviii_JM> 
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três; duas vezes, quatro; três vezes, cinco; duas vezes, seis peças, e finalmente 

no inventário de Ana Alvarenga, em 1648, e no de Domingos da Silva Bueno 

[não fichado no AES] sete tamboladeiras [sic] [a ficha do AES relativa ao 

inventário de Ana Alvarenga cita apenas uma peça]. Foram geralmente uma 

ou duas em setenta e seis inventários (79,1%); três em onze (11,4%), e 

excepcionalmente em número de quatro a sete (9,3%). Objetos pouco 

freqüentes (17,6%) seu uso teria sido para celebrações com vinho e 

eventualmente para tisanas aos doentes como afirma [o historiador de arte 

português] Reinaldo dos Santos [1880-1970]. 

 

 

6- Pelos inventários percebe-se ter existido peças de três tamanhos diferentes: grande, 

média (meã) e pequena (são citadas tambuladeiras meãs em apenas dois inventários: 1643 

e 1667). Em nossa concepção, as de tamanho médio seriam as mais comuns. Supomos que 

são essas as que, geralmente, vêm sem especificação de tamanho nos inventários. 

Quando se dizia apenas tambuladeira, seria a de porte médio. 

Eduardo Etzel em seu estudo sobre esses artefatos especifica minuciosamente: 

                      

 O tamanho das tamboladeiras [sic] também variou das pequenas e leves às 

grandes e pesadas. As mais comuns  e grandes, entre 200 e 400 g, a maior pesando 

432 g. As médias entre 90 e 150 g e as pequenas geralmente com 40 a 50 g, 

chegando uma, de 1669, a 28,6 g, uma onça apenas e outra menor ainda, só 7 

oitavas, 24,5 g. 

 

7- Supomos que os exemplares maiores fossem de uso coletivo. Admitimos 

hipoteticamente que podiam ser usados como aqueles copázios de água que passavam pela 

boca de todos os convivas durante a refeição, conforme testemunhado pelo pintor francês 

Jean-Baptiste Debret (1768-1848) no Rio de Janeiro entre 1816 e 1831. 

 

 

        

8-  Quanto ao material de que eram confeccionadas, nos inventários prevaleciam as de 

prata, metal nobre, indicador de status. Quando nos antigos papéis não é mencionado o 

material de que eram feitas as tambuladeiras, supomos deva ficar subentendido um 

material de qualidade inferior. Há um caso, por exemplo, em que foram discriminadas 

tambuladeiras de prata, ao lado de tambuladeiras sem especificação (ASB, ficha 25739; 
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inventário de Jerônimo Bueno, 1693), o que nos faz pensar existissem exemplares feitos de 

matéria não preciosa.  Seriam talvez feitas de estanho, mais barato que a prata e muito 

empregado na época. Como em auto de devassa mineiro de 1791 há menção a copo de 

cobre, podemos admitir que talvez  ocorressem exemplares desse último metal. Latão 

também nos parece viável para a confecção desses antigos utensílios.   Supomos, porém, 

que os exemplares  mais  primitivos   tenham  sido feitos de madeira ou cerâmica (figs.26 a 

e 26 b),    tal como as velhas escudelas. Por meio de pinturas espanholas e até francesas 

sabemos que havia também tambuladeiras feitas de vidro (fig.26 a 27). No Museu do Prado, 

Madri, Espanha, há exemplares excepcionais, provindos de coleções reais, primorosamente 

talhados em cristal de rocha. Por outro lado, em testamento datado de 1710 deixado pelo 

Padre Guilherme Pompeu de Almeida (1656-1713), há menção a raros exemplares de ouro, 

com sua salva. Segundo o linhagista Pedro Taques de Almeida Pais (1714-1777), em seu 

livro Nobiliarquia paulistana, o Padre Pompeu era  riquíssimo,  tendo herdado grande 

fortuna de seu pai, o capitão-mor de Santana de Parnaíba de mesmo nome (?-1691),  

possuidor de uma copa (baixela ou serviço de mesa) cujo peso não era inferior a 40 arrobas 

de prata (cerca de 588 k), trazida de Potosi  (Bolívia), considerada a maior mina fornecedora 

desse metal no império espanhol, situada na região então conhecida por Alto Peru. As 

tambuladeiras de ouro, pertencentes ao Padre Pompeu, tinham função altamente 

simbólica, como opulentos objetos de representação social, de um luxo nababesco, pouco 

compatível com a realidade sócio-econômica preponderante na região paulista. Eram, sem 

