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“Vestir á moda! Haverá sonho mais delicioso, flôr mais perfumada, prazer mais 

completo?” 

(CABRIÃO, Nº 3) 



 

 

RESUMO 

 

  

O presente trabalho tem como objetivo a elaboração de um vocabulário para compreensão 

de indumentária do século XIX, inserindo-se no campo da Documentação Museológica. 

Partindo da análise de anúncios de lojas e comércios de tecidos e vestuário, publicados no 

jornal Correio Paulistano, em São Paulo, em meados do século XIX, visa identificar 

vestuário e acessórios utilizados na época, a fim de reconhecer a moda usada pela 

sociedade paulistana naquele período. Moda, aqui, entendida como uma necessidade 

social, tanto de individualidade do ser, expressando personalidade através de detalhes, 

como de aceitação em um grupo de pessoas que compartilham dos mesmos anseios. Trata-

se, assim, da construção de um instrumento de curadoria museológica a partir do 

desenvolvimento de conhecimento novo sobre o contexto histórico cultural de São Paulo 

no período estudado. Há poucas publicações nacionais sobre têxtil e moda, fazendo com 

que pesquisadores recorram continuamente a publicações estrangeiras, que não retratam 

fielmente o nosso país e menos ainda a região paulista. 

 

Palavras-chave: documentação museológica, moda, vocabulário, São Paulo, século XIX. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work has as aim the preparation of a vocabulary to garment comprehension 

of the nineteenth century, adapting into the Museum Documentation field. From the 

analysis of shops announcements and fabric and clothing trades, published in Correio 

Paulistano newspaper, in São Paulo around the nineteenth century, aim identify clothing 

and accessories used at that time, in order to recognize the fashion used by the paulista 

society in the period. Fashion, here, understood as a social need, such as individuality,  

expressing personality through details, as approval in a group who share the same 

anxious. It’s about the instrument construction of a museological curatorship since the new 

knowledge development about the São Paulo cultural and historical contexts in the period 

studied. There are few national publications about textile and fashion, making researchers 

appeal continually to foreign publications that not portray faithfully our country and much 

less the São Paulo region. 

 

Keywords: documentation of museum collections, fashion, vocabulary, São Paulo, 

nineteenth century. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sumário 
 
 

Introdução ....................................................................................... 9 

1. O estudo da história da moda no Brasil ............................................. 15 

2. Fotografias, relatos e crônicas como fonte desta pesquisa ...................... 18 

3. Vestuário Feminino ..................................................................... 22 

4. Vestuário Masculino .................................................................... 35 

5. Vestuário Infantil ........................................................................ 41 

6. Construção do vocabulário ............................................................ 46 

Vocabulário ................................................................................... 50 

Referências Bibliográficas e Fontes Impressas....................................... 111 

Anexo ........................................................................................ 120 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Introdução 

 

 

Este trabalho consiste na construção de um vocabulário para compreensão de indumentária 

do século XIX, inserindo-se no campo da Documentação Museológica. Algumas palavras 

usadas naquele período já deixaram de fazer parte do nosso vocabulário atual, caindo em 

desuso, outras perderam o sentido inicial. Trata-se de uma imersão no guarda-roupa da 

sociedade paulistana de 150 anos atrás com vistas a auxiliar na identificação e descrição 

da indumentária do século XIX, tanto em acervos tridimensionais como iconográficos e 

também na compreensão de acervos textuais que fazem referência a indumentária, como 

os próprios anúncios de jornal examinados neste trabalho. 

Importante notar, ainda, que muitos dos vocábulos aqui tratados provavelmente 

continuaram a valer também para o final do século XIX e início do século XX. Isto deverá 

ser verificado futuramente. 

Uma compreensão inicial do contexto estudado, São Paulo em meados do século XIX, 

tomou como ponto de partida alguns autores que buscaram conhecer aspectos materiais 

da cidade, para compreensão do dia a dia das ruas, do comércio  ou das atividades urbanas 

de imigrantes e que assim, de alguma forma, nos trazem referências sobre os modos de 

vestir do paulistano naquele período. 

Estes modos de vestir é o que chamamos de “moda” neste trabalho. Entendemos que é 

possível utilizar este termo no sentido de  

 

Imitação de um modelo dado, a moda satisfaz uma necessidade de apoio social, ela leva o singular 
à via seguida por todos, ela indica uma universalidade que reduz o comportamento de cada um a 

mero exemplo. Ela também satisfaz, no entando, a necessidade de distinção, a tendência à 
diferenciação, à variação, ao destaque. 

(SIMMEL, 2008, p. 163)1 

 

Para a moda, é necessário que haja uma individualidade, assim como a união de um grupo. 

Cria-se a necessidade de detalhes para criar esse sentimento de único. Assim, a roupa 

expressa nossa personalidade e atitude, mas ainda nos insere num grupo que, 

provavelmente, terá os mesmos anseios e comportamentos que nós temos. 

Essa ideia também aparece no trabalho de Gilda de Mello e Souza (2005): 

 

                                    
1 De acordo com o tradutor deste ensaio, Antonio Carlos Santos, ele foi publicado pela primeira vez 
em 1911, mas a primeira versão foi escrita em 1895, com o título Para a psicologia da moda, um 
estudo sociológico. 
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Serve à estrutura social, acentuando a divisão em classe; reconcilia o conflito entre o impulso 
individualizador de cada um de nós (necessidade de afirmação como pessoa) e o socializador 

(necessidade de afirmação como membro do grupo); exprime idéias e sentimentos, pois é uma 
linguagem que se traduz em termos artísticos. (SOUZA, 2005, p. 29) 

 

Como afirma Simmel (2008): “A prova de que a moda é, então, um mero produto de 

necessidades sociais ou também de necessidades psicológicas formais está no fato de que 

quase nunca podemos descobrir uma finalidade material, estética ou outra que explique 

suas criações”. A moda cria necessidades, não havendo uma lógica sobre como isso é feito. 

Em um momento, há a necessidade de possuir determinada peça e, logo após, ela não é 

mais necessária, tornando-se um objeto feio e repulsivo. Como afirma Bergamo (2007, p. 

65), “a moda envolve experiências sociais que não podem ser reduzidas a um determinismo 

metodológico e nem a uma forma de imitação social”. 

Na São Paulo de 1860, havia uma necessidade de transformação, de crescimento urbano. 

A cidade que ainda possuía ares de vila colonial, com pouco mais de 25 mil habitantes, não 

tinha uma importância econômica e cultural, comparada com Rio de Janeiro, Salvador e 

outras capitais brasileiras, mas a instalação de novas casas de comércio impulsionaria a 

mudança dessa perspectiva. 

 

A década de 1860 constitui um momento histórico em São Paulo, no qual a cidade mostra ainda 
traços significativos da antiga vila colonial […] e ao mesmo tempo vive já a instalação daquelas 

primeiras casas de comércio que passaram a disponibilizar produtos estrangeiros, mais refinados 
(cosmopolitas)[...] (BARBUY, 2006, p. 27) 

 

O Brasil, no século XIX, passa por uma fase de “reeuropeização”, termo criado por Gilberto 

Freyre, para falar das transformações que o país vinha passando desde a chegada da 

família real, em 1808, com a importação de produtos e costumes europeus. De acordo com 

Gilberto Freyre (2009), há um maior apreço pela língua francesa no período, vinculando-se 

à ideia de “atraentes futuros industriais”, assim como a ideia do ser civilizado, que leva a 

vida das metrópoles europeias, sabendo-se vestir com elegância, se comportar e ser 

educado, como o povo francês2. 

 

“Povo” esse, do qual, paradoxalmente, faziam parte os franceses, porque uma minoria vinha com o 
savoir-faire. Por outro lado, a maioria aproveitava das oportunidades que a influência cultural 

francesa abria nos âmbitos dos negócios e serviços, e improvisavam seus papéis, adaptavam-se, 
atrelando-se a essa questão de identificação cultural com a terra natal, mas, sobretudo, para suprir 

as próprias necessidades de sobrevivência. (BIVAR, 2007, p. 184)3 

                                    
2 BIVAR, 2007, p. 184. 
3 Para mais informações, consulte também BARBUY, 2001. 
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Surgem assim comércios de moda, cabeleireiros, perfumistas, em sua grande maioria 

franceses4. Essas casas concentravam-se no chamado Triângulo, “cujos vértices eram 

balizados pelos conventos de São Francisco, São Bento e Carmo”5, região do centro que 

compreendia as ruas do Rosário (atual XV de novembro), Direita e São Bento (Fig. 1)6.  

 

A moda é importante nesse período, indicando a posição social de quem a exibe e 

mostrando que o indivíduo está inserido na sociedade, vestindo-se de forma adequada. Era 

uma moda de classe, em que os mais ricos imprimiam um referencial do que deveria ser 

utilizado e quando as classes mais baixas tivessem acesso, as descartavam, pois não 

haveria mais uma distinção entre eles (SIMMEL, 2008). É esse movimento que faz com que 

a moda esteja constantemente mudando, as buscas pela distinção e imitação7. 

 

Pois estar “fora da moda” é, para uma mulher ou um homem moderno, e vem sendo para a 
mulher e para o homem, através de vários tempos sociais, uma situação herética semelhante à da 

pessoa desgarrada de atitudes e de comportamentos predominantes ou representativos de 

                                    
4 BRUNO, 1991. 
5 TOLEDO, 2007, p. 9. 
6 Apesar do surgimento desses comércios, as mulheres não saíam as compras, sendo essas feitas 
por pajens, de acordo com Barros (1998). 
7 LIPOVETSKY, 1989, p. 53. Para Lipovetsky, a origem da moda não se dá apenas pela disputa de 
classes, mas também pela expressão de um indivíduo que está buscando autonomia, novidades. 

Figura 1 – Pormenor do Mapa de 1842, no detalhe vemos o 
Triângulo (Carta da Capital de São Paulo, por José Jaques da 
Costa). 
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pensares e sentires consagrados como ortodoxos em ética, religião, política, economia e noutros 
setores caracteristicamente socioculturais. (FREYRE, 2009, p. 30) 

 

Para Meléndez8, a roupa não apenas indica a classe em que o sujeito está inserido, mas é 

uma importante ferramenta para indicar o grau de civilização de uma sociedade. 

Apesar de sua importância na sociedade ser reconhecida tardiamente, a moda não deve 

ser menosprezada, pois reflete um momento, uma cultura, uma sociedade. No século XIX, 

esse momento está relacionado a status, um elemento sempre presente na moda, que até 

meados do século XX retrata o prestígio de uma classe em detrimento de outra9.  

 

Se as formas sociais, as roupas, os juízos estéticos e todo o estilo que o ser humano utiliza para se 
expressar são mantidos em constante mutação pela moda, esta, ou seja, a nova moda, só diz 

respeito às classes altas. Tão logo as classes baixas começam a se inclinar para ela, 
ultrapassando as fronteiras demarcadas pelas classes altas e quebrando a homogeneidade de seu 

pertencimento aí simbolizado, as classes altas se afastam e adotam uma nova moda que as 
distingue, por sua vez, das grandes massas, relançando o jogo novamente. (SIMMEL, 2008, p. 

168) 

 

Devemos recordar que a moda também está ligada ao gosto e que o mesmo não se repete 

em todas as capitais do nosso país. Diferenças podem ocorrer, como afirma Frederic Mauro 

(1991), com base em relatos de viajantes, que notavam nítidas diferenças com relação à 

vestimenta da mulher dependendo da capital. Em algumas cidades, as mulheres eram 

vistas como mais vaidosas, havendo uma preocupação maior com a toilette10, e em outras 

raramente eram vistas, ficando confinadas em suas casas, apontando também diferenças 

comportamentais. Portanto, não há como padronizar a moda brasileira de forma 

simplificada, sabendo que havia essas diferenças, apontadas por Rugendas, por volta de 

1835: 

 

Em todas as partes do Brasil conservavam os costumes alguma semelhança com os do povo da 
metrópole e da Espanha. Entretanto, a influência das modas da França e da Inglaterra é sensível 
nas províncias marítimas e no Rio de Janeiro, pois o Brasil não tem ainda fábricas e no tempo da 

colônia, proibia o governo português a sua instalação. 
Quanto mais nos afastamos das cidades portuárias, mais simplicidade encontramos. E no clima 

temperado, as vestimentas são mais quentes. (RUGENDAS, 1979, p. 156) 
 

                                    
8 In: ROOT, 2006, p. 23. 
9 Para saber mais sobre a relação entre moda e status, consultar BERGAMO (2007). 
10 De acordo com o Jornal das Senhoras (publicação do Rio de Janeiro, que circulava todo 
domingo, de 1852 a 1855), de 5 de dezembro de 1852, toilette seria a “arte do vestir bem”, “estou 
vestida com cuidado”.  
“Para sahir ou estar em casa, chama-se toilette ao traje completo de uma senhora, desde que ella 
deixa o seu vestuário de quarto, e prepara-se com mais cuidado e esmero.” 
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A partir dessa observação, como podemos falar de uma moda nacional quando o vestuário 

não está somente ligado à moda, o gosto ou o clima, mas também ao comportamento e 

“estilo de vida” implementado na cidade?  

O objetivo deste trabalho é um estudo de identificação da moda da sociedade paulistana, 

em meados do século XIX, com especial atenção aos anos anteriores à Guerra do Paraguai 

(1864-1870), que viria a constituir um momento de ruptura também nas práticas comerciais 

e que seria seguida de um período de crescimento econômico de São Paulo, especialmente 

em razão da expansão cafeeira. O trabalho visa contribuir para este campo com a 

construção de um vocabulário sobre indumentária, cujos termos foram retirados dos 

anúncios do jornal Correio Paulistano, corpus documental principal desta pesquisa, e cujo 

sentido foi investigado em bibliografia e fontes diversas.  

Utilizei-me desse periódico (principal jornal do período em São Paulo11), disponível no site 

da Biblioteca Nacional, para identificar as casas de comércio que havia em São Paulo. Nele 

pude verificar quais ramos de comércio existiam e os objetos comercializados. Foram 

examinados todos os números deste jornal publicados no ano de 1862, além do Almanaque 

Comercial de 1863 (relativo aos comerciantes de 1862) para soma e maior precisão de 

informações (o almanaque reunia informações sobre os comerciantes da cidade, indicando 

ramo de comércio e o endereço). Identifiquei os comerciantes e/ou comércios que 

apareciam em ambas as publicações para posteriormente fazer a busca de 

inventários/testamentos no Arquivo do Estado. 

Através dos anúncios, não apenas obtive os termos necessários para a construção do 

vocabulário, como uma compreensão maior do comércio de São Paulo e sua relação com 

estações do ano e datas comemorativas. Por exemplo, anúncios específicos para Carnaval 

ou Natal e os meses em que eram dispostos anúncios de roupas para o inverno. 

Os termos estão organizados em ordem alfabética, abordando Indumentária Feminina, 

Indumentária Masculina, Acessórios12 e Toalete. Apesar de no jornal aparecerem anúncios 

de fantasias infantis e barbas postiças para o Carnaval, estes não foram incorporados ao 

vocabulário, pois optamos por tratar apenas aquilo que era corrente, rotineiro, não sendo 

abordadas indumentárias especiais, como religiosas, uniformes do exército e as fantasias 

já mencionadas.  

No Arquivo Histórico do Estado de São Paulo tive a oportunidade de verificar inventários e 

testamentos (Fundo Tribunal de Justiça). Através dos inventários podemos obter indicações 

                                    
11 BARBUY, 2009. 
12 Acessórios são os complementos do vestir, como calçados, bolsas, jóias, cintos, gravatas etc. 
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sobre a vida material da pessoa falecida, o local onde morava (assim podemos saber a 

região da cidade em que ela vivia), família, etc, tornando-se uma importante fonte para 

diferentes tipos de pesquisa.13 

Embora não tenha encontrado nenhum inventário de proprietários de lojas de fazendas14, 

foi possível localizar joalheiros, o que permitiu levantar detalhes e nomes usados na 

joalheria, um item estudado nesta pesquisa, na área de acessórios.  

No período estudado, já não havia mais o costume de deixar em testamento peças de roupa 

e tecidos, apenas joias, mas no Arquivo encontrei dois inventários que continham 

indumentária, dando uma noção do que as pessoas podiam utilizar no dia a dia.  

As crônicas de viajantes também foram de suma importância, pois através dos olhares dos 

estrangeiros podemos captar aspectos da sociedade estudada, mas tomando cuidado com 

as interpretações que podem ser feitas a partir dos relatos, sabendo que não são imparciais 

e que foram feitos em determinados contextos históricos por pessoas portadoras de 

mentalidades e referências culturais exógenas.  

Desta forma, este estudo busca uma identidade paulistana definida pelo vestuário, através 

de diversas fontes, tanto impressas quanto manuscritas, assim como iconográficas, para 

construir a imagem do cidadão que circulava pela província em meados do século XIX, 

delineada por sua vestimenta. 

O primeiro capítulo deste trabalho trata do estudo de história da moda no Brasil, com 

comentários a respeito da produção de livros e artigos. O objetivo é analisar a forma como 

vem sendo estudada e abordada a moda nacional, com o foco em São Paulo, objeto de 

nosso estudo.  

O segundo capítulo apresenta as fontes utilizadas ao longo do processo de pesquisa, como 

periódicos, crônicas, relatos de viajantes, charges e fotografia, esta última de extrema 

importância como fonte documental.  

Os últimos capítulos abordam os vestuários feminino, masculino e infantil, com descrições 

sobre as principais vestimentas e acessórios utilizados. No final, encontra-se o vocabulário 

com as fontes de onde foram retirados os termos e suas respectivas definições. Este é o 

resultado final da pesquisa, para o qual convergiram  as informações coletadas e no qual 

estas foram sistematizadas. 

 

                                    
13 OLIVEIRA, 2005, p. 25. 
14 Lojas responsáveis pela comercialização de tecidos e aviamentos; algumas também vendiam 
roupas feitas e chapéus. 
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1. O estudo da história da moda no Brasil 

 
 

Quase todas as obras especializadas em vestuário são em língua estrangeira, criando uma 

dificuldade para a compreensão da indumentária nacional, bem como o estudo e a 

documentação museológica de acervos de indumentária no Brasil. Muitos dos livros 

utilizados são catálogos de coleções, como os do Victoria and Albert Museum, dicionários 

de moda, como o de Marco Sabino (2007)15, e glossários têxteis, como o Glossário têxtil e 

de confecção, publicado pelo SENAI/CETIQT, em 1986, com traduções de termos técnicos 

do inglês para o português. 

O artigo de Adilson José de Almeida, “Indumentária e Moda: Seleção Bibliográfica em 

Português”16, ajuda com a enumeração das principais obras sobre o tema em língua 

portuguesa, mas não aparecem muitos estudos específicos sobre indumentária no Brasil. 

Uma das exceções é o trabalho de Gilda de Mello e Sousa, O espírito das roupas, estudo 

acadêmico de 1950 sobre moda no final do século XIX, com uma abordagem sociológica. 

Rita Andrade17 também aborda a falta de obras específicas brasileiras no artigo “Notas 

sobre a roupa na literatura especializada”.  

O livro de Braga e Prado (2011), História da Moda no Brasil: das influências às 

autorreferências, aborda o período que vai de 1889 até a atualidade. A justificativa dos 

autores para esse recorte é a grande quantidade de material que eles conseguiram ao longo 

da pesquisa. Os autores também reforçam a ideia da falta de bibliografia sobre a história 

da moda no Brasil: 

 

[...] talvez justamente pelo segmento ter sempre recebido abordagens que, com facilidade, 
resvalaram para a mistificação ou para o superficialismo. Até outro dia, a moda era, com 

preconceito ostensivo, vista como tolice de mulheres e afeminados fúteis. Para nós, é muito mais 
do que tramas, babados e fuxicos; envolve economia, desenvolvimento industrial, sensibilidade 

estética e comportamento. 
(BRAGA, PRADO, 2011, p. 7) 

 

Os autores entrevistaram estilistas, modelos, jornalistas de moda e pesquisadores da área 

de Moda, que também forneceram material documental, assim como empresas e 

                                    
15 Marco Sabino relata no prefácio que apesar de a história da Moda no Brasil não ter sempre sido 
autoral, sempre existiu. Seu foco é o século XX e o surgimento de mídia e eventos especializados, 
assim como os estilistas.  
16 ALMEIDA, 1995. 
17 Disponível em http://www.revistas.ufg.br/index.php/lucianahidemi/article/view/18193, acessado 
em 17 de maio de 2012. 
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instituições. Também consultaram livros, teses e periódicos, além de um grande acervo 

iconográfico.  

Outro título lançado no mesmo ano foi História da Moda, de Marco Sabino (2011). O livro 

aborda a história da moda mundial e também no Brasil, a partir do período colonial. Sabino 

também comenta a falta de documentação para o estudo da moda brasileira: 

 

Infelizmente, não há no Brasil uma farta documentação como na Europa. Isso faz com que os 
brasileiros sejam obrigados, para reconstituir parte da História de sua indumentária, a pinçar 

trechos em relatos, em antigos testamentos, que descreviam os trajes deixados como herança, e 
em registros de impressões de viajantes europeus. Mas esses estrangeiros, sem dúvida, possuíam 

gosto e avaliações bem pessoais. (SABINO, 2011, p. 108-109) 

 

No capítulo referente ao século XIX, o autor retrata mais a história da moda francesa, 

dedicando apenas um parágrafo sobre a moda no Rio de Janeiro, já no período da Belle 

Époque (final do século XIX).  

História do Corpo no Brasil, obra organizada por Mary del Priore e Márcia Amantino, aborda 

o corpo e suas mudanças ao longo da história de nosso país e como a sociedade lidou com 

elas. Os artigos não abordam apenas a questão da indumentária, mas também de formas, 

higiene, doenças e estética, desde o descobrimento até a atualidade. Destaco o capítulo 

de Márcia Pinna Raspanti, “Vestindo o corpo: breve história da indumentária e da moda no 

Brasil, desde os primórdios da colonização ao final do Império”, mas como outros textos do 

período estudado, seu foco é o Rio de Janeiro. 

Manuela Pinto da Costa, museóloga, publicou Glossário de termos têxteis e afins, com o 

intuito de auxiliar aos profissionais que trabalham com têxteis. Ela ressalta que 

necessitavam de uma resposta rápida para significados conhecidos, por isso não anotavam 

as fontes de onde extraíam os termos, apenas os significados. Como ela afirma: “[...] o 

aumento e a riqueza das soluções encontradas, a sua extensão e conteúdo, transformaram 

num Glossário, uma simples listagem  de nomes, de cuja interpretação estávamos 

carenciados.” 

Trata-se de um glossário simples, mas com as definições bem elaboradas, claras e 

objetivas, de fácil assimilação pelo leitor. A construção dele se deu com o uso de muitos 

dicionários de língua portuguesa antigos, alguns são os mesmos utilizados nesta pesquisa, 

e livros estrangeiros para a explicação de técnicas. 

No final de 2013, Joana Monteleone apresentou sua tese de Doutorado18 O circuito das 

                                    
18 Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História Econômica do Departamento de 
História da FFLCH/USP. 
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roupas, sobre o consumo de roupas no Rio de Janeiro durante o período imperial. Seu 

estudo parte de análises de relações e mudanças econômicas do período através do estudo 

do vestuário. Ela trata desde a chegada da máquina de costura, aos estudos de 

indumentárias masculinas e femininas, aos ofícios de costureira, assim como um estudo da 

Rua do Ouvidor, a principal rua no Rio de Janeiro para quem queria adquirir artigos de 

moda. No final, ela propõe um pequeno dicionário histórico de tecidos, utilizando-se 

também de dicionários antigos para explicar os termos. 

Por mais que nos últimos anos as pesquisas sobre moda e tecidos no Brasil tenham 

aumentado, ainda não há um desenvolvimento expressivo nos estudos históricos da 

indumentária do brasileiro. Os poucos livros que abordam o tema são meros manuais, 

baseando-se muito no que ocorria na Europa e no Brasil focando-se no Rio de Janeiro, 

capital na época. Mesmo com obras recentes sobre o tema, como os livros de Marcelo de 

Araújo19 e Gilda Chataignier20, elas não são suficientes para a história da província, hoje 

estado de São Paulo. 

A falta de estudos na área acaba por não ser um problema apenas nacional. Taylor 

(2002), assim como Lipovetsky (1989), relatam a forma como os estudos sobre moda 

foram ignorados por anos e afirmam que nas últimas décadas isso tem mudado, com 

mais estudos acadêmicos interdisciplinares. Taylor ainda discorre sobre as abordagens 

do tema nas histórias sociais e econômicas. 

 

Dress/textile historians, however, believed that because economic and social historians left out 
examination of the actuality of the fabrics produced, they were failing to address centrally important 
themes such as the significance of issues of the ephemerality of fashion, style change and related 

gendered consumption issues. (TAYLOR, 2002, p. 64) 

 

Ela cita exemplos de como os estudos na área vem sendo abordados na Inglaterra, 

apresentando como um histórico, das discussões de como historiadores ignoram a moda, 

o vestuário, etc. A autora também ressalta as diferentes formas de pesquisa, cada uma com 

seus objetivos e metodologia, mas também suas falhas. 

 

 

                                    
19 A obra de Marcelo de Araújo, Dom Pedro II e a moda masculina na época vitoriana, lançada 
em 2012, aborda as vestimentas do imperador, consideradas simples e descontraídas em relação 
à moda da época. 
20 Gilda Chataignier publicou História da Moda no Brasil, onde ela conta 500 anos de história da 
moda em nosso país. Assim como o livro de Marcelo de Araújo, Gilda concentra-se mais no Rio de 
Janeiro. 
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2. Fotografias, relatos e crônicas como fonte desta pesquisa 

 
 

“A natureza que fala à câmera não é a mesma que fala ao olhar, é outra, especialmente 

porque substitui a um espaço trabalhado conscientemente pelo homem, um espaço que ele 

percorre inconscientemente.” (BENJAMIN, 2000, p. 94)21 

 

As fotografias entram neste trabalho como um registro que documenta, em imagens, a 

moda da época que nos ocupa. Assim, verifiquei as coleções Militão Augusto de Azevedo 

e Harold Alexandre Hummel, pertencentes ao Museu Paulista, por serem aquelas que 

trazem retratos de meados do século XIX.  

Segundo Fernandes Junior (2012), Militão Augusto de Azevedo (1837-1905), nasceu na 

cidade do Rio de Janeiro, saindo da corte e chega à São Paulo em 1862, em um momento 

de transformações, iniciando seus trabalhos na Galeria Esplêndida, antiga Carneiro & 

Smith, mudando de nome após Gaspar Antonio da Silva Guimarães assumir a direção do 

local, (1862-1865). Em 1865, aparece uma nova associação com o nome Carneiro & 

Gaspar (1865-1875), cuja matriz localizava-se na cidade do Rio de Janeiro, e surge a 

Photographia Academica, localizadas na Rua da Imperatriz. 

Com a morte de Gaspar Antonio da Silva Guimarães, em 1875, Militão tornou-se 

proprietário do estúdio em São Paulo e mudou o nome de Photographia Academica para 

Photographia Americana (1875-1885), permanecendo no mesmo endereço, Rua da 

Imperatriz, 58.22 

Um de seus álbuns mais conhecidos é o Álbum comparativo da cidade de São Paulo, 1862-

1877, cujas fotos eram de vários pontos da cidade que ele produziu em 1862 e voltou a 

produzir em 1887, preservando os mesmos ângulos, mas mostrando como a cidade se 

transformou em 25 anos. Além das fotos urbanas, porém, deixou em álbuns de controle de 

seu estabelecimento, os contatos de suas fotografias de estúdio, com cerca de 12.000 

retratos, hoje pertencentes ao Museu Paulista. Destes, o álbum utilizado para o trabalho é 

o que, no Serviço de Documentação Textual e Iconografia da instituição, tem o número de 

registro 16539, que corresponde à 2.117 fotos de estúdio, década de 1860. 

                                    
21 Escrito em 1931, o texto de Benjamin discorre sobre a evolução da fotografia, desde os cartões 
de visita até a fotografia alemã nos anos de 1920. Ele também fala sobre o momento capturado 
pela fotografia e como torna-se duradouro e o mérito da escola moderna de fotografia em libertar o 
objeto e o olhar e vê-lo mais além do que aquele instante.  
22 FERNANDES JUNIOR, R., 2012. 
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A coleção Harold Alexandre Hummel, também pertencente ao Museu Paulista/USP, é 

composta por muitas fotos provenientes da Alemanha e Dinamarca, no final do século XIX, 

início do século XX. Há poucas fotos de São Paulo no período estudado e são provenientes 

do estúdio Carneiro & Gaspar. Hummel era dinamarquês e chegou ao Brasil em 1867, 

participando da organização do Museu Paulista23. 

 

Para o historiador que mobiliza fontes fotográficas na sua investigação sobre a sociedade, as 
análises raramente se restringem a uma única imagem. Trabalha-se, em geral, com séries 

documentais, pois só por meio da recorrência é possível aferir o alcance de determinadas soluções 
formais e temáticas socialmente adotadas. Em outras palavras, trata-se de identificar aqueles 

elementos que constituem padrões visuais em funcionamento na sociedade. (PINSKY et al, 2011, 
p. 45) 

  

Carvalho e Lima, curadoras responsáveis pela Coleção Militão24, explicam que alguns 

desses retratos apresentam-se por inteiro, outros recortados apenas para identificar os 

rostos dos clientes, façam parte de álbuns de controles e mostruários do estúdio. Militão 

também escreveu comentários sobre os clientes, informando se o cliente havia gostado da 

foto e pagamentos. As autoras ressaltam a importância das fotografias como “fonte 

privilegiada” sobre as transformações que a sociedade estava passando. 

 

A estereotipagem dos retratados está associada às novas relações que se estabelecem entre a 
representação do feminino e masculino, da família, da infância valorizada na produção intensa de 

imagens individuais, [...]; enfim, um grande catálogo de imagens que traz elementos para a análise 
das formas de produção de identidades. 

(CARVALHO, LIMA, 1997, p. 224) 
 

A pesquisa também foi realizada em relatos e descrições de viajantes e cronistas, tomando 

cuidado com o conteúdo, como alerta Quintaneiro: 

 

Os livros de viagem constituem, sem dúvida, um veio fértil para o conhecimento da história social. 
Mesmo assim, é preciso tomar alguns cuidados, já que aí, onde estão as virtudes, encontram-se 

também os limites desses registros. A princípio, a falta de conhecimento da cultura alheia pode 
levar o visitante a mal interpretar as mensagens que recebe, atribuindo-lhes outros sentidos. 

(QUINTANEIRO, 1995, p. 24) 

 

A obra Livros de Viagem (1803-1900), de Miriam Moreira Leite, auxiliou na procura de mais 

obras de viajantes estrangeiros; apesar de sua obra focar-se no Rio de Janeiro, por causa  

                                    
23 FERNANDES (coord.), 1998, p. 250. 
24 Adquiridos em 1996, através de patrocínio da Fundação Roberto Marinho e da Rede Globo de 
Televisão, as mais de 12.000 fotografias estavam em posse da bisneta de Militão (CARVALHO, 
LIMA, 1997). 
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do comércio e da necessidade dos viajantes terem que parar na capital para obter licenças 

e cartas das autoridade, muitos viajantes também vieram a São Paulo. O objetivo era um 

estudo da História das Mulheres e a visão do estrangeiro sobre a mulher brasileira e seus 

costumes. Leite aborda também autoras de livros de viagem, supondo que essas “seriam 

mais capazes que os homens de compreender a condição de vida da mulher brasileira”25. 

Outra obra de grande importância foi A Academia de São Paulo: Tradições e 

Reminiscências, de Almeida Nogueira, professor da Academia Jurídica de São Paulo. São 

crônicas sobre os estudantes e professores da Academia, desde a criação do curso de 

direito em 1827 até 1878, publicadas originalmente no jornal Correio Paulistano, entre 1907 

e 1912 e depois em livro. O autor não apenas descreve a trajetória de cada estudante, mas 

faz também comentários sobre as vestimentas para com isto esboçar a personalidade do 

aluno. Não se trata apenas da descrição de uma roupa, mas do que seria “correto” na forma 

de se vestir.  

Outros relatos que fornecem muitas informações são as cartas de Álvares de Azevedo para 

sua mãe, onde relata pedidos de luvas, ombreiras, pelerine e outros artigos que haveria 

somente no Rio de Janeiro, e as memórias da infância de Maria Paes de Barros, relatadas 

com muitos detalhes sobre as vestimentas de meninas. 

Utilizei-me também de charges e poemas publicados nos jornais Diabo Coxo e Cabrião, 

que zombavam dos costumes e da moda da época. O artista responsável pelas charges 

era Angelo Agostini, abolicionista e republicano, nascido na Itália e que veio para o Brasil 

em 1859. Ele iniciou em 1864, no primeiro jornal de caricaturas que circulou por São Paulo, 

Diabo Coxo. Os dois jornais tiveram uma curta duração (BALABAN, 2009). Eles eram 

editados pelo próprio Angelo Agostini, com a redação de Luiz Gama e a colaboração de 

Sizenando Barreto Nabuco de Araújo, os dois últimos estudantes da Faculdade de Direito, 

em o Diabo Coxo. No Cabrião, Agostini juntou-se a Américo de Campos e Antonio Manuel 

dos Reis, ambos formados pela Faculdade de Direito. Américo de Campos também era 

diretor e redator do Correio Paulistano26. 

Luiz Gama também aparece neste trabalho com PrimeirasTrovas Burlescas, publicado em 

1859, antecedendo o humor que apareceria em Diabo Coxo: “brincando, dizia a verdade; 

dizia as coisas mais belas e as mais graves da maneira mais simples”27. 

Elias Thomé Saliba em sua tese de Livre Docência (2000), Raízes do riso: a 

                                    
25 LEITE, 1997, p. 28. 
26 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, 2000. 
27 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, 2000, p.XXIV. 
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representação humorística do dilema brasileiro – da belle époque aos primeiros 

tempo do rádio, aborda o tema do humor na imprensa brasileira, tanto em jornais quanto 

no rádio. Apesar da tese começar sua abordagem por volta de 1880, ele dedica um capítulo 

para falar sobre a produção humorística ao longo do século XIX. 
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3. Vestuário Feminino 

 

 

Cabelos 

O cabelo complementa a produção e, no caso do período estudado, ele representa uma 

classe social, pois “a cabeleira vasta na mulher era insígnia de classe alta, ostentada 

mesmo com sacrifício de higiene pessoal”, ou seja, contraindo piolhos28. De acordo com 

Freyre, as escravas e mucamas, raspavam as cabeças, utilizando turbantes no lugar; já as 

mestiças, procuravam deixar crescer o cabelo para imitar os penteados das damas da 

sociedade, correndo também o risco de contrair piolhos como as mesmas, um “luxo de 

branco” (FREYRE, 2008, p. 83). 

Anterior a esse período, a descrição que Chataignier fornece é apenas do Rio de Janeiro, 

mencionando o penteado trepa-moleque (figura 5) como comum no período estudado, mas 

essa descrição não foi comumente encontrada nas fotos do Militão, pois encontrei poucos 

cabelos com esse modelo, havendo outras opções, como cabelos mais curtos e menos 

encaracolados (figura 6).  

Os penteados exagerados, tão criticados (figuras 8 e 9), ficavam reservados aos dias de 

festa, não sendo muito recorrentes no cotidiano. Os cabeleireiros apareciam no dia para 

fazer os penteados, enfeitando-os com flores, como afirma Barros: 

 

Bem cedo aparecia o cabeleireiro francês para pentear as senhoras, colocar flores sobre os seus 
cabelos [figura 4] e colar-lhes nas faces os mimosos accroche-coeurs29. Algumas já de véspera se 

penteavam, pois que em São Paulo só havia um bom cabeleireiro francês.  

(BARROS, p. 49, 1998)30. 
 

Já no jornal Diabo Coxo, eles têm uma outra visão com relação às flores: 

 
- O que é que aquella moça tem na cabeça? 

- Pai não vês; são flores. 
- Mas tantas meu Deos! 

- Ah! o jardim botanico mudou-se agora para alli.” 
(DIABO COXO, anno 1, n.6, 1864). 

 

                                    
28 FREYRE, 2008, p. 83. 
29 Mecha de cabelo. 
30 A primeira edição é de 1946, quando a autora estava com 94 anos. A obra trata de suas 
memórias sobre a infância em São Paulo, vivida em meados do século XIX.  
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Figura 4 – mulher utilizando adorno no cabelo (Coleção Militão, MP/USP). 

 

 

Figuras 5 e 6 - Cabelos longos, presos com pentes e grampos, também conhecidos por 
trepa-moleque. À direita, notamos que o cabelo está bem preso, sem muitos 
ornamentos, aparentando ser curto. À esquerda: CHATAIGNIER, 2010, p. 85. À 
esquerda: Coleção Militão, MP/USP. 



24 

 

Na cidade de São Paulo, havia 3 cabeleireiros: Pruvot31, Henrique Biard e P.Teyssier, todos 

localizados na rua da Imperatriz. Além de vender cabelos (para fazer penteados), também 

vendiam acessórios e utensílios de perfurmaria, como água de colônia, pomadas e pós para 

o rosto (figura 7). Estas informações foram coligidas pelo exame do Correio Paulistano de 

1862 e confirma-se por Barbuy (2012, p. 40). 

                                    
31 Pruvot, além de seus serviços de cabeleireiro, também divulgava trabalhos de desenhos 
fúnebres (anúncios referentes aos meses de maio a julho). Provavelmente, esses trabalho 
fúnebres referem-se a quadros com cabelos de defuntos, também chamados de escumilhas. Para 
mais informações sobre o assunto, consultar QUEIROZ, Marijara Souza, Arte fúnebre no século 
XIX: Considerações acerca da coleção de quadros de cabelos da Fundação Instituto 
Feminino da Bahia, disponível em http://www.dezenovevinte.net/obras/marijara.htm#_edn2.  

Figura 7 - Anúncio do cabeleireiro P. Teyssier, publicado no Correio Paulistano, em 12 
de janeiro de 1862. 

http://www.dezenovevinte.net/obras/marijara.htm#_edn2
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Cabrião faz uma crítica com relação ao exagero dos penteados (figura 8). Na primeira 

ilustração, ele indica que, no passado, o penteado era mais simples; já nas ilustrações que 

indicam o presente, a crítica é com relação à altura do penteado e o coque formado atrás, 

dando a semelhança da cabeça de um burro: 

Figura 8 - Charge de Cabrião, número 2, 1866. 

 

 

Figura 9 – repercussão da charge anterior. “Cabrião” se desculpa e diz que estava apenas 
debochando dos penteados, não das mulheres. Cabrião, número 4, 1866. 
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Jóias 

De acordo com Chataignier, em História da Moda no Brasil, as paulistas eram consideradas 

sérias e elegantes, abusavam muito do preto, para o dia e para a noite, e utilizavam seda. 

As jóias eram de ouro, pesadas, mais próximas de peças portuguesas. As jóias mais 

delicadas eram encomendadas no Rio de Janeiro ou vindas de Paris. Pelas fotos que 

observei, essa descrição está mais presente no álbum n° 16.540 da Coleção Militão 

(MP/USP), já no final do século XIX. Nas fotos que abrangem o período de 1860 a 1865, 

apenas observei brincos mais delicados, corrente única, com pingente na ponta, cujo 

desenho, no entanto, não é possível distinguir.  

No Arquivo do Estado não foi possível localizar nenhum inventário ou testamento de lojistas 

de fazendas ou roupa feita, mas encontrei informações sobre jóias e relógios, através dos 

inventários dos joalheiros Luiz Supplicy32 (1865) e da esposa de Luiz Bamberg, relojoeiro 

alemão33 (1875). Mesmo no inventário da esposa de Custódio Fernandes da Silva34 (1868), 

que era comerciante de tecidos, só há informações sobre joias. 

No inventário de Luiz Supplicy, há uma relação de objetos de prata, como utensílios para a 

cozinha, isqueiros, fivelas, correntes para esposas, anéis e medalhas. Nos itens de ouro, 

aparecem brincos, argolas, pingentes em forma de corações, meias luas, figas e outros 

emblemas. Há também acessórios para o cabelo, broches, botões, dedais, abotoaduras, 

peças para relógios, colares com cruzes e anéis com diamantes ou brilhantes. Dos objetos 

citados, aparece “brincos brasileiras”, mas não foi possível entender o modelo nem o 

porquê da denominação. Havia também objetos com coral, como pingentes. 

No inventário da esposa de Luiz Bamberg, aparecem modelos de relógios, como gótico, 

marinha, de mola, americanos, franceses e alemães (relógios de parede), e também 

correntes de ouro e prata. 

Thomas Ewbank, inglês que veio ao Brasil em 1846, enumera os principais pingentes que 

viu na Rua dos Ourives, Rio de Janeiro, semelhantes aos que encontramos nas descrições 

dos comércios de São Paulo (vide figura 3). De acordo com o autor, os amuletos, como ele 

denomina, marcados com as letras a, b e c são conhecidos como “signos de Salomão”; o 

item d é uma figa (a que o autor descreve era de ouro, mas ele viu em outros materiais 

                                    
32 Para maiores informações, consultar BARBUY, 2006. Nesse artigo, Barbuy fala sobre os 
comerciantes franceses instalados na cidade. 
33 Luiz Bamberg chegou ao Brasil em 1856, instalando-se em São Paulo em 1858. Inicialmente, 
seu comércio era uma relojoaria, mas, com o passar dos anos, passou a comercializar lentes, 
aparelhagem óptica e jóias de ouro, de acordo com Siriani (2003, p. 150). 
34 Comerciante de tecidos, com loja na rua do Rosário. BARBUY, 2012, p. 40. 
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como madeira, chumbo, ossos e chifres), geralmente abençoada pelos padres antes de 

usadas, sendo muito utilizadas em todas as idades. A letra e, o autor supõe que seja um 

dente de algum animal; já a letra f é um outro amuleto utilizado por crianças. O item g é 

feito de coral; os itens h, p e q são anéis com muitos pingentes, possuindo significação 

própria. I representa um par de olhos, podendo ser de ouro ou prata, e são distribuídos no 

festival da protetora dos olhos, Santa Luzia. K é uma pomba e l são chaves antigas; m é 

uma bula dentro de um anel; n é muito utilizado por crianças; o é uma espora de galo (pode 

ser feito de bronze, estanho ou prata)35. 

 

 

Figura 3 – Amuletos. EWBANK, 1976, p. 104. 

 

 

                                    
35 EWBANK, 1976, p. 104. 
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Mantilhas 

 

A roupa diária utilizada no estado de São Paulo não era composta de muito refinamento. 

Uma característica fundamental, apontado pelos viajantes que passaram pela cidade, da 

mulher paulistana nesse período é o uso das mantilhas, uma tradição ibérica36, ainda 

conservada nesse período, mas já em processo de desuso. Utilizada nas idas às igrejas 

por mulheres ricas, assim como as mais pobres, ela já recebia muitas críticas negativas 

nesse período. 

As mulheres utilizavam muito a mantilha na cor preta para ir à igreja ou festividades 

religiosas, nas poucas vezes que saíam, permanecendo reclusas37 a maior parte do 

tempo. Como afirma Marins, mesmo com a abertura dos portos em 1808, as modas 

                                    
36 BARBUY, 2011. 
37 De acordo com Quintaneiro (1995), a reclusão das mulheres se deu por todo o país e era maior 
em locais remotos. Os estrangeiros notaram uma certa flexibilização nos costumes com o tempo, o 
que foi chamado por eles de “europeização”. Um dos motivos da reclusão das mulheres era “o 
reconhecimento de sua honradez”. 

Figura 2 – Senhora de São Paulo, 
1827. Desenho de Charles Landseer 
(LAGO, 2003, p. 96) 
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européias não seduziram as paulistanas, sendo as mantilhas documentadas por viajantes 

iconógrafos (figura 2)38. 

 

Seja com tecidos e rendas finas, como o inglês John Mawe já notara em sua viagem a São Paulo 
realizada ainda em 1808, seja com as rudes e grosseiras baetas39, o fato é que a imensa maioria 
das paulistanas cobria-se à larga, desafiando normas oficiais e ignorando as modas estrangeiras. 

(MARINS, 1999, p. 164) 

 

 Os relatos continuam ao longo das décadas, como o de Daniel P. Kidder (2001), norte-

americano que veio ao Brasil como missionário, que esteve na província por volta de 1837 

e 1838. O viajante relata que “as senhoras traziam graciosas mantilhas escuras que 

serviam ao mesmo tempo de chapéu e de xale.”40 

Gaston relata o uso de uma capa, provavelmente a mantilha, por causa de sua descrição: 

“Most of the better class of women confine themselves closely to their houses, or, if seen 

upon the street have their heads covered with the hood of a cloack which envelops their 

person” (1867, p. 97). 

Essa “capa” também foi descrita por Pfeiffer, “wear large cloth cloaks, one half of which they 

throw over their shoulder; I even saw a great many women enveloped in long, broad cloth 

capes” (1854, p. 56). 

Apesar de ser um traje que já estava saindo de moda, muito por causa dos esforços dos 

governos locais em abolí-lo41, ainda pode ser visto em algumas cidades por Zaluar (1975)42, 

entre 1860 e 1861: 

 

[…] as senhoras raramente aparecem na sala, onde os homens somente recebem as visitas e 
conversam para entreter o tempo. Esses costumes ir-se-ão perdendo pouco a pouco, como já vão 

desaparecendo as mantilhas, que apenas figuram hoje para ocultar as rugas de alguma 
sexagenária matrona, ou são usadas pela gente das classes menos abastadas. [...] (Sobre sua 

passagem por Lorena) 
 

“Ao lado da mantilha zelosa, sob cujo véu transparente se vêem brilhar muitas vezes olhos 
inquietos e provocadores, nota-se o detestável capote lançado pela cabeça, o que dá às mulheres 

o aspecto aterrador de máquinas ambulantes […]” (Sobre sua passagem por Guaratinguetá) 
 

                                    
38 MARINS, 1999, p. 163. 
39 De acordo com o dicionário de Antonio de Moraes Silva (1789), baeta é um tecido de lã 
grosseiro. 
40 KIDDER, 2001, p. 199-200. Kidder era missionário e veio ao Brasil através da American Bible 
History, o que pode justificar o fato dele ter achado as mantilhas graciosas ao contrário de outros 
viajantes. 
41 Relatado por MARINS, 1999 e LAGO, 2003. 
42 Zaluar nasceu em Lisboa e chegou ao Brasil em 1849, desembarcando no Rio de Janeiro. 
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“Em Taubaté ainda se usa muito de mantilhas, não só na classe baixa como entre algumas 
senhoras mais distintas.” (Sobre sua passagem por Taubaté) 

(ZALUAR, 1975, p. 76, 84, 104) 

 

A mantilha continuou a receber críticas humorosas, em Epístola ao Cabrião, publicado no 

periódico Cabrião, número 2 (1866): 

 

Mas eu quizéra, que V. S. dissesse tambem alguma cousa sobre a mantilha; a prosaica mantilha, 
que afoga a belleza, mata a elegancia, esconde o rosto e faz da mulher um ente disforme, 

amortalhado, lugubre, capaz de fazer ressussitar um morto. 
Considere V. S. uma moça bonita, acompanhada por dous agentes do santo officio, negros como a 

alma desses queimadores de gente. É doloroso! 
V. S. disse que o frade não pertence á este seculo, e eu digo que este seculo não é o seculo da 

mantilha.  
(CABRIÃO, 1866, n. 2) 

 

Vestimenta 

No dia a dia, em casa, as mulheres usavam saias e vestidos de chita, informações 

apontadas por Barros (1998) e Binzer (1994), reservando os vestidos de seda e outros 

materiais mais nobres para bailes e outros compromissos sociais: 

 

There were not a great many ladies presente, but amongst those we saw some were extremely 
pretty, and all were exquisitely dressed in the latest fashions from Paris. The toiletes of the younger 

ones looked fresh and simple, while those of the married ladies displayed considerable richness 
and taste; for although Brazilian ladies do no go out much, and, as a rule, remais en peignoir43 

until late in the afternoon, they never fail to exhibit great judgement in the selection of their 
costumes. 

(BRASSEY, p. 66, 1878.) 
 

The ladies in their out-door life usually attire themselves in the latest Paris fashions, and, on days of 
ceremony and celebrations, [?] their finest dresses and most brilliant jewelry. At home, however, 

they in general are seen in very plain apparel, [...] 
(SCULLY, p. 5, 1866). 

 
Encomendavam-se as toilettes no Rio de Janeiro, visto como em São Paulo não existiam sedas 

para esse fim, nem modistas que as confeccionassem. Trajadas com os belos vestidos do Rio, as 
senhoras cobriam-se de pérolas e brilhantes (inadmissíveis, naquela época, as atuais jóias de 

fantasia), levando lenços de finíssimas rendas e leques preciosos, os ombros cobertos de 
magníficos xales de seda branca, chamados “de Tonquim” porque vinham diretamente da China. 
Bem cedo aparecia o cabeleireiro francês para pentear as senhoras, colocar flores sobre os seus 

cabelos e colar-lhes nas faces os mimosos accroche-coeurs. Algumas já de véspera se 
penteavam, pois que em São Paulo só havia um bom cabeleireiro francês. 

[...] 
Sentavam-se as senhoras no grande salão, abanando-se com ricos leques de madrepérola, 

ornados de finas pinturas. [...] Preparado para as damas, havia um mimoso gabinete onde se 
achavam todos os requisitos imagináveis de toilette: flores, perfumes, fitas e até luvas brancas e 

                                    
43 Roupão. 
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sapatinhos de cetim! 
(BARROS, p. 49, 1998). 

 

 A maior parte das fotos da Coleção Militão apresenta as mulheres vestidas com uma 

camisa branca por baixo do casaco de cor escura, fechada até o pescoço, com saia de cor 

escura, sem muito volume e um cinto largo. Muitas utilizam um casaco, estilo bolero, 

lembrando muito um casaco de zuavos44. As peças são bem encorpadas, não havendo 

muita fluidez. 

 

 

Figuras 10, 11 e 12 - A primeira foto é de um soldado zuavo, notamos que os casacos 
usados pelas mulheres são semelhantes, através dos comprimentos e bordados. Fontes: 
figura 8: Blog Noble y Real45, disponível em 
http://nobleyreal.blogspot.com.br/2010_07_01_archive.html, acessado em 31 de julho de 
2013; figuras 9 e 10: Coleção Militão, MP/USP. 
 

Encontramos muitas peças listradas, mas a maior parte em tons escuros. Em uma das fotos 

da Coleção Militão, porém, há uma moça com vestido listrado, com uma padronagem 

diferente das que se vê nas demais fotos, pois a risca maior é na cor branca e uma risca 

fina em outra cor (figura 13). 

                                    
44 Soldados de infantaria do exército francês, originários da Argélia, a partir de 1830. 
45 Blog destinado a estudos da realeza e nobreza e costumes ancestrais de protocolo de 
monarquias ocidentais e orientais. 

http://nobleyreal.blogspot.com.br/2010_07_01_archive.html
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Figura 13 - Mulher usando vestido 
listrado. O vestido se vê mais 
ajustado ao corpo em comparação 
aos outros vistos no álbum. Suas 
listras também diferem das demais 
vistas. Fonte: Coleção Militão, 
MP/USP. 
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Figura 14 – Benedicta Maria dos Santos Pedroso, esposa de Militão, utilizando vestido 
listrado em tons escuros, provavelmente com a crinolina por baixo da saia, já que a saia 
se vê bem estruturada. Coleção MP/USP. 
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De acordo com o inventário de Florinda Rosa Claudina46(1855) podemos ter uma dimensão 

da quantidade de roupas que uma mulher possuía no período e o que era usado no dia a 

dia: 

- oito camisas em bom uso; 

- sete vestidos em bom uso; 

- seis vestidos usados e já estragados; 

- dez saias; 

- dois paletós usados; 

- um paletó em bom uso;  

- uma baeta de pano fino; 

- um xale de nobreza cor de carne usado; 

- um dito de lã muito estragado; 

- um dito de algodão xadrez usado; 

- um dito de tule usado; 

- uma gravatinha; 

- um lenço de seda em bom uso. 

Já nesse período não se costumava mais deixar esses tipos de pertences como herança, 

mas podemos supor que a defunta não possuísse herdeiros e haveria a necessidade das 

autoridades policiais listarem tudo o que pertencia, como afirma Oliveira em outros casos 

vistos em seus estudos.47 

 

 

 

 

 

                                    
46 Arquivo Histórico do Estado de São Paulo, processo 697/1855. 
47 OLIVEIRA, 2005, p. 38. 
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4. Vestuário Masculino 

 
 
Vestimenta 

Não há muita variação na indumentária do homem, “vestem-se sempre de forma 

burocrática, numa sobriedade cheia de tédio que atravessa todo o século” 48: sobrecasaca 

na cor escura, podendo ser preto ou azul, calças e coletes brancos, uso de acessórios como 

guarda-chuva ou bengala e chapéus, no estilo cartola, e botinas de pelica marrom.Como 

diria Almeida Nogueira, “trajava corretamente”.49 Os estudantes de direito eram os 

responsáveis por introduzir a moda em São Paulo (figura 15). Como muitos vinham da 

Corte, os alunos traziam as peças mais recentes comercializadas no Rio de Janeiro.50 

As calças eram ditas a balão, “juntas sobre os pés e à cintura e larguíssimas em toda a 

extensão das pernas”51. Os casacos eram feitos de casimira52, geralmente na cor azul, com 

botões de metal amarelo. Os colarinhos e os punhos eram pregados à camisa, anos mais 

tarde, a moda seria o uso de colarinhos e punhos postiços53.  

Almeida Nogueira faz uma descrição interessante de um casaco dupla face (“duas vistas”), 

sendo uma face lisa de cor escura e a outra de uma padronagem xadrez. O casaco era 

vendido na loja de Pedro Bourgade54 por 60 mil réis (60$000) (esse valor é maior do que 

os estudantes gastavam por mês para morar em São Paulo, de acordo com o autor) e “Não 

era gente quem não possuísse um sobretudo desses.”55 

No inventário de Maria Benedicta de Toledo (1874)56, temos o espólio de seu falecido 

marido Antônio José de Ferreira, morador da Freguesia de São Bernardo. Suas roupas 

                                    
48 PORTELA, 2004, p. 9. 
49 NOGUEIRA, 1977, v. 5. O autor utiliza essa expressão para descrever muitos alunos da 
Faculdade de Direito de São Paulo, sem maiores descrições. Os alunos necessitavam manter a 
compostura no vestuário, pois era notado pelos professores da Academia. O quinto volume do livro 
de Nogueira foi escrito em 1911, tendo o autor convivido com alguns dos alunos descritos. Já os 
três últimos capítulos do mesmo volume foram escritos por Carlos Penteado de Rezende, 
mudando muito a narrativa, quase não descrevendo os perfis fisicamente. O quinto volume retrata 
os alunos que se formaram entre 1856 e 1861. 
50 MARTINS, BARBUY, 1999, p. 96. 
51 NOGUEIRA, 1977, p. 115-116. 
52 Tecido de lã bem encorpado. 
53 NOGUEIRA, 1977, p. 59. 
54 De acordo com Nogueira (1977, v. 4), Pedro Bourgade era um dos alfaiates mais procurados pelo 
sexo masculino em São Paulo, junto com Fresneau, ambos franceses, mesmo havendo um grande 
número de profissionais na cidade. Ver BARBUY, 2009, Comércio francês e Cultura Material em São 
Paulo na segunda metade do século XIX. In: LUCA, T. R. De, VIDAL, L. Franceses no Brasil. São 
Paulo: Editora da Unesp, 2009. 
55 Idem, 1977, p. 115-116. 
56 Arquivo Histórico do Estado de São Paulo, processo 191/1874. 
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foram vistas e avaliadas como usadas, totalizando 5$000, abaixo segue a descrição: 

- cinco camisas; 

- quatro pares de meia; 

- seis pares de calças, sendo três de casimira e três de brim; 

- seis gravatas em mau estado; 

- um paletó de casimira; 

- duas ceroulas de algodão; 

- uma calça branca e colete; 

- um colete preto de veludo; 

- 1 lenço branco. 

 

 

 

 

Figura 15 - Convento de São Francisco, 1862 (Coleção Militão MP/USP). Nesta foto, podemos observar 
as vestimentas dos estudantes de direito, onde podemos perceber, embora sem precisão, alguns dos 
elementos descritos por Almeida Nogueira:calças brancas, sobrecasaca em cor escura e cartola. 
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Barbas 

Os homens já não utilizavam mais barba toda e cheia, era considerado vulgar, optando por 

bigodes ou bigodes e barbicha no queixo, “à Napoleão III”57 (figura 16). Os cabelos eram 

penteados para o lado e o comprimento acima do ombro, “à moda dos poetas românticos 

da época”.58 

 

 

Figura 16 – Napoleão III, imperador da França. O estilo de barba utilizado por ele também 
era conhecido como barbiche à imperiále. Disponível em: 

http://www.cosmovisions.com/NapoleonIII.htm, acessado em 17 de maio de 2014. 

 

Martins e Barbuy (1999) fazem uma ótima descrição sobre os diferentes modelos de barba 

utilizados na época (figuras 17, 18 e 19): 

 

[...] Já as barbas seguiam o modelo de algum monarca do tempo... Se à Napoleão III, vinham em 
ponta acompanhada de bigodes acerados; se a Francisco I, deixavam-na cheia, cobrindo a 

gravata; ou ainda à nazarena, imitando aquela de Cristo. O modelo Mefistófeles trazia duas pontas, 
conferindo ar temeroso e elegante ao seu portador. A chamada “barba neutra”, cujo melhor modelo 

era aquele do Visconde de Figueiredo, apresentava queixo raspado e vastas suíças laterais, à 
inglesa. 

(MARTINS, BARBUY, 1999, P. 96) 

 

                                    
57 Idem, 1977, p. 103. 
58 MARTINS, BARBUY, 1999, p. 96. 

http://www.cosmovisions.com/NapoleonIII.htm
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Figuras 17, 18 e 19 - Diferentes modelos de barba. Nesse período, era vulgar o uso de 
barba toda e cheia (NOGUEIRA, 1977); por isso os mais jovens (figura 15) optavam por 

uma barba aparada em ponta e bigodes, à Napoleão III. Na figura 17, vemos um exemplo 
de barba toda, imitando a do rei Francisco I da França. Já a figura 18, apresenta a barba 

neutra, ou à inglesa, com suíças laterais. (Coleção Militão, MP/USP) 
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O verdadeiro paulista 

Zaluar (1975) relata o que considera a verdadeira vestimenta do paulista, que consideramos 

adequado associar à figura masculina abaixo, pintada pelo artista alemão Hildebrand, em 

1844 (figura 20): 

 

[...] Verdadeiro Paulista no coração e nos costumes, o meu companheiro, envolvido em seu largo 
ponche, que lhe deixava ver os contornos de um corpo bem formado, trazia apenas a descoberto a 

fisionomia audaz e varonil, onde se lia esse cunho de heróica intrepidez que tanto caracteriza os 
filhos das raças meridionais; um largo chapéu de palha, de montar e chilenas, um bom revólver à 

cinta, eis o que completava o traje do distinto Piracicabano em cuja companhia tive o gosto de 
fazer esta digressão noturna. 

(ZALUAR, 1975, p. 145, grifo nosso) 

 

 

Figura 20 – St. Paulo, April 1844. Aquarela de Eduard Hildebrandt. O homem paulista 
retratado com ponche, chilenas e espada (de acordo com Lago, aqui temos a ideia da 

aparência de um bandeirante no século XVIII). A aquarela foi pintada 17 anos depois do 
desenho de Landseer e as mulheres continuam retratadas com a mantilha (LAGO, 2003, 

p. 123). 

 

Ina Von Binzer também faz uma descrição similar sobre um homem, que ela o considera o 

verdadeiro paulista, em Os meus romanos: alegrias e tristezas de uma educadora alemã 
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no Brasil (1994), por volta de 1881. A autora viveu tanto no Rio de Janeiro como em São 

Paulo (interior e capital). 

 

Quando o trem se pôs em movimento, cada brasileiro presente apresentou-se com seu grande 
lençol branco bordado de franjas e provido no meio de uma abertura por onde passaram a cabeça, 

de maneira que o lençol caía em volta deles. Essas coisas chamam-se ponchos, sendo os mais 
leves usados contra o pó e os mais pesados e coloridos empregados contra a chuva e o frio. 

(BINZER, 1881, p.73). 
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5. Vestuário Infantil 

 
 

 
Uma das características mais interessantes no vestuário infantil era a comercialização de 

uniformes (figura 23), uma “fantasia”. Os uniformes eram baseados em modelos famosos, 

utilizados por reis europeus e exércitos. Por exemplo, a figura 21, provavelmente inspirado 

no uniforme utilizado por oficiais durante a Guerra do Paraguai, como visto na figura 22, 

onde notamos a semelhança no boné e no casaco. 

 
Figura 21 - Criança utilizando figurino, provavelmente alguma fantasia de infantaria da 
Guerra do Paraguai. (Coleção Militão, MP/USP). 
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Figura 22 – Uniformes utilizados na Guerra do Paraguai. O uniforme da figura anterior 
assemelha-se ao primeiro desta figura. O terceiro uniforme pertence aos Zuavos da 
Bahia, companhia formada por voluntários negros baianos, cuja inspiração veio dos 

zuavos argelinos. Disponível em: http://redememoria.bn.br/galeria-
digital/?album=all&gallery=23. 

 

http://redememoria.bn.br/galeria-digital/?album=all&gallery=23
http://redememoria.bn.br/galeria-digital/?album=all&gallery=23
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Figura 23 - Anúncio da loja Au Prophète, publicado no Correio Paulistano, em 30 
de março de 1862, que distingue “homens, meninos e crianças”. 
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O que foi notado também em um dos anúncios examinados é a distinção de idade. 

Atualmente, encontraremos de 3 a 4 variações de tamanhos de roupas infantis nas lojas 

(iniciando nas roupas para bebês de até 1 ano e meio, crianças até 4 anos, crianças até 10 

anos e roupas para adolescentes, dos 10 aos 16 anos). Como podemos ver no anúncio do 

Correio Paulistano, aparecem duas variações, meninos e creanças. Qual seria essa 

distinção? De acordo com Freyre (2008), um menino de 10 anos, já deixava de ser criança, 

vestindo-se como um mini-adulto, utilizando casaca, bengala e chapéu, aparentando 

seriedade e responsabilidade, como podemos observar na foto abaixo (figura 21).  

 

 

Figura 24 - Criança com sua mãe (provavelmente). Notamos o uso da gravata e 
sobrecasaca em tons escuros, assim como o penteado lateral: um adulto em miniatura 

(Coleção Militão, MP/USP). 

 

Em O Jornal das Senhoras, edição 37, o artigo sobre modas trata sobre a questão da idade 

e da vestimenta apropriada para as meninas. Até os oito anos, a menina é considerada 

uma criança. A partir dessa idade, “a menina passa logo de cabello cortado á suspirada 

trança e o mais que desejado pente, descem-lhe a bainha do vestido – e está mocinha”59. 

                                    
59 O Jornal das Senhoras, edição 37, 12 de setembro de 1852. 
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A autora faz uma comparação com o modelo europeu adotado na época: criança até os 10 

anos, menina até os 16, e somente será chamada de moça por volta dos 20 anos, 

acreditando se tratar de uma educação melhor desta forma. 

O jornal apresenta uma figura60 com a toilette apropriada para uma menina de 12 anos 

(figura 25). 

 

 O vestido é de seda riscadinha côr de rosa, decotado, e mangas curtas – Um elegante canezou, 
de caça branca, de mangas compridas, collarinho basquine e punhos de tira bordada, reveste o 

corpinho, tendo por último enfeite um cinto em chapa, que vem a ser, essa fita de veludo preto que 
vem das costas formar laços de duas pontas sobre os hombros, e d’ahi desce depois para fechar 

na cintura deixando fluctuar as suas duas longas pontas – Penteado á Corine.61 

(O Jornal das Senhoras, edição 37, 1852). 

 

Figura 25 – A figura ao meio representa uma menina de 12 anos e a toilette apropriada 
para sua idade (O Jornal das Senhoras, edição 37, 1852). 

                                    
60 O Jornal das Senhoras, apesar de ser uma publicação carioca, utiliza-se de imagens do jornal 
francês Le Moniteur de la Mode. 
61 Canezou é uma “blusinha de lingerie com ou sem mangas, cuja característica é passar pelo cós 
da saia” (BOUCHER, 2010, p. 459). Caça é uma fazenda fina de algodão (SILVA, 1789, p. 315). O 
cinto em chapa pode se tratar de um cinto à la victime, de acordo com Boucher, “um cinto de cor 
contrastante passando sobre os ombros, cruzando nas costas e amarrando na cintura” (2010, p. 
461), muito utilizado no final do século XVIII, início do século XIX. 
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6. Construção do vocabulário 

 
No processo de construção do vocabulário foram necessários estudos na área de 

Terminologia para compreender melhor o processo de criação e suas necessidades. A 

Terminologia é uma disciplina que estuda as linguagens e seu vocabulário, concentrando 

sua atenção na “descrição de conceitos e termos, na organização sistemáticas dos 

mesmos, na normalização dos termos” (BARROS, 2004, p. 47). 

 

Nota-se duas dimensões simultâneas da terminologia. Enquanto linguagem em uso, instituída, mas 
que vai se formando e sendo empregada particularmente em grupos de especialidade.Nasce no 

seio desses e está em atividade nesses mesmos grupos. Enquanto forma fixada (também 
linguagem), impressa, será usada como instrumento classificador de uma área de especialidade 

podendo nortear produções (orais e escritas) dessa mesma área, sujeita a alterações. 
(CERAVOLO, 2004, p. 40) 

 

A Terminologia e a Documentação são duas áreas que cooperam entre si, facilitando o 

“acesso à informação aos especialistas e usuários que dela necessitam”62. A 

Documentação é responsável pela identificação do conteúdo através de palavra-chave, 

enquanto a Terminologia se ocupará da elaboração desse conteúdo e seus conceitos. 

Assim como outras áreas, a construção de um vocabulário envolve critérios, como público-

alvo, objetivo, pois trata-se de “um recorte do conteúdo de unidade linguística, descrita em 

suas particularidades dentro de um campo específico”63. 

Para Ceravolo, trata-se de uma atividade com muitos passos, “iniciando pela delimitação 

do tema e definição dos objetivos a serem alcançados, preparação e planejamento, 

execução e apresentação dos resultados” (2004, p. 46). Através desse esquema, 

delimitaremos as fronteiras do tema e especificaremos “a perspectiva a ser tratada”. 

Assim, nosso vocabulário ficou delimitado em vestuário e acessórios comercializados em 

São Paulo no século XIX e os dados coletados vieram dos anúncios do jornal Correio 

Paulistano. 

Inicialmente, havia sugerido a criação de um glossário, mas após leituras, verifiquei que o 

nome correto é Vocabulário64, pois estamos tratando de definições e o glossário não 

                                    
62 BARROS, 2004, p. 89. 
63 BARROS, 2004, p. 161. 
64 De acordo com a Norma ISO 1087:1990 (atualmente cancelada e substituída pela ISO 1087-
1:2000), o vocabulário seria um dicionário terminológico, em um domínio particular. De acordo com 
Barros (2004), a norma apresenta apenas três tipos básicos de obras terminográficas, mas se 
subentende as possibilidades de combinação e estruturação que podem ser feitas de acordo com 
as necessidades do público-alvo. 



47 

 

trabalha com definições, mas com equivalentes em outras línguas. 

Cada entrada no vocabulário é chamada de termo (ou verbete), cuja característica é 

conceituar uma palavra de um domínio específico. De acordo com Wüster (2003), a 

definição de um termo deveria ser feita somente com palavras e a precisão dessa definição 

depende do objetivo proposto. A proposta é que as definições sejam simples e sucintas 

para melhor compreensão do usuário, mas nem sempre serão suficientes para que o leitor 

compreenda, devido ao uso de termos desconhecidos por parte do leitor.  

No caso da criação deste vocabulário de têxtil e moda, acredito que somente palavras não 

são suficientes, pois o objetivo é que ele auxilie profissionais de museus na curadoria de 

acervos desse tipo. Neste caso, as definições terão um caráter enciclopédico, procurando 

descrever objetos, deixando o mais claro possível para o leitor. Muitos dos termos captados 

no Correio Paulistano são objetos não mais utilizados no dias atuais e uma abordagem com 

imagens auxiliaria na compreensão de determinados termos, recurso muito utilizado em 

revistas e livros de moda, como podemos ver no exemplo abaixo (figura 26). 

 

Há parâmetros para as descrições de um campo conceitual, ou seja, uma disciplina de 
especialidade. Importam as estruturações que podem ser construídas desses campos conceituais, 
organizadas sobre uma base onomasiológica, orientando o estabelecimento prévio dos conceitos. 

Essas estruturas podem incorporar abordagens diferentes para o mesmo objeto o que revela 
visões culturais e científicas, permitem também o controle e a coerência. [...] O modo de 

representação dos conceitos se faz por definição que descreve a noção tendo como referência 
exclusiva um domínio (esta a definição terminológica), ou através de uma ilustração. (CERAVOLO, 

2004, p. 45). 
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Figura 26 – exemplo de vocabulário em revista de moda (Manequim, outubro de 1995). 
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O verbete possui uma microestrutura que é “a organização dos dados contidos no verbete, 

ou melhor, o programa de informações sobre a entrada disposto no verbete”.65 No caso do 

vocabulário desenvolvido, sua microestrutura será composta de: definição do verbete; fonte 

para a definição, qual o dicionário e/ou outra fonte utilizados para definir aquele termo; 

menções nos anúncios, ou seja, quais comerciantes anunciaram aquela peça;outras 

grafias, pois no período estudado, podemos encontrar diferentes formas de escrever a 

mesma palavra; crônicas, trechos de crônicas e relatos em que aparece o verbete; e 

comentários, que são observações pessoais. 

O vocabulário segue uