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Resumo

Na busca por novos caminhos de investigação para uma abordagem diferenciada 

sobre o vestuário, este artigo objetiva focar a Moda e o vestuário como produtores 

de linguagens e como signo de cultura. A pesquisa relacionada ao vestuário feminino 

tomou como base as descrições contidas nas narrativas de viajantes no Brasil Colo‑

nial joanino. Para tanto, foi empreendido um esforço de contextualização de algumas 

paisagens da vida social e cultural, envolvendo as mulheres na Colônia. A Corte por‑

tuguesa estava impregnada da estética da nova Moda europeia, originária das ideias 

revolucionárias francesas, que serviram de inspiração para as novas ressignificações 

do vestuário feminino no Rio de Janeiro da época. O trânsito deste se deu de maneira 

expressiva através das muitas influências culturais que ao Brasil aportaram, con‑

forme revelam os documentos, as crônicas e as obras de arte nos quais se desvelam 

os costumes e a indumentária europeia em uso neste período da história colonial 

brasileira. 

A roupa expõe o corpo a uma transformação constante, estruturando em signo, 

isto é, em cultura, aquilo que o mundo natural possui apenas potencialmente. 

Tratando ‑se do vestuário, todo signo tem que estar corporificado, mesmo um signo 

mental. O signo tem qualidades que lhe são peculiares, como uma entidade ou evento 

que ele é, independente de sua função representativa. Os padrões temporários dentro 

da Moda dizem respeito aos elementos culturais, às convenções de época, ao modo 

de vida e aos costumes que a Moda incorpora. Os elementos culturais e convencionais 

só funcionam simbolicamente para um interpretante inserido no seu próprio meio; 



MODA E LINGUAGEM – O VESTUáRIO FEMININO NO BRASIL COLONIAL JOANINO

176 | MODAS, MODOS, MANEIRAS

meio no qual recebe, interpreta e reage a seus significados. Neste sentido, o meio do 

interpretante é entendido, neste trabalho, da forma mais completa possível: padrão 

social, religioso, nível cultural, relação com os outros no espaço, no tempo e na posi‑

ção social em que se vive, na visão holística que o ser observador pode ter nesse 

habitat, etc. 

Procurou ‑se, então, em Barthes a analogia entre a Moda, o costume e a lingua‑

gem, vendo no vestir a capacidade que o costume tem de produzir valores sociais. 

Em Calanca enfocou ‑se o vestuário como «produtor de linguagens»: considerou ‑se, 

então, que os diferentes signos produzidos pelo vestuário são expressões de uma 

«linguagem» que suporta ser traduzida em significantes e significados no processo 

da criação humana. Por fim, entendeu ‑se em Lotman o conceito de semiosfera, em 

que é considerada como um dentre vários códigos de cultura que compõe este con‑

ceito. O conceito geral de semiosfera se refere à ideia de que o espaço da semiose de 

produção de significados não é homogêneo, uma vez que existem esferas únicas de 

sentido, assim como semiosferas particulares, que seriam os espaços individuais ou 

pertencentes a diferentes grupos sociais ou a contextos históricos. Portanto, a Moda 

tem uma linguagem que tende a se manifestar através do vestuário ou dos códigos 

do vestir. A roupa também suporta ser definida como a forma do corpo revestido e, 

a partir daí, a Moda consegue ser entendida como uma linguagem do corpo. Neste 

sentido, a Moda é documento e também linguagem. 

Palavras ‑chave: Moda, vestuário, linguagem. 

Dos relatos encontrados em documentos diversos, foi possível desenvolver 
uma certa percepção sobre os costumes e sobre a indumentária. Nas descrições 
das narrativas do cotidiano das mulheres, procurou ‑se verificar a maneira do 
trajar, registrada nas pinturas e nas gravuras dos pintores e desenhistas como o 
francês Jean ‑Baptiste Debret (1768 ‑1848), entre outros. A partir da análise das ico‑
nografias contidas nos quadros e nos documentos literários que traduziram os 
costumes da Colônia Brasiliana, com foco nas vestimentas femininas da nobreza, 
desejou ‑se mostrar como o olhar estrangeiro, através da representação do vestuá‑
rio local, está impregnado de preconceitos e de significados culturais próprios. 
Estes foram interpretados à maneira colonial aquando de suas análises das vesti‑
mentas europeias ressignificadas pelas adaptações locais. 

A história da indumentária pode ser pesquisada a partir de uma ampla série 
de temas, desde as variedades das matérias ‑primas até às técnicas de produção, 
do problema dos custos ao das hierarquias sociais da Moda. Assim, devido ao 
vasto universo das perspectivas e abordagem ao tema, foram sobretudo priori‑
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zadas as ideias, as idiossincrasias, a estética, a forma e os modelos como delimi‑
tadores da base de orientação para uma análise do vestuário como linguagem 
produtora de comunicação: quintessência comum a todas essas perspectivas. Essa 
abordagem é corroborada pelos estudos de Daniela Calanca, historiadora italiana, 
que se dedica aos estudos da Moda. Em suas investigações ela reforça a ideia de 
que o vestuário identifica ‑se como «produtor de linguagens» e, portanto, neces‑
sita ser estudado também nesta sua complexidade, tanto quanto no âmbito da 
comunicação. 

Considerou ‑se então que os diferentes signos produzidos pelo vestuário são 
expressões de uma «linguagem» que suportam ser traduzidas em significantes e 
significados no processo da criação humana. Para estes signos, o que é real (signi‑
ficante) e o que é imaginário (significado) estão intimamente ligados, no sentido 
em que o real é construído através do imaginário e vice ‑versa. Essas duas verten‑
tes podem servir de referenciais dialéticos. 

O fenômeno da Moda constitui um dos capítulos mais sugestivos do conflito 
entre as várias culturas do corpo e os saberes institucionais deles decorrentes, 
entre as formas do efêmero e as «autoridades» dessa cultura, ou pelo menos as 
que falam por ela. A história social da Moda e dos costumes qualifica ‑se como 
uma das vertentes da história da cultura, a qual encontra sua expressão nos 
múltiplos aspectos sociais e nas formas concretas das manifestações culturais. 
Roger Chartier nos reforça na ideia de que a «história cultural, tal como a enten‑
demos, tem por principal objeto identificar o modo como em diferentes lugares e 
momentos de uma determinada realidade social, é construída, pensada, e dada a 
ler» (Chartier, 2002, p. 16). Em virtude disso, entendeu ‑se a necessidade de situar 
o vestuário (objeto) no contexto histórico para que se pudesse ter uma noção 
mais ampla da cultura material da época. Visto que, «todo objeto traz consigo um 
saber específico e certo excesso de sentido» (Roche, 2000, p. 20). 

Todo objeto traz também consigo três categorias à sua essência cultural na 
relação com o utilizador: a categoria de propriedade, inerente à moral, às escolhas 
e aos princípios pessoais; a categoria de sua utilização, na relação dos usos e cos‑
tumes, das normas e regras culturais aceitáveis; e a categoria do saber especí‑
fico contido no próprio objeto conspícuo pelo modo como este é valorizado pelo 
utilizador. 

Na busca por novos caminhos para uma abordagem diferenciada sobre o ves‑
tuário, Roland Barthes criou uma analogia entre a Moda e o costume, de um lado 
e a linguagem, do outro. A partir de uma visão atual, com base em uma análise 
do vestir e da capacidade que o costume tem de produzir valores sociais, Bar‑
thes identifica as interpretações do vestir. Ele retoma a distinção entre língua e 
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linguagem proposta por Fernand Saussure (Barthes, 1979)1
 
quando este pontua 

a língua como uma instituição social e a fala como um ato individual, para em 
seguida fazer uma analogia entre as duas proposições. Traçou então a diferença 
fundamental entre costume e roupa: o primeiro configura ‑se como uma realidade 
social institucionalizada, independente do indivíduo particular; a segunda, ao 
contrário, como uma realidade do ato de se vestir, propriamente dito, através 
do qual o indivíduo se apossa da instituição geral do costume. A analogia com o 
estudo linguístico evidencia a problemática ligada ao valor social da indumen‑
tária, entendida por ele como um conjunto genérico que resulta da combinação 
do traje (roupa) e do costume (vestimenta) que corresponde, portanto, à base e 
à noção de «linguagem» de Saussure (Barthes, 1979). O plano dos significantes 
constitui o plano de representação material e o dos significados, o plano de con‑
teúdo cognitivo. A maneira pela qual, na prática de revestir o corpo, se instaura a 
ligação entre signos e sentidos, institui, de fato, um processo que vai além do puro 
e simples componente físico, como se pode notar. A roupa expõe o corpo a uma 
transformação constante, estruturando em signos, isto é em cultura, aquilo que 
o mundo natural possui apenas potencialmente. Da transformação da matéria‑
‑prima, material ou não, numa outra realidade construída, advém o signo, logo a 
comunicação e a cultura. 

Tratando ‑se do vestuário, todo signo tem que estar corporificado, mesmo um 
signo mental. O signo tem qualidades que lhe são peculiares como uma entidade 
ou evento que ele é, independente de sua função representativa. As palavras tam‑
bém se relacionam com as imagens, predominando a complementaridade. Por‑
tanto, as mensagens são organizadas de modo que a imagem seja capaz de trans‑
mitir a informação. Os padrões dentro da Moda são especificados pelas diferentes 
cores, pelas diferentes matizes, pelos diferentes desenhos que as roupas trazem, 
estabelecendo assim uma distinção. Padrões esses dizem respeito aos elementos 
culturais, às convenções de época que a Moda incorpora. Os elementos culturais 
e convencionais só funcionam simbolicamente para um interpretante inserido 
no seu próprio meio; meio no qual recebe, interpreta e reage a seus significados. 
Neste sentido, o meio do interpretante é entendido de forma mais completa pos‑
sível: padrão social, religioso, nível cultural, relação com os outros no espaço e no 
tempo em que vive, visão holística de sua posição nesse habitat, etc. Dependendo 
do tipo de intérprete e especialmente do repertório cultural que este internalizou, 
alguns significados simbólicos se atualizarão, outros não. 

1 SAUSSURE apud BARTHES, Roland (1979). (Cf. bibliografia). 
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Seguindo essa linha de pensamento, Lotman compara a Moda ao conceito de 
semiosfera (Lotman, 1996) (desenvolvido por ele) e a considera como um dos códi‑
gos de cultura. O conceito geral de semiosfera – espaço cultural multidimensional 
habitado pelos signos – se refere à ideia de que o espaço da semiose de produção 
de significados não é homogêneo, uma vez que existem esferas únicas de sen‑
tido, assim como semiosferas particulares, que seriam os espaços individuais, ou 
pertencentes a diferentes grupos sociais, e a contextos históricos. A noção é a 
de que há mecanismos de tradução e filtro que integram o extrassemiótico na 
semiótica, o que leva a uma concepção de intercâmbio comunicativo contínuo, 
num processo de codificação, decodificação, recodificação. Dada a heterogenei‑
dade da semiosfera como um conjunto de diferentes manifestações semióticas, o 
mecanismo de tradução adquire uma relevância especial uma vez que qualquer 
relação comunicativa é uma relação de tradução, e que cada tradutor tem seu 
dicionário cultural com ligeiras diferenças das de outros. Portanto, a Moda tem 
uma linguagem que tende a se manifestar através do vestuário ou dos códigos do 
vestir. A roupa, também, suporta ser definida como a forma do corpo revestido 
e, a partir daí, a Moda consegue ser entendida como uma linguagem do corpo. 
Neste sentido, a Moda é documento e também linguagem. 

Estudos realizados por Roland Barthes e Fernand Braudel podem ser consi‑
derados fundadores de uma maneira de pensar uma sociologia do vestuário e a 
própria história do vestuário como ciência crítica, a qual tem como função inda‑
gar toda a gama de propagações pelas quais acontece a evolução do costume e 
da Moda. Sobre as interpretações do vestir, verifica ‑se a capacidade do costume 
em produzir valores sociais. Pautado na diferença fundamental entre costume e 
roupa, Barthes estabelece uma distinção que norteia um contexto no qual ele dis‑
tingue o que é considerado geral e do que é considerado particular (Barthes, 1979). 

O que se projetou buscar em Barthes foi uma base de entendimento do sen‑
tido sociológico do vestir que ele decifrou através da análise do código vesti‑
mentar, sem se pautar na rigidez do sistema linguístico em que ele se baseou. 
Em Elias, averiguou ‑se que, a partir do sistema de organização da «sociedade de 
Corte» (Elias, 2001), as roupas serviram como código de distinção das aparências 
na representação do poder. Por outro lado, em Roche entendeu ‑se que os obje‑
tos (o vestuário) são a materialização da cultura e, por isso, devem ser estudados 
como a expressão dos costumes. 

Para Panofsky, a maior parte dos objetos feitos pelo homem exige experiência 
estética, além de servirem de veículos de comunicação que dependem das inten‑
ções do observador (Panofsky, 1995). No caso da obra de arte, a partir das «inten‑
ções» do observador, a experiência estética permite também a análise investi‑
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gatória do conteúdo da comunicação. Roche destaca que através das «pinturas, 
podemos estudar (...) o nexo com as formas, as circunstâncias de uso e as fun‑
ções simbólicas; (...) as cores das roupas retratadas nas pinturas oferecem uma 
nova chave de compreensão» (Roche, 2007: 26). Outrora, as fontes pictóricas, as 
gravuras e as estampas retinham mais especial atenção, pois eram muito mais 
facilmente entendidas do que os textos dos livros (Quicherat, 1875)2, e certamente 
mais que a escultura, sem falar que a maioria da população era analfabeta. Essas 
imagens foram também importantes para a propagação de estilos na Moda, de 
padrões para o vestuário e de normas de conduta moral (Retif de la Bretonne, 
1780)3. Os manuais de conduta dos cortesãos que proliferavam nas Cortes euro‑
peias repercutiam mais no sentido da divulgação, informavam melhor, dado que 
eram mais didáticos, com textos mais concisos e com imagens mais sugestivas 
sobre os hábitos e costumes da época. Roger Chartier ressalta que: «As artes de 
bem morrer, os tratados de civilidade, os livros de práticas são exemplos, entre 
outros, desses gêneros que pretendem incorporar nos indivíduos os gestos neces‑
sários ou convenientes» (Chartier, 2002, p.  135). A documentação iconográfica 
disponível no conjunto de gravuras e estampas sugere uma difusão mais ampla, 
pois a partir da reprodução dessas consegue ‑se acelerar a divulgação de modelos, 
de regras e de procedimentos. Roche relata que, entre 1520 e 1610, a capacidade 
dos impressores e editores da Renascença propiciou o surgimento da gravura de 
Moda, que em pouco tempo se espalhara por toda a Europa (Roche, 2007). 

Na Europa do século XVII, o individualismo crescente, sobretudo nas cidades, 
impulsionava o estabelecimento da sociedade de representação, na qual a «auto‑
‑observação e a observação dos outros» (Elias, 2001, p. 121) tornava o «parecer» 
mais importante que o «ser». Nesta sociedade de Corte, o vestuário se estabele‑
ceu como um dos mais importantes símbolos de representação da aristocracia, 
sendo os indivíduos interdependentes no âmbito de suas figurações. A produção 
de signos para exposição de mensagens subliminar e sinestésica à cultura exter‑
nava aos indivíduos do grupo significados contidos nas nuanças vestimentares, 
contendo diferentes comunicados segundo as intenções do emissor. Assim, essa 
mecânica social do costume, na esfera da Corte, permitia comunicar aos indi‑
víduos um status, decodificado por todos como inferior ou superior. As diferen‑
ças de status impeliam os indivíduos de posição inferior, na relação com os mais 
poderosos, a buscar mais status social. Isto passava pela exibição de seus dotes na 
representação vestimentar ostensiva. Porém, essa atitude exibicionista compelia 

2 Site: <www.theeuropeanlibrary.org>. Consultado em 30/03/2014. 
3 Site: <www.gallica.bnf.fr>. Consultado em 04/03/2014. 
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os indivíduos de posição superior a uma corrida maior na busca de mais fama, 
mais prestígio, mais poder e mais riqueza e, em consequência, de mais exposição 
de sua imagem, para manter sua posição (Elias, 2001). Isso induzia os sujeitos 
hierarquicamente inferiores a reconduzir suas pretensões numa mecânica sem 
fim. A Moda era a ciranda beneficiada. Na visão de Lipovetsky, «a esfera do pare‑
cer é aquela em que a Moda se exerceu com mais rumor e radicalidade, aquela 
que, durante séculos, representou a manifestação mais pura da organização do 
efêmero» (Lipovetsky, 2002, p. 24). 

De meados do século XVII ao final do século XVIII, as variações do parecer, as 
extravagâncias, as formas ostensivamente fantasiadas, o vestuário que se alonga 
e que se avoluma, os decotes que se aprofundam, a cintura flutuante baixa e alta 
alternadamente, as mudanças de cortes e de detalhes dos elementos do vestuário, 
os ornamentos exuberantes, os penteados extravagantes, as nuanças de volume e 
de comprimento das vestes não cessam de serem renovadas. Enfim, a amplitude 
e a sequência das mudanças dos acontecimentos relativos a essas vicissitudes 
concretas do vestuário na Europa já se expressavam pelo caráter particular das 
práticas ligadas aos costumes do vestir, que representavam uma manifestação 
autêntica da cultura. Portanto, observar as mudanças nos modos de vestir da aris‑
tocracia, como esta se organizava e quais eram seus hábitos, em uma cadeia de 
acontecimentos que poderíamos definir como cultural, propiciam ‑nos o entendi‑
mento do desenrolar da Moda. 

Acredita ‑se que a falta de conhecimento acerca do contexto no qual se desen‑
rolam alguns acontecimentos históricos e, em particular, os que tinham a vesti‑
menta como âmago, deixa lacunas que induzem a uma leitura excessivamente 
contaminada pelo olhar contemporâneo e pessoal. Para facilitar o entendimento, 
faz ‑se necessário incluir a Moda na paisagem social de outrora mediante uma 
mise ‑en ‑scène. 

Para a Moda na Europa, o período do Antigo Regime se destacava como um 
dos momentos mais cruciais no sentido de imprimir os valores de uma socie‑
dade aristocrática em seu apogeu e os de uma sociedade burguesa emergente, 
onde os modelos sociais e estéticos tomavam novas formas, ao lado dos restri‑
tos grupos nobiliárquicos de poder, de iniciativa e de criação. Estabeleceu ‑se 
naquele momento, o «estágio artesanal e aristocrático da Moda» (Lipovestky, 
2002, p. 25). A Moda no seu frenesi imprimiu importantes mudanças sociais e 
de status naquela sociedade. Tem ‑se então, do século XVI ao XVIII, a Moda como 
arquétipo de uma sociedade aristocrática, em que a roupa aparece estreitamente 
relacionada às condições dessa sociedade, do ponto de vista do poder, como as 
classes mais abastadas. 
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No universo das aparências, o vestuário se torna o seu maior representante: 
«O traje de Moda corresponde aos valores de mudança, de novidade e de obso‑
lescência» (Roche, 2000, p. 54). O processo de imitação se manifesta, ameaçando 
atenuar as diferenças entre a camada menos abastada com sua reprodução e a 
aristocracia que orquestrava a criação. Se, no entanto, a sociedade permite uma 
certa mobilidade, os signos distintivos tornam ‑se vulneráveis. Destarte, os aris‑
tocratas defendiam as suas posições criando novas formas de exibição através da 
Moda do luxo, na qual não faltavam elementos requintados, formas exuberantes, 
tecidos finos, jóias e pedrarias, para distinguir, para diferenciar, para individuali‑
zar o grupo, que novamente é copiado, cooptado e diluído. Outro ciclo de criação 
assim recomeçava indefinidamente como uma corrida à diferenciação. 

Paralelamente à cultura da aparência e do gosto, a Moda se empenhou em avi‑
ventar a arte de observar. No universo da Corte, o movimento estético projetou a 
cultura da Moda fazendo com que os indivíduos passassem a se entrever mutua‑
mente com minúcia, apreciando as nuanças do corte, avaliando os detalhes, jul‑
gando as cores e os motivos do vestuário. Gradativamente surgiu e se desenvol‑
veu uma cultura que impunha, de certa maneira, um padrão de estilo peculiar ao 
grupo dominante. Ela foi o motor de institucionalização do estabelecido «bom 
gosto», mais rápida e amplamente difundido pelos manuais de etiqueta como 
paradigma de distinção (Celnart, 1833; Villaret, 1828)4. A Moda acabou por propi‑
ciar o olhar crítico até mesmo dos indivíduos comuns, provocando a observação 
da «elegância» nos outros e apurando os julgamentos de valores estéticos em 
todos os níveis da sociedade (Lipovestky, 2002). 

Tendo a Moda um caráter sistêmico de regulamentação, de normativo e de 
coação social, as mudanças que ocorreram tinham, de certa forma, um caráter 
constrangedor. Assim, a partir do desejo dos indivíduos de se espelharem naque‑
les considerados cânone, a propagação da Moda no âmbito de uma sociedade foi 
impulsionada. A sociedade de Corte é exemplo deste modelo em que tudo se ins‑
pirava no rei e nos nobres senhores. O povo, por conseguinte, observava a Corte 
e a nobreza para então imitá ‑los simplesmente no que lhes era permitido e aces‑
sível (Chartier, 2002). 

Durante séculos, o vestuário submeteu ‑se às regras vigentes de controle da 
ordem dominante no poder. Respeitadas as hierarquias das condições, cada esta‑
mento ou grupo social usava trajes que lhe eram próprios. Contudo, a partir do 
desenvolvimento do comércio, da expansão marítima, dos estabelecimentos de 
bancos e das novas fortunas burguesas esse quadro foi paulatinamente se modi‑

4 Site: <www.gallica.bnf.fr>. Consultados em 01/05/2014. 
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ficando. A burguesia ascendente passou a se vestir como os nobres de sangue e de 
título. Na verdade, notou ‑se uma evolução dos trajes na passagem do século XVI 
para o século XVII (Laver, 1989). Esse processo prosseguirá até o século XVIII, 
estritamente circunscrito às populações mais abastadas e urbanas, excluindo 
sempre o mundo rural e pobre, apesar de ser concedido aos comerciantes e arte‑
sãos pequenos e poucos privilégios como: «empoar ‑se com as perucas à maneira 
dos nobres» (Roche, 2007, p. 35). Seguindo essa evolução, é importante ressaltar 
que o vestuário, submetido às graças das suaves mudanças da Moda diferenciada 
entre os sexos, não só se sujeitou ao gosto de soberanos e poderosos, como se 
desenvolveu intimamente ligado a uma política de dominação.

1. A MODA DE LUXO EM PORTUGAL

Em tempos de grandes trocas favorecidas pelas expansões marítimas e como 
toda nação que se tornava respeitada, Portugal não ficou isenta das influências 
das modas estrangeiras que sempre tiveram larga ascendência nas vestimentas 
da aristocracia portuguesa. As principais tendências estéticas da Moda, norma‑
tizadas como prática de figuração, tinham como função evidenciar traços que 
se reproduziram como padrão para o vestuário europeu e que influenciaram a 
Moda em Portugal. 

As principais nações da Europa, em particular a França, ditavam tendências 
da Moda de luxo que se destacavam pelos novos costumes e pelas novas formas 
do vestir. Este era um objeto de desejo acessível à aristocracia e à alta burguesia 
comercial europeia. A Moda era assunto limitado à corte e cabia aos reis, às rai‑
nhas, à aristocracia e a todos aqueles que a acompanhavam: os diplomatas, os 
comerciantes, as senhoras dos militares, ou seja, a todos os que circundavam ou 
participavam do mundo de Corte. Apesar de copiadas pelos cidadãos, no sentido 
etimológico da palavra, i.e., os que habitavam a cidades, essas novidades modais 
não se difundiam entre os camponeses que, devido ao seu isolamento geográfico 
e a seu natural conservadorismo, mantiveram os usos e costumes tradicionais 
até bem tarde nos séculos da História da vestimenta. 

Apesar de Portugal se aproximar da coroa austríaca pelo segundo casamento 
de D. Pedro II, de Portugal, em 1687, pelos casamentos dos reis seguintes com 
princesas da Casa da Áustria e independentemente dos incidentes políticos com 
a França, a Corte portuguesa nunca deixou de se render à Moda francesa que lhe 
serviu de referência desde então. As pequenas Cortes europeias, incluindo a Corte 
portuguesa, ansiavam imitar a Corte de Versalhes e aspiravam a uma atmosfera 
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majestosa e a um cerimonial rigoroso conforme os ditames da Corte francesa. Os 
habits da França foram copiados na maior parte das festas dos principados euro‑
peus (Abreu, 2010), bem como na sociedade seleta da nobreza. A corte portuguesa 
ambicionava o luxo e a pompa de Paris, não se esquecendo dos luxuosos e ricos 
adereços. 

O vestuário feminino apresentava ‑se também em grande luxo. Os trajes usa‑
dos pelas damas da fidalguia constituíam vultosos gastos pecuniário. «Afonso 
Martins de Miranda diz que as roupas usadas pelas damas suas contemporâneas 
custavam tanto como, noutros tempos, um dote» (Castelo ‑Branco, 1956, p. 177). 

Além de influenciar a Corte em Portugal, a Moda francesa foi sempre a que 
manteve a maior influência sobre alta sociedade da Espanha e da Itália. O que 
porém não destruiu a manutenção de trajes regionais criados pelos distintos gru‑
pos culturais regionais. A evolução das formas na Moda era pautada em modelos 
do vestuário francês. 

Portugal, onde a arte francesa tinha a apreciação da Corte, também reprodu‑
zia, ao seu modo, as «maneiras de Paris» (Hottenroth, 2009). O traje dito elegante 
era o vestido à francesa. No entanto, a grande maioria da população não seguia 
os ditames da Moda. Por conseguinte, o traje popular manteve ainda as carac‑
terísticas do vestuário do século XVII em Portugal, na Espanha, na Itália e em 
muitos outros países europeus. A partir de suas referências, a nobreza lusitana 
procurou traduzir os códigos do vestuário francês, para então reinterpretá ‑los de 
forma extravagante (Edmundo, 2008). Os produtos franceses de luxo tais como 
coiffeuses, toilettes, étagères e, também, chaise ‑longues, circulavam pela nobreza por‑
tuguesa. D. João V, monarca português, usava camisas e perucas francesas (Cas‑
telo Branco, 1956). 

Nada conteve o ímpeto pelas novidades, pelos encantamentos e pela sedução 
da Moda francesa, como já havia ocorrido com várias pragmáticas. esse movi‑
mento não durou muito, e o luxo se estabelecia novamente. A Revolução Fran‑
cesa, que modificou bastante os costumes e a Moda na Europa, chegou tardia‑
mente aos trajes de Portugal, bem como seus ideais. Aos poucos, as simplificações 
radicais da indumentária, que se amenizaram, também na França, foram esque‑
cidas nas terras lusitanas. Os mais poderosos arrumaram diversas maneiras de 
rebuscar o vestuário, que deveria possuir o despojamento pós ‑revolucionário 
(Edmundo, 2008). 
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2. A CHEGADA DA CORTE PORTUGUESA AO BRASIL (1808)

A formação estética dos trajes das nobres senhoras da Colônia deu ‑se a partir da 
evolução da Moda5

 
feminina na Europa Ocidental, que de certo modo influenciou 

a vestimenta da população feminina no Brasil. As descrições contidas nas nar‑
rativas dos viajantes ao Brasil discorrem um quadro no qual as condições locais 
eram inóspitas e a presença da mulher era pouco considerada. Apesar disso, foi 
possível descobrir nas manifestações do vestuário algumas formas pelas quais se 
deu a construção da sociedade e o lugar nela concedido à mulher. Para tanto, foi 
necessário um esforço de contextualização de algumas paisagens da vida social 
e cultural, envolvendo as mulheres na Colônia, com a finalidade de melhor ava‑
liar e de melhor suscitar questões sobre o percurso do vestuário como objeto de 
pesquisa. 

O vestuário e a Moda são temas da história da arte nos quais é possível cap‑
tar a linguagem do luxo, da estética, das formas e do consumo. Realizou ‑se uma 
abordagem sobre o vestuário feminino no Brasil Colonial a partir de uma pers‑
pectiva focada na maneira feminina do vestir, a partir da chegada da Corte por‑
tuguesa ao Brasil, quando o vestuário já sofria influência da Moda europeia do 
Antigo Regime. Foram também considerados: a influência francesa nos costu‑
mes e na vestimenta feminina; como ocorreram as adaptações e o trânsito sofrido 
pelo vestuário feminino europeu, que à época foi denominado de estilo Impé‑
rio, num contexto tropical e a partir da vinda da Corte portuguesa. Finalmente, 
propusemo ‑nos aclarar os questionamentos que levantamos sobre a maneira 
pela qual se desenvolveram e se expressaram os primeiros movimentos de Moda 
no Brasil que nos fizeram refletir, interpretar e registrar nossas ilações sobre a 
construção de uma cultura de Moda. 

A vinda da Corte portuguesa ao Brasil resultou na mudança das regras de 
comércio local. A abertura dos portos no Brasil por Dom João VI, príncipe regente, 
às nações amigas expandia o comércio internacional, até então restrito a Portu‑
gal. O Rio de Janeiro recebeu novos visitantes estrangeiros e com estes chegavam 
mais rapidamente as novidades vindas da Europa. O estabelecimento da Corte 
promove a Colônia à condição de Reino Unido a Portugal e Algarve. As mudanças 
aconteceram num passo bastante acelerado e as transformações decorrentes se 

5 Moda, originária do latim modus que significa modo, maneira. Denominou ‑se Moda o processo no 
qual um determinado grupo de pessoas adotava novas formas de comportamento, desclassificava ou 
classificava as vestimentas, tornando ‑as obsoletas, para então, logo substituí ‑las.
Georgia M. de Castro Santos. 
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manifestavam por todas as esferas culturais e sociais, nos hábitos, nos costumes, 
nos trajes e, por conseguinte, na Moda. 

A Corte portuguesa estava impregnada da estética da nova Moda europeia, 
originária das ideias revolucionárias francesas, que serviram de inspiração para 
as novas ressignificações do vestuário no Rio de Janeiro da época. O trânsito 
deste vestuário deu ‑se de maneira expressiva através das muitas influências cul‑
turais que no Brasil aportavam, conforme as crônicas, as obras de arte e os docu‑
mentos nos quais se desvelavam os costumes e a indumentária europeia. Assim, 
com intuito de focar as vestimentas da nobreza, enfatizou ‑se, neste trabalho, a 
descrição sobre o cotidiano das mulheres e sobre o modo vestimentar feminino 
registrados nas pinturas e nas gravuras de artistas como Debret, Rugendas, Car‑
los Julião, dentre outros, do final do século XVIII ao início do século XIX. 

Desde o início do Renascimento, o vestuário, a maquiagem, o uso dos acessó‑
rios, como o leque, as jóias, os adereços nas vestes, os adornos de cabelo, foram 
regulados por tratados sobre o comportamento das pessoas em sociedade (Cel‑
nart, 1833)6, conforme pontua Elias. Mais tarde, foram regulados por manuais 
de conduta (Raisson, 1828)7. A intenção destes manuais era o de estabelecer a 
maneira pela qual os cortesãos deveriam se apresentar em público e até mesmo 
em privado (Costa, 1791)8. Lipovestky salienta que o vestuário refletia, sobretudo, 
a representação do poder, do estatuto social e econômico através da Moda de luxo 
e da extravagância das grandes Cortes aristocráticas. «A Moda não pertence a 
todas as épocas nem a todas as civilizações (...) a Moda é formação essencialmente 
sócio ‑histórica, circunscrita a um tipo de sociedade» (Lipovetsky, 2002, p. 23). O 
vestuário mostrava ‑se como a expressão de um movimento artístico cultural que 
espelhava uma estética particular à época. Portanto, é possível encontrar o enten‑
dimento das manifestações da estética do luxo e sua apreensão nas modificações 
do vestuário feminino, buscando ‑se as variáveis socioculturais que envolveram a 
mulher aristocrata no processo de construção da Moda, no Antigo Regime. Neste 
período, a Moda já «revelava seus traços sociais e estéticos mais característicos, 
mas para grupos muito restritos que monopolizavam o poder de iniciativa e de 
criação» (Lipovestky, 2002, p. 25). 

Aos poucos a Colônia tornar ‑se ‑ia o centro das decisões econômicas e políticas 
de todo o Império português. O ritmo das mudanças era intenso e, dentre elas, 
uma das mais expressivas estava relacionada ao vestuário de Moda. O modelo 

6 Site: <www.gallica.bnf.fr>. Consultado em 01/05/2014. 
7 Site: <www.bnf.fr>. Consultado em 09/12/2012. 
8 Site: <www.objdigital.bn.br>. Consultado em 01/06/2014. 
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europeu e a influência das diversas manifestações culturais locais propiciariam 
ao vestuário feminino numerosas apropriações de códigos culturais. Por conse‑
guinte, um processo de importantes ressignificações se estabeleceu nos trajes, 
iniciando ‑se então readaptações e adequações do vestuário ao clima dos trópicos. 
«Com a Corte no Rio de Janeiro, mesmo empobrecida e atrasada, as damas e cava‑
lheiros da aristocracia local passaram a ter mais oportunidades de tirar as jóias e 
os tecidos finos dos baús» (Graham, 1990, p. 368)9. 

No Brasil Colônia, desde antes de 1814, a influência francesa na área cultural 
se fazia notar mais e mais. Nos jornais da época, imigrantes franceses ofereciam 
seus «préstimos», os anúncios na Imprensa Régia imprimiam as diversas ofertas 
de requinte: «mercadorias rancesas, onde se acham móveis, porcelanas, alabas‑
tros, cristais, relógios de cima de mesa, quadros, tudo por preços muito cômo‑
dos.» (Gazeta Mercantil do Rio de Janeiro, 1816, p. 71) e uma infinidade de outras 
mercadorias importadas. 

A vinda da Família Real impôs à sociedade local uma forma de vida dentro de 
um sistema de regras europeu o qual tinha os ditames franceses como exigência. 
A sociedade local sentiu que era preciso entronizar «valores e modos europeus, 
civilizando os costumes, eliminando os ares coloniais» (Rainho, 2002, p. 14) para 
se aproximar da burguesia e da aristocracia portuguesa, que ali se instalara. Para 
isso, era preciso reproduzir também, nas vestimentas os padrões europeus da 
Moda de luxo, realçando os modelos criados na França, pois estes tinham espe‑
cial valor. «Com dinheiro compram ‑se artigos da moda, franceses e ingleses; em 
suma, tudo. O mundo elegante veste ‑se, como entre nós, segundo os últimos 
modelos de Paris.» (Leithold, 1966, p. 29)10. 

As missões artísticas do século XIX, destacando as francesas, trouxeram um 
olhar atento para os costumes do Brasil Império. Artistas como Debret, Rugendas 
e Carlos Julião expressavam através de desenhos, de aquarelas, de pinturas a óleo 
e outros materiais, as cenas do cotidiano, os costumes e os trajes usados pelos 
colonos na época. O vestuário feminino da Corte trazia traços do estilo da Moda 
francesa. O denominado estilo Império seguia os padrões inspirados em Jose‑
fina de Beauharnais (Boucher, 2008, p. 321), esposa de Napoleão I. Copiados pelas 
mulheres da nobreza, esse estilo se tornou o favorito de nobres e de plebeias. 

Tem ‑se nas aquarelas de Debret um dos documentos mais ricos dos costu‑
mes e das variadas versões do vestuário, em particular, do vestuário feminino de 

9 Site: <www.loc.gov>. Acessado em 08/01/2013. (Library of Congress – Washington DC – USA).
10 Site: <www.brasiliana.com.br>. Consultado em 05/04/2014. (Traduzido do original em alemão, 
1838). 
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estilo Império. Conforme as descrições e as imagens da época (Debret, c.1826), 
este estilo exibia uma silhueta mais longilínea, caracterizada pelo corte da cin‑
tura alta sob o busto, com decote generoso, com mangas bufantes e curtas. O 
tecido usado para confecção do vestido era geralmente fino e transparente, de 
musselina ou de seda pura, muito usado na ocasião. O padrão cromático que em 
vigor na época era a palheta de tonalidades claras. «(...) para se tornar uma das 
merveilleuses de que Paris falará amanhã, aceita se mostrar [sic] em vestido de tule 
leve e com forro de musselina tão claro que seja possível distinguir a cor de sua 
jarreteira» (Boucher, 2008, p. 321) Sobressai ainda da obra de Debret que, mesmo 
seguindo os padrões franceses usados pela nobreza na ostentação de jóias e de 
ricos aviamentos, o vestuário no Brasil Colonial não se viu livre das influências, 
configurados pelos adereços tradicionais portugueses, como os xales e os véus de 
renda. Este também fora influenciado pelos trajes da cultura africana, como o uso 
de lenços enrolados sobre o busto. 

Neste período de início do século XIX, os estabelecimentos comerciais, sur‑
gem para atender à solicitação das damas do Brasil Colonial, que aspiravam por 
originalidades no vestuário de luxo. Devido às condições de isolamento do Brasil, 
a demora na obtenção de trajes de Moda vindos da Europa obrigou o comércio 
a investir em mão de obra no domínio do vestuário. Para isso, o indivíduo que 
demonstrasse habilidades para a costura tinha, então, uma oportunidade de tra‑
balhar. Neste sentido, os eventos militares na Europa contribuem para acelerar 
esse tímido processo descolonização. O desmantelamento revolucionário da vida 
cortesã retirou duravelmente da «prole» dos pequenos artesãos e manufaturas 
parte substancial da sua fonte aristocrática de renda. Por conseguinte, com a 
vinda precipitada da Corte portuguesa, diversos métiers artesanais cuja produção 
estava intimamente atrelada à realeza e a sua cosmologia aristocrática seguiram 
a comitiva real. Destarte, o universo de requinte nobiliárquico envolvia, também 
e sobretudo o da vestimenta e consequentemente abarcava uma enorme lista 
de especialidades aventureiros, refinados profissionais da agulha (costureiras e 
alfaiates)11

 
cuja a própria sobrevivência de suas atividades dependia diretamente 

da bonança protetora da realeza. A Corte avivou localmente o interesse pelos ofí‑
cios da beleza e da Moda. 

Enfim, na ocasião, mesmo com todos os entraves das inúmeras obras no Rio 
de Janeiro ainda em construção, o ambiente para a difusão da Moda, tornava ‑se 
promissor. Difundia ‑se, especialmente, um interesse maior pelas roupas de luxo. 

11 Gazeta do Rio de Janeiro. BNRJ (Biblioteca Nacinonal do Rio de Janeiro). Site: <www.objdigital.
bn.br>. Consultado em 14/12/2013. 
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Nesta ocasião, as coleções de gravuras sobre a indumentária foram publicadas 
e disseminadas pela Europa, tornando ‑se mais acessíveis. As obras eram acom‑
panhadas de um breve texto que descrevia tanto os detalhes dos vestidos como 
as normas de etiqueta para situações comportamentais. A importância das cole‑
ções de indumentárias está, sobretudo, nos textos detalhados em que os autores 
comentavam as gravuras, ricas de informações. 

A vestimenta esteve para as mulheres, muito além de um simples adorno, era 
também símbolo atrelado ao status social. Todavia, a partir do ato de se vestir 
na intimidade ou fora dela, a mulher tinha o vestuário para se expressar na arte 
da sedução, ocultando ‑se ou exibindo ‑se em tecidos que realçavam seus corpos. 
Nessa época, por volta de 1808, apenas as mulheres da nobreza tinham acesso as 
Modas vindas da Europa, considerando que mesmo para estas, ainda era pequena 
a quantidade de objetos de luxo que chegavam do estrangeiro. Os mais diferen‑
tes adereços eram ostentados pelas nobres, como os chapéus variados, pentea‑
dos elaborados e jóias exuberantes. Estes excessos praticados na maneira de tra‑
jar, por vezes, eram criticados pelas visitantes estrangeiras que viam nestes um 
extremo mau gosto. O tecido e a configuração (forma do vestido) da vestimenta 
indicavam o mundo em que vivia a mulher: as abastadas procuravam seguir a 
Moda francesa exibindo sedas, veludos, serafinas, cassa, filós, debruados de ouro 
e prata, musselina; as pobres contentavam ‑se com raxa de algodão, baeta negra, 
picote, xales baratos e pouca coisa mais; .as escravas estavam limitadas a uma 
saia de chita, riscado ou zuarte, uma camisa de cassa grossa ou vestido de linho, 
ganga ou baeta. Na apresentação do vestuário feminino, havia diferenças de qua‑
lidade no tecido, da confecção, do estilo e dos adereços. Pelo modo de vestir ‑se, e 
através dos aparatos vestimentares, a sinhá, moça de família rica, era identificada 
de forma muito diferente das muitas outras mulheres do povo, as quais eram 
incumbidas da subsistência do lar; exceção feita às escravas pertencentes à classe 
rica que, por ostentação de seus senhores, estes as vestiam bem. A vestimenta 
há muito se impôs como símbolo de poder, de riqueza, de fausto (Leithold, 1966). 

A moda à francesa era, aos olhos dos franceses, para além de bom gosto, 
imagem identificatória de adesão à causa napoleônica e, em território neutro ou 
inimigo, um exército silencioso da propaganda imperial francesa. A moda conti‑
nuava instrumento da política. Portanto, foram essas Modas, vindas da Revolu‑
ção francesa que foram as trazidas pela Corte Portuguesa ao Brasil Colônia. Atra‑
vés desta aristocracia estabeleceu ‑se um modelo de cultura europeia cuja maior 
influência era a França. Ainda que a Inglaterra exercesse grande pressão política 
e econômica sobre os lusitanos e suas colônias, todos se rendiam as inspirações 
francesas. 
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Investigar o vestuário e as maneiras de utilizá ‑lo pode permitir ‑nos entender 
os movimentos históricos que contribuíram para a construção da sociedade colo‑
nial no Brasil. A partir das descrições nos relatos deixados pelos viajantes que 
visitaram o Brasil pode ‑se compreender o porquê do surgimento de diferentes 
formas de uso da indumentária feminina local. Evidentemente, considerando‑
‑se a grande extensão territorial, as especificidades regionais, e as interações 
de diversas culturas, o vestuário acabou por refletir as influências das culturas 
adventícias. O modelo trazido da Europa foi assimilado pela população colonial, 
com algumas modificações para se adequar às novas condições incluindo as cli‑
máticas e as interações culturais. 

O referencial estético de luxo estava nas vestimentas da alta nobreza, por‑
tanto, era na Corte, onde rainhas, reis e príncipes inspiravam a aristocracia nos 
modos de trajar. Numa sociedade em que a vestimenta representava status, 
vestir ‑se como a nobreza denotava o poder de pertencer a aquele grupo seleto. A 
Corte na França há muito, já ditava os caminhos da Moda. Inglaterra e França se 
alternavam como grandes referências para o vestuário de Moda. Espanha e Itália 
seguiam os ditames da Moda francesa com pequenas alterações (Boucher, 2008). 
A Corte portuguesa, da mesma forma, procurava inspiração nos trajes franceses 
sem nunca ousar em pronunciar as suas Modas. Tanto quanto os outros países 
Portugal manteve características regionais que são percebidas na maneira de tra‑
jar da tradição lusitana (Boucher, 2008). 

O modelo europeu baseado em um sistema de regras rígidas de Corte no 
qual se estabelecia como cada grupo social deveria se apresentar em público, 
foi importado para o Brasil Colonial. A sociedade composta pela alta e pequena 
nobreza, pelo clero, por negociantes, por cortesãos, por trabalhadores braçais, por 
prostitutas, por servos e pelos escravos e pelos judeus, onde todos, a partir desse 
código de conduta tinham obrigações e restrições (Castelo ‑Branco, 2011). A Moda, 
que naquela ocasião era ditada pela aristocracia, surgia também de forma adap‑
tada pela população, que não media esforços para imitá ‑la. As relações sociais 
eram expressas na forma de apresentação dos trajes desde as primeiras mani‑
festações destes na Colônia. O tecido e outros pequenos luxos faziam parte das 
restrições imposta pelo código de conduta. 

Com a revolução francesa, propagava a Moda Império. Os vestidos tornaram‑
‑se menos volumosos, vestiam o corpo modelando a silhueta, de certa maneira, 
colando ‑se ao corpo da mulher e a transparência do tecido dava a impressão que 
esta se apresentava nua. 

«Não obstante, menos devido ao espírito conservador do povo português, que 
à natural prevenção pelas coisas vindas do revolucionado Paris, essa nova Moda 
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não foi, tanto aqui, como em Portugal, bem ‑vista e assimilada imediatamente. No 
governo do Conde dos Arcos, porém, a Moda no Brasil passou a se assemelhar 
aos figurinos dos últimos anos do século, em França. Um dos detalhes marcantes 
do vestido Império é a cintura alta, a denominada cintura império, [que começou 
a ser usada], e foi com ela francamente sob os seios, que a carioca acompanhou 
a procissão que levou o Príncipe Regente Nosso Senhor, no dia 7 de março de 
1808, do Largo do Carmo à igreja de Nossa Senhora do Rosário.» (Edmundo, 2008, 
p. 234)

3. A IMITAÇÃO DO VESTIR EUROPEU E AS READAPTAÇÕES 
AO CLIMA DOS TRÓPICOS

Dos primórdios da colonização ao final do Império, a maneira de vestir o corpo e 
o modo como eram combinadas as peças da indumentária reforçavam as carac‑
terísticas da vestimenta e traçavam um caminho para as primeiras manifesta‑
ções da Moda no Brasil. Em função da realidade dos trópicos, grande parte dos 
hábitos domésticos dos colonos portugueses foi se moldando: o vestuário estava 
dentre estes. De acordo com Sérgio Buarque de Holanda (Buarque, 2006), o clima 
tropical, a influência dos índios nas técnicas e nas soluções adotadas, o influxo 
dos povos africanos, trazendo novos costumes, enfim, toda essa clivagem cul‑
tural construiu um conjunto de hábitos que corroboraram para a conformação 
da sociedade colonial portuguesa e consequentemente para as adaptações no 
costume vestimentar. Fatores que envolviam a organização do espaço físico na 
localização dos povoados, a dificuldade de acesso e a enorme distância da Metró‑
pole, também contribuíram para ditar Modas regionalizadas e hábitos de todo 
tipo (Leithold, 1966). 

Através dos elementos do vestuário, vislumbram ‑se os grupos hierarquiza‑
dos expressos pelas vestes e pelos adereços como as jóias, ornamentos de cabeça, 
véus, xales, sapatos e enfeites de todos os tipos (Debret, 1826). A análise iconográf‑
ica, neste caso, auxilia ‑nos a observação das cenas do cotidiano e a confirmação, 
ainda que especulativa por se tratar do olhar do artista, de elementos do vestuário 
que fazem parte da Moda de luxo da época. Prejulgava ‑se a que camada social 
essas pessoas pertenciam, seus limites patrimoniais, seus interesses, sua educa‑
ção, seus conhecimentos de conduta e civilidade, suas influências econômicas 
ou políticas. 

A Revolução Francesa inspirou ‑se da Antiguidade greco ‑romana (Boucher, 
2008) para criar trajes femininos sensuais que alongavam a silhueta, abolindo 
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completamente a estética dos grandes volumes para os trajes. No entanto, 
enquanto Paris já disseminava a moda revolucionária, dita Moda Império, Portu‑
gal demorou a assimilar seus rumores e, por conseguinte, as nobres senhoras da 
Colônia Portuguesa continuavam a usar os trajes inspirados no padrão da vesti‑
menta europeia do século XVII com traços característicos da tradição portuguesa. 
O novo vestuário francês trazido pelos viajantes estrangeiros, nesse início oito‑
centista, provocava a curiosidade das damas da Colônia, sempre ansiosas pelas 
novidades europeias. Notava ‑se a mudança, algo revolucionário, no padrão de 
excelência da nova roupa feminina europeia: a quantidade de tecido, a extensão 
dos volumes das vestimentas femininas e a extravagância de acessórios foram 
substituídas pela pureza das formas e a frugalidade dos volumes. A matriz da 
elegância em Paris esvaneceu ‑se dos padrões convencionais pré ‑revolucionários. 
Uma nova postura se instaura nos costumes, e com ela a sociedade pretende ‑se 
mais racional e crítica vis ‑à ‑vis das regras sociais. 

A elite burguesa sonhava em se vestir à moda dos fidalgos das Cortes euro‑
peias, e o povo, por sua vez, também desejava vestir ‑se ao modo dos senhores mais 
abastados. Dessa forma, cada grupo compunha sua vestimenta de acordo com 
seu papel social e suas posses, tendo assim, sua posição distinguível nos grupos 
sociais. A toda tentativa de subversão a este mandamentos vestimentares, regras, 
normas, manuais, preceitos e preconceitos morais se lhe opunham. Se a isso não 
bastasse, forjaram ‑se ordenamentos reais ditos pragmáticas que previam os limi‑
tes estamentais do vestuário e as suas devidas punições. No vestuário feminino, 
havia características que evidenciavam as diferenças como a qualidade do tecido, 
a delicadeza da confecção, o traço do estilo, a fineza dos adereços. A vestimenta 
caracterizava a moça nobre, a sinhá de família rica, de maneira muito diferente 
da que caracterizava as mulheres do povo, as indígenas e as escravas negras que 
usavam um vestuário completamente despojado. 

Seguindo as modas europeias de luxo, as principais características da indu‑
mentária, no que diz respeito ao acabamento e ao talhe, à qualidade dos tecidos, 
aos adornos e aos adereços, serviam como elementos de distinção das vestes 
entre as nobres e entre as demais mulheres. Vestir ‑se com sedas, veludos, serafi‑
nas, cassa, filós, musselina, casimira, debruados feitos em fios de metais nobres 
como o ouro e a prata, era um privilegio reservado a poucas. Nessa ocasião, o uso 
do chapéu difundiu ‑se e era singularizado das formas as mais variadas, assim 
como os penteados que eram exibidos ricamente ornados. Os penteados tam‑
bém faziam parte da caracterização da população feminina, as nobres fidalgas 
esmeravam ‑se nas grandes armações. Ao contrário dos penteados, as perucas 
foram pouco usadas em decorrência do clima muito quente. Entretanto, a classe 
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feminina de poucas posses restringiu ‑se ao uso de tecidos mais grosseiros e bara‑
tos, como o algodão grosso, a lã, a chita, o riscado ou o zuarte12. A mulher do povo e 
a mulher simples de origem portuguesa vestiam ‑se de maneira modesta e muitas 
vezes tradicionais «com saia e blusa (...) um xale franjado e bolsinha de palha. (...) 
coque discreto.(...) brinco de argola de ouro (...) que tornou ‑se ícone da joalheria 
lusa» (Chataigner, 2010, p. 52). 

É possível decifrar o valor do simbólico nalgumas peças da indumentária femi‑
nina. Os mantos e véus de renda demonstram o tradicionalismo preservado, mas 
ainda se sobressaem como peça puramente ornamental. Os sapatos aparecem em 
destaque, pois na ocasião as saias são encurtadas e é permitida a exposição dos 
pés. Os penteados em tranças finamente montados no alto da cabeça, finalizados 
com um pente ricamente adornado, remetem à influência espanhola. Há tam‑
bém a presença de joias, cuja peça mais realçada são os brincos, fartamente usa‑
dos pelas senhoras, pelas mulheres menos abastadas e até mesmo pelas escravas. 
Através dos desenhos do artista percebe ‑se o caimento dos tecidos e entrevê ‑se 
o tecido nobre, provavelmente a seda pura, e os finos brocados incrustados com 
fios de ouro e prata; de cores vibrantes. «Como a diversas gradações da cor azul e 
da verde, a cor púrpura tão apreciada na época, a cor vermelha em suas diversas 
tonalidades era a mais cara e as preferidas» (Muzzarelli, 2008, p. 21)13. 

Através dos trajes femininos usados na intimidade, evidenciam ‑se a dificul‑
dade de adaptação ao clima quente dos trópicos. Os poucos, trajes usados pelas 
mulheres foram alvo de critica, relacionados também ao abandono de maiores 
cuidados com a aparência configurando descaso e desmazelo. Neste sentido, essa 
vestimenta «desleixada» também passou a ser associada, equiparada, aos hábi‑
tos que denotavam pejorativamente um caráter de sensualidade, de preguiça, de 
langúria das mulheres e da indolência dos trópicos. 

No contexto ainda restrito do Brasil Império e ponderando o campo sempre 
limitado de possibilidades dispostas às mulheres de se ornar para se pavonear 
em público, a imaginação viaja nessa demonstração de alegria, a exibição de ele‑
gância e, de certa maneira, de sensualidade, que era somente permitida às nobres 
senhoras e às suas escravas em raras ocasiões. 

Nos detalhes da construção da roupa, perceberam ‑se formas outras que indi‑
caram a delicadeza de sua concepção e de sua confecção, momento em que foi 

12 Tecido de algodão, por vezes mesclado, encorpado e tosco, ordinariamente azul ou preto, In 
HOUAISS, Antônio (edição) (2002), Dicionário Eletrônico da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Ed. 
Objetiva Ltda. 
13 MUZZARELLI, M. Giuseppina apud SORCINELLI, Paolo (2008). (Cf. bibliografia) 
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possível rastrear vestígios que comprovassem sua originalidade, e, desta maneira, 
interpretar os registros iconográficos deixados pela história. 

Tomou ‑se como base, o estudo do vestuário da aristocracia na França. Traços 
estilísticos comuns na indumentária induzem a justificar o pensamento predo‑
minante da época e um possível padrão estético emergente, proveniente da busca 
de identidade crescente por toda a Europa, e logicamente extensível a Portugal e 
ao Brasil joanino. 
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