dúvida, peças pouco usadas, feitas mais para ficar expostas em credência e à disposição de 

convidados de grande prestígio durante eventos especiais ocorridos na ampla moradia do 

sacerdote. Sede de uma fazenda em Araçariguama, a casa mencionada pelo linhagista, a 

crer no que conta a tradição, constituia uma espécie de Versalhes rural, onde havia sempre 

cem leitos montados à espera dos convidados, que se revezavam sem cessar. O padre era 

tão famoso que chegou a receber a visita de um bispo grego, proveniente das colônias 

hispano-americanas, e de um  patriarca da Etiópia, que da Índia seguia para a Bahia.  Somos 

levado a pensar, portanto,  que essas tambuladeiras  de ouro tenham pertencido antes ao 

pai do proprietário e que, talvez,  nem de tambuladeiras se tratasse, mas de verdadeiros 

bernegales, provenientes da Hispano-América (fig.55).  Em exposição realizada no 

Metropolitan Museum of Art,  de Nova York (EUA), em 2004, foi exibido um objeto todo de 

ouro, provindo da região andina, que nos dá idéia do alto nível  técnico e artístico atingido 

pelos artesãos responsáveis pela execução desse tipo de peça (fig. 56). 
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Com relação a esse assunto, porém, diverge Eduardo Etzel (1984), quando assegura que a 

tambuladeira era sempre de prata : “A tamboladeira [sic] esteve obrigatoriamente ligada ao 

metal branco [ou seja, { prata]”. Como evidenciamos neste estudo a tambuladeira podia ser 

confeccionada com vários tipos de material, sendo o mais valioso metal a prata, ou, 

excepcionalmente, o ouro.  

Etzel (1984) chega a declarar que                

     

As tamboladeiras [sic] sendo de prata estiveram presentes nos inventários 

geralmente ricos, de defuntos que deixaram bens móveis de uso doméstico a serem 

divididos. Mas, ao que parece, seu número foi proporcional à riqueza. Os dois 

inventários com sete tamboladeiras  foram de ricos espólios, um de 1:022$790 rs e 

outro de $4:340$000rs. 

                    

                  Como vimos acima, o riquíssimo padre Pompeu possuía notáveis tambuladeiras de 

ouro, conforme depoimento de Pedro Taques de Almeida Pais, o que seria excepcional 

para a época. 

9-  Menção a conjuntos compostos de tambuladeiras e colheres, identificamos em apenas 

dois inventários (1631 e 1643). Pode ser que tenham sido arroladas em conjunto, 

tambuladeiras e colheres, apenas por se tratar de utensílios de mesa feitos do mesmo 

material.  Pode ser também que, ao contrário, essas tambuladeiras já fossem usadas para 

conter alimentos pastosos ou semilíquidos, tal como a peça espanhola do século XVII à qual 

se faz referência em obra de Lope de Vega, usada para chocolate.  Pela estrutura do 

utensílio, deduz-se que, quando de tamanho médio ou pequeno, o usuário em geral o 

tomava pelas asas, levando-o a seguir diretamente aos lábios e ingerindo o conteúdo sem 

auxílio de talher. Mas, no caso de a tambuladeira possuir tamanho maior, seria 

provavelmente peça de uso coletivo, podendo sim formar conjunto com as ditas colheres, 

do mesmo modo que o púcaro com 12 colheres arrolado em outro inventário de 1643 (de 

Domingos Cordeiro). Lembremo-nos que os talheres então existentes no Brasil  limitavam-

se a colheres e facas. O garfo provavelmente não existia na mesa dos brasileiros nesse 

tempo, embora fossem de uso corrente na corte portuguesa bragantina, por influência dos 

faustosos imperadores romano-germânicos pertencentes à casa de Habsburgo e de seus 

parentes próximos, os reis de Espanha. 

 A argentaria civil, tanto a espanhola quanto a portuguesa, tornava-se profusa por essa 

época (séc. XVI e XVII) e distinguir nítidas diferenças de forma entre os utensílios em uso e 
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atribuir a eles funções específicas nem sempre é tarefa fácil. Em todo caso, se a 

tambuladeira, tal como o púcaro de 1643, formava conjunto com colheres, isso nos leva a 

supor que o recipiente era de uso coletivo, e que na hora das refeições todos  os  comensais  

metiam    a  colher  na    vasilha    ao  mesmo  tempo, sem   nenhum constrangimento. 

Em 2009 foi leiloado na Espanha um raro conjunto composto de tembladera grande 

(classificada como bernegal), acompanhada de seis peças menores. De estilo barroco, os 

artefatos de prata traziam punção de Ignacio Larrañaga, San Sebastián, Espanha, datável 

de  1760-1780.    Além de    apresentarem     uma    morfologia     incomum,  pois    os   objetos  

 

 

 

55- Bernegal de prata dourada, provavelmente procedente do navio Nossa Senhora de Atocha, naufragado em 
setembro de 1622 em Florida Keys. Peça recuperada em 1985. Corpo com 10 gomos, asas de cartela em G e 
pé de carretal. Diâmetro entre as asas: 16,9 cm. 
Exemplar de exterior simples, com linhas retas incisas delimitando cada gomo. No centro da concha, saliência em forma de 
cone (umbo), gravada com enrolamentos contínuos (decerto originalmente esmaltado); duas asas em forma de G e duas 
marcas na concha, com romã e coroa dentro de uma punção circular. 
Um recipiente muito semelhante a este, com gomos, aparece em pintura de autoria de Juan Bautista de Espinosa (1590-1641) 
chamada Natureza morta com salvas de prata dourada. Peças desse tipo eram até há pouco identificadas como catavinos, ou 
seja, tasses de dégustation, mas isso é um equívoco hoje superado. De fato, o vinho era uma das bebidas consumidas nesse 
gênero de recipiente, sendo visível vinho tinto no interior do bernegal representado na citada pintura de Espinosa. De fato, a 
bebida contida no artefato não seria vinho puro, mas uma infusão chamada hipocraz. O bodegón de Espinoza nos mostraria um 
arranjo de utensílios necessários à preparação e consumo dessa bebida, daí a presença de laranjas, facas, colheres, recipiente 
de açúcar e, principalmente, de dois potes de barro, um cheio de água e o outro de vinho tinto.  
No  fundo da peça aqui analisada, há uma saliência alta, cuja serventia não era conhecida na época de seu resgate. 
Provavelmente era para receber no seu interior uma pedra benzoar, que conforme se acreditava naquele tempo evitava que o 
dono do recipiente pudesse ser envenenado. 

                                    Fonte: <http://www.atocha1622.com/christiesauctioncatalog.html> 
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  56- Grande bernegal de ouro, de procedência hispanoamericana (andina), do século XVII. Parte inferior 
decorada em gomos e bocal ornado com faixa em que estão gravados enrolamentos de folhas de 
acanto e alguns animais. Pequenas asas em S, com decoração zoomórfica, em forma de serpente, e pé 
de carretel. Diâmetro entre as asas: 17,7 cm. Acervo do Mel Fisher Maritme Museum, Key West, Flórida, 
EUA. 
Artefato exibido na exposição The colonial Andes: tapestries and silverwork, 1530-1830., 2004. Aparentemente as peças 
de ouro pertencentes a um paulista rico, Padre Guilherme Pompeu de Almeida, seriam bernegales, e não 
tambuladeiras propriamente, como citadas por Pedro Taques de Almeida Pais. 
 Fonte:< http://www.metmuseum.org/special/Colonial_Andes/48.Lhtml> 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.metmuseum.org/special/Colonial_Andes/48.Lhtml
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polilobados (16 gomos) são suportados por três pequenas esferas de metal em vez da base 

circular tradicional (esferas no lugar de pés são detalhes decorativos muito usados na 

prataria seiscentista produzida em Augsburg, por exemplo), desconhece-se a utilidade 

precisa dos recipientes. A respeito deles, no entanto, arriscamos uma opinião: supomos que 

na vasilha maior fosse preparado o então muito apreciado hipocraz (vinum hippocraticum, 

em moda na Espanha desde a Idade Média) – infusão alcoólica feita com vinho tinto, mel ou 

açúcar e inúmeras especiarias, em geral servida em banquetes –, ou então uma bebida 

espanhola mais recente, a sangría, à base de vinho tinto e sumo de frutas. Depois de pronta, 

a bebida seria a seguir vertida em peças menores, de uso individual. Ou seja, o conjunto em 

foco nada teria de diferente em relação àqueles em que hoje se serve o ponche (fig. 57).                                                                                                                                                        

10- Temos ainda de levar em consideração que os modos à mesa no Brasil antigo eram 

bem diferentes dos de hoje em dia. Até começo do século XIX, o uso individual de pratos, 

talheres e copos ainda não estava completamente consolidado entre o povo brasileiro. Até 

mesmo o uso de mesas e assentos não se havia generalizado. Os comensais ora se 

sentavam no chão, ora ficavam em pé. A mesa era substituída, por vezes, por esteiras ou 

toalhas estendidas no chão. Como teria sido durante o século XVII paulista?    Acreditamos 

que não ocorria nada muito diferente disso. Em contraste com tais hábitos rudes, exibiam 

os paulistas sempre que possível certas peças de prata de lei para denotar riqueza e 

distinção social. No Brasil, viajantes do início do século XIX, no Nordeste e mesmo na 

região do Rio de Janeiro, relatam ter visto pessoas comendo com as mãos, com o eventual 

emprego de talheres, e servindo-se de pratos e copos em comum. O arquiteto e 

historiador francês Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) assinalou em uma de suas obras 

(Dictionnaire raisoné du mobilier français, vol. II. p. 95-97) que tal costume era 

predominante na Europa durante a Idade Média. Esse traço medieval subsistente na 

cultura lusa teria sido reforçado em contato  com  os  costumes  dos  indígenas  brasileiros,  

perdurando  até  o  fim  do período  colonial.  Nos inventários  paulistas  pesquisados   são  

arrolados  vários   pratos,  algumas  colheres,  raras  facas  e pouquíssimos  garfos,  que  na  

época  eram  em geral  providos de apenas dois dentes. Estes últimos utensílios, embora já 

usados individualmente pelos convivas na mesa da corte portuguesa no tempo de D. João 

IV (1640- 1656), só  seriam  empregados  no  Brasil  de  então  para espetar os alimentos  e  
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 57- Conjunto formado por uma tembladera grande e seis pequenas, de prata, com punção de Ignacio 
Larrañaga, San Sebastian, Espanha, feito entre 1760 e 1780. O corpo dos objetos está dividido em 16 
gomos, gravados com desenhos de flores. Três pequenas esferas apóiam cada uma das peças. Asas 
fundidas em forma de Cs, sobrepostos e invertidos. Diâmetro do artefato maior entre as asas: 20 cm; 
diâmetro dos menores entre as asas: 9 cm. 

              No website de leilões que expôs as peças, são elas designadas bernegales. Mas trata-se evidentemente de tembladeras. 
Desconfiamos que originalmente os objetos fossem usados para o preparo e consumo de bebidas feitas à base de vinho, 
hipocraz ou sangria, por exemplo. 

              Fonte:<http://www.articuarius.com/subastas2/ficha_lote2asp?id_lote=77860> 
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 transferi-los de vasilhas que vinham do fogão para os recipientes partilhados em comum 

pelos comensais. Como já dito, as tambuladeiras, quando únicas e grandes, deveriam 

servir talvez a todos os convivas ao mesmo tempo, ora passando de boca em boca, ora 

sendo alcançada diretamente pelas colheres de todos os convivas.  

 

Hipóteses sobre a evolução formal das tambuladeiras paulistas 

 

 

1- A que tudo indica, a característica física mais notável da tambuladeira seiscentista era, 

como já dito, a delgadez da folha metálica com a qual era confeccionada,  tal como se vê   

na passagem citada de La Dorotea, obra de Lope de Vega, datada de 1632. Esse traço é 

confirmado pelos dicionários espanhóis, que atribuem à pouca espessura da folha de metal 

com que era executada a tembladera a origem etimológica do nome  da peça. 

 

2- Num documento paulista datado de 1642 fala-se em tambuladeira com sua asa (objeto 

que, quando possuía apenas uma asa ou pega, não ficaria muito diferente de um porringer 

inglês, com sua pega única, ou lembraria talvez um pouco o kovsh russo) (figs. 29 e 31). E 

em inventário de 1650 fala-se em tambuladeira sem asas (talvez inspirada num modelo 

muito arcaico). Essas duas passagens nos fazem supor que na época a maioria das 

tambuladeiras já possuísse asas, o que tornava necessário discriminar o exemplar que 

estivesse desprovido desses apêndices. Em inventário de 1660 há menção a tambuladeira 

com uma asa a menos (aqui fica claro que se trata de um artefato danificado), confirmando 

que o tipo então preponderante era o da tambuladeira com duas asas. 

 O modelo erudito de asa mais antigo que se conhece talvez seja aquele feito com curva e 

contracurva, em forma de dois Cs sobrepostos (o maior em cima, sobreposto a outro 

menor, disposto embaixo, e em posição contrária), ou um outro  formalmente relacionado a 

esse em que asa toma a conformação da letra S. Porém, baseando-nos em exemplares 

quinhentistas existentes na Inglaterra, montados com malgas de porcelana chinesa e asas e 

bases fundidas em prata dourada, segundo modelos  supostamente provenientes da 

ourivesaria flamenga, levantamos a hipótese de que as tambuladeiras espanholas tenham 

sofrido um precoce processo de eruditização formal em terras estrangeiras, talvez só 
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conhecido  na própria Espanha em meados do século XVII. Em ambas as versões de asas, 

aparece em geral na primeira curva, enfeitando, a pequena figura de um termo, quase 

sempre do sexo feminino (representação de mulher da cintura para cima, às vezes 

desprovida de braços) (fig. 58).  

Esse tipo de decoração de asa, de inspiração erudita, será muito comum e terá longa 

duração (o motivo tem origem maneirista e foi bastante usual no século XVI; como 

dissemos, os mais antigos exemplares encontrados na Inglaterra  foram feitos com vasilhas 

chinesas, às quais haviam sido acrescidas asas de prata feitas nesse estilo). 

Subsequentemente, devem ter surgido as asas, também de modelo maneirista, em forma 

de volutas de cartela em G, de configuração rigidamente geométrica e sem enfeites, 

dispostas de tal modo que a parte enrolada da asa ficasse logo acima do nível da boca das 

tambuladeiras. 

 Os modelos mais primitivos desse tipo de recipiente, porém, eram decerto  bem mais 

simples, podendo ter possuído de início uma e duas pegas no lugar de asas, tal como ocorre 

com as antigas  escudelas      medievais.    Não      nos       admiraria       que        os       

exemplares          mais     recuados    de   tambuladeiras    tenham  justamente   evoluído   das   

velhas  escudelas,  feitas   de  material rústico, tal como, madeira, barro, latão ou estanho. 

 A iconografia pictórica de origem espanhola, portuguesa e francesa, mostra-nos, por sua 

vez,  modelos de tambuladeiras populares, feitos de barro. Esses exemplares traziam asas 

bastante semelhantes às das xícaras atuais (figs.25 a 27).  Os modelos feitos de vidro 

tinham asas parecidas com as das peças de barro. 

 A utilização   da folha de prata para a confecção de tambuladeiras e a adoção de asas de 

tipo maneirista flamengo, e, depois, de bocas com perfil polilobado ou em gomos, de gosto 

marcadamente barroco, ao lado de uma rica decoração vegetalista, teria sido o resultado de 

uma busca estética voltada para o refinamento formal de uma peça cuja origem teria sido 

eminentemente popular. Durante o período barroco o processo de eruditização formal 

levou os prateiros espanhóis e portugueses a buscar inspiração no vocabulário formal  dos 

rebuscados exemplares executados pela argentaria seiscentista alemã, entre eles os 

produzidos em Augsburgo, por exemplo (figs. 59 e 60).  

3- Inventario de 1665 menciona tambuladeira pequena de prata com pexino no fundo.  Como 

não encontramos essa palavra em nenhum dos mais antigos dicionários da língua 

portuguesa,  propomos  que   se   deva  ler:   com   peixinho   no   fundo.   Sabe-se   que  havia  
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  58- Jarra de prata, procedente da Navarra, Espanha, século XVI. A pouca ornamentação do estilo Herrera 

está em forte contrate com a conformação da asa, formada por dois Cs sobrepostos e dispostos em 

posição contrária. No C superioir, vê-se a figura cinzelada de um termo feminino, sem braços. Às 

vezes, essa figura decorativa era provida de asas, servindo de modelo para muitas tembladeras 

seiscentistas. 
          Fonte<:http://www.articuarius.com/subastas2/ficha_lote2.asp?id_lote+81489> 
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59- Prato de doces feito de prata, procedente de Augsburgo, Alemanha, do século XVII (c. 1670).Corpo 
em oito gomos, asas em S, com motivo antropomórfico (termos masculinos), decoração vegetalista e 
centro relevado, com a figura de um guerreiro a cavalo em paisagem rochosa. Fundo dourado. 
Diâmetro entre as asas:17 cm. 

          O grande sucesso das peças de prata produzidas em Augsburgo a partir do século XVI deve ter certamente 
influenciado a configuração das tembladeras espanholas coetâneas. A boca polilobada e o fundo relevado com motivo 
decorativo das peças espanholas são detalhes que devem ter sido inspirados em artefatos executados na Alemanha e, 
quiçá, em Flandres. 
Fonte:<http://www.siphillips.com/17th-century-German-parcel-gilt-silver-sweetmeat-dish-Georg-Rill-Augsburg-1670-  

DesktpDefault.aspx?tabid=6&tabindex=5&objectid=219724&categoryid=2103> 
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       60-Grande vasilha de prata para tomar conhaque, e que também servia de provador de vinho 
(Weinprobierschale), de procedencia húngara, datada de 1683. Corpo em oito gomos, pequenas 
asas em S, decoração vegetalista e centro relevado com motivo floral. Diâmetro entre as asas: 
26,5cm. 

              É flagrante a semelhança existente entre a peça mostrada na fig.59 e a vista aqui, embora as respectivas 
funções fossem  pretensamente diferentes. Supomos que os primeiros provadores de vinho feitos de prata 
tenham sido criados a partir de peças iguais a essa, originalmente feita para o consumo de bebidas alcoólicos. A 
decoração em relevo no fundo da vasilha ter-se-ia mostrado bastante útil aos especialistas em vinhos, que, com o 
tempo, perceberam que a formato raso do objeto e as formas existentes no fundo muito auxiliavam na 
percepção das características principais da bebida analisada, dando surgimento aos primeiros exemplares de 
provedores confeccionados em prata em cujo fundo passaram a ser executados elementos abstratos, em relevo, 
cuja saliência  favorecia a ocorrência de reflexos de luz usados nas análises enológicas (ver fig.1).  

           Fonte:<http://www.boettcher-kunsthandel.de/silberobjekte/gefaee/branntweinsschlen-und- probierschaelchen/index.ph> 
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modelos de tambuladeira com ornatos relevados e cinzelados no centro da parte interna do 

recipiente, formando por vezes uma saliência arredondada (umbo). Descobrimos na web,   por 

exemplo, uma peça relativamente recente executada segundo modelo seiscentista que traz 

uma venera ou vieira (coquille Saint-Jacques) no fundo da parte interna (fig.61). Então, nada 

surpreendente ter existido um exemplar com um peixinho no fundo. Talvez o utensílio 

servisse, neste caso, para o proprietário beber água... Aliás, o relevamento central do fundo 

das vasilhas para ingerir líquidos, decorados com cabeças de animais, já era um recurso 

formal, e talvez técnico, muito comum em antiquíssimas páteras de metal, datadas do 

período ibérico (hoje conservadas no Museo de Arqueologia de Cataluña) (fig. 34). No século 

XVII, dizem que se inseriam bezoares (concreções existentes nas vísceras de determinados 

ruminantes) nessa parte do objeto, porque na época eram consideradas essas concreções 

portadoras de virtudes mágicas que impediam o envenenamento de quem bebesse no 

recipiente em que estavam engastadas (<http://www.atocha1622.com/christiesauctioncatalog.htm>). 

 

4- Em inventário de 1669 arrola-se uma tambuladeira de prata, com pé, burilada (decerto com 

os ornatos vegetalistas típicos da época). A menção a pé nos faz supor que o artefato 

evocado talvez se tratasse de um bernegal, já que a morfologia das tambuladeiras não 

comportava esse tipo de elemento estrutural, apenas uma pequena base a partir de fins do 

século XVII.  Talvez os paulistas desconhecessem então o nome hispânico específico do novo 

recipiente, cujo aspecto era mais sofisticado e erudito que o da tambuladeira (figs. 52, 53, 55 

e 56). 

5- Belmonte incluiu no rol das tambuladeiras paulistas um certo “coco aberto ao buril com 

bocal de prata e seu pé” (inventário de Bento Pires Ribeiro, de 1669). Cocos eram recipientes 

diferentes, feitos da casca do fruto, mas também já havia exemplares inteiramente feitos de 

prata, munidos de cabo e usados para apanhar e beber água, que tinham o mesmo nome, 

conforme visto e descrito por viajantes do início do século XIX.    No     caso    do     coco     de     

Belmonte,     talvez    se   tratasse    de    uma     peça cuja parte feita de casca lenhosa fosse 

artisticamente entalhada, provida de guarnição de prata e em forma  de taça.  Seria  um  tipo 

de objeto semelhante ao fabricado durante os dois últimos terços do século XVI nos Países 

Baixos, do norte e do sul, e também em outras partes do Sacro Império  Romano-Germânico,  

com   o  nome   de   coconusspokal.   Concebidas sob o gosto maneirista pelo exótico, é muito  

 

http://www.atocha1622.com/christiesauctioncatalog.htm
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61- Tambuladeira de prata, de procedência portuguesa, do século XIX ou seguinte. Copia o modelo do 

século XVII. Corpo arredondado com oito grossos gomos helicoidais e asas em S com motivo 

antropomórficos (termos masculinos). No fundo da peça, centro relevado com motivo decorativo 

representando uma vieira ou venera. Marca Topázio (criada em 1874 e até hoje existente), contraste 

Águia. Diâmetro entre as asas 16,5 cm. 

          Fonte: 

                      <http:// www.trocadero.pt/catalogos/index.php?opton=comcontent&7task=view&id=itemid=&limit=50&limitstart=100> 
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Concebidas sob o gosto maneirista pelo exótico, é muito comum serem vistas hoje essas 

copas feitas de coco em museus e coleções estrangeiras, sobretudo europeias (fig. 62). 

 

 

 

 

62- Taça com tampa feita de prata e coco (coconusspokal), imitação do século XIX de exemplares 
flamengos de fins do século XVII.Altura:30cm 

         Embora se trate de uma contrafação pouco fiel nos detalhes, pode-se notar aqui as principais características desse 
tipo de artefato, de inspiração flamenga, em moda a partir do século XVI. Além da guarnição de prata 
trabalhada, a própria casca do coco era aberta a buril, semelhante neste aspecto ao exemplar paulista –“coco 
aberto a buril com bocal de prata e seu pé” –, citado no inventário de Bento Pires Ribeiro, de 1669 (o exemplar 
paulista provavelmente apresentava a forma de taça, nada tendo em comum com a tambuladeira). 

             Fonte:<http://www.fig.es/ficha.asp?ID=2902> 

  

A tambuladeira de prata, com pé, burilada, citada no item anterior, também pertencia ao 

inventário de Bento Pires Ribeiro e se foi feita no arrolamento de bens do morto distinção 

entre tambuladeira e coco (não sendo mencionada tambuladeira feita de coco, por exemplo) 

é porque muito provavelmente constituíam peças morfológica e funcionalmente distintas. 
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6- Em documento datado de 1681, encontramos uma tambuladeira de gomos, elementos 

decorativos que ornavam igualmente outro exemplar arrolado em inventário de 1710 

(“tambuladeira grande de prata, com seus gomos”). Os gomos parecem ter sido um gênero 

muito popular de decoração na Renascença e, sobretudo, no período barroco, muito 

presentes na prataria holandesa e alemã decorada de acordo com o Estilo Auricular 

(Ohrmuschel-Knorpelwerk), que se inspirava num vocabulário decorativo curioso, à base de 

elementos orgânicos cartilaginosos, de índole maneirista (decoração que daria origem mais 

tarde às rocalhas rococós) (fig. 63 e 64). Na web encontramos um exemplar de 

tambuladeira toda feita de grossos gomos helicoidais. É obra já  datada  do século XIX ou 

XX, copiando exemplares do século XVII (fig. 61). Da mesma forma, achamos na web 

referência a “uma salva de gomos e tembladeira”, infelizmente desacompanhada de 

imagem, já que o texto foi obtido por meio de cache. Como no inventário acima citado se 

fala em “tambuladeira de gomos”, pode ser que a peça em questão tivesse o bordo 

polilobado, conforme o modelo típico do século XVII, ou talvez se tratasse de um bernegal, 

artefato cuja concha era habitualmente toda ela feita com esse tipo de elemento 

decorativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

7-Documentos datados de 1710 e de 1715 mencionam salvas acompanhando tambuladeiras, 

ou seja, tornou-se comum, a partir de determinado momento, a apresentação desse tipo de 

utensílio disposto sobre uma pequena bandeja, às vezes individualmente, como um 

presentoir ou pires (fig. 65), às vezes coletivamente, como parece ser o caso das 

tambuladeiras de ouro do famoso Padre Pompeu.  

 

8- Como já dissemos, a forma das tambuladeiras do começo do século XVII ao XIX nos são 

conhecidas através de imagens: tanto identificadas em pinturas espanholas antigas quanto 

referentes a exemplares pertencentes a museus ou exibidos em websites de leiloeiros 

portugueses e espanhóis. Em regra, dispõem de asas e muitas vezes de bases pequenas;  

suas  bocas  são   relativamente  largas,  a  princípio   circulares,   mas  ainda    na         primeira 

metade  do  XVII, talvez,  tenham  adquirido  formato  lobulado,  de gosto barroco (em geral 

com oito gomos;  mais tarde,  aparecem exemplares  com  12, 14 até 16),   com cerca de 12 a 

15 cm  de diâmetro em média, e  ornada com abundante decoração aberta a buril na parte 

inferior das peças.  Sua morfologia deve ter sido influenciada pela argentaria espanhola 

(bernegales), por sua vez inspirada em certas peças de aparência semelhante, fabricadas em 
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  63- Gravura com o desenho de três taças renascentistas alemãs, do século XVI, profusamente 
decoradas   com gomos ou godrons. Autoria do gravador Hyeronimus Hopfer (1500-1563). 

               Fonte:<http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/84/Threee_ornate-vessels-%282%29.jpg> 
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 64- Copa com tampa feita com prata dourada, do tipo Buckelpokal (copa com cúpulas ou carapulhos), 
proveniente de Nuremberg, Alemanha, c.1600. Exemplo de peça de ourivesaria inteiramente 
decorada com  semiesferas e gomos, antecipando o estilo Auricular. 

         Fonte:<http://www.art-perfect.de/mkg/Buckel> 
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  65- Pormenor da pintura Bodegón com cacharros, datada de 1630-1636, de autoria de Francisco de      
Zurbarán (1598-1664).   

          Na pintura espanhola vê-se representada, entre outros objetos, um recipiente de prata dourada, peça afim com o 
bernegal e a  tembladera. Apresenta corpo cônico invertido em lugar de tronco cônico, típico da tembladera, e está 
decorado com gomos na parte inferior. Traz base bastante desenvolvida e asas em S, com decoração zoomórfica, talvez 
em forma de serpente. Tal como alguns exemplares seiscentistas de São Paulo, vem acompanhado de salva feita do 
mesmo material, de desenho bastante singelo. 

         Fonte:<http://www.esacademic.com/picture/eswiki/70/Francisco_de_Zurbar%C3%A1n_062.jpg> 
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centros manufatureiros do Sacro Império Romano-Germânico. A identidade morfológica 

existente entre as peças espanholas e alemãs é patente, embora a função atribuída aos 

exemplares germânicos vistos na web seja diversa: prato de doces e recipiente para tomar 

bebidas e/ou provador de vinhos. (figs. 59 e 60).     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

9- O caldo, iguaria espanhola, teria chegado à França na passagem do século XVII para o 

XVIII, mais ou menos ao mesmo tempo que o chocolate. Nesse último país, a preparação 

culinária feita à base de cozimento de carne sofreria um processo de sofisticação, 

resultando na criação do delicado consommé. O caldo feito na Espanha era servido 

habitualmente em tembladeras de prata, enquanto o consommé francês seria servido em 

peças de faiança, inicialmente pots à jus, com tampas – peças depois conhecidas como 

pots au crème ou cremeiras (http://www.potsdecreme.com/pdcinfo2.htm) –, mais tarde seriam 

postas em uso as tasses à consommé, artefatos de porcelana cuja forma reproduz a 

disposição geral do artefato espanhol aqui estudado: um recipiente de boca larga, baixo, 

de forma arredondada e provido  de duas asas.  Com o tempo, a tembladera de prata 

acabou sendo esquecida, mas o utensílio francês conhecido como tasse à consommé 

mantém-se em uso até os dias atuais (fig. 66). 

 

Conclusão  

 

Devemos reconhecer que ainda subsistem dúvidas a respeito das tambuladeiras seis 

e setecentistas paulistas. Procuramos levantar aqui alguns pontos que reputamos 

importantes para a delimitação da questão, mas só estudos mais aprofundados 

serão capazes de preencher as lacunas identificadas. E essa pesquisa não poderá 

limitar-se à documentação brasileira e portuguesa. Terá necessariamente de 

percorrer caminhos que levem o pesquisador à Espanha e talvez à Alemanha,  à  

Flandres (região norte da Bélgica) e à França, na tentativa de reconstruir o passado 

desse intrigante artefato de uso multifuncional, superado a partir do século XVIII 

pelas peças de porcelana de criação francesa, e que ainda hoje permanece pouco 

conhecido. 

                                                                                                                                 

http://www.potsdecreme.com/pdcinfo2.htm),a
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  66- Com o tempo, a antiga tembladera de prata transformou-se no tazón de sopa, peça    de porcelana 
hoje facilmente encontrável no mercado internacional. 

              Tendo permanecido imutável durante muito tempo em sua forma básica, a tembladera acabou submetida a 
uma transformação funcional. De recipiente para tomar água e outros líquidos, vinhos e chocolate, tornou-se um 
utensílio para conter alimentos  quentes mais substanciosos como caldos, ingeridos com ou sem ajuda de 
talheres. 

              Fonte:<http://www.vajillasaguayo.com/Productos.html> 
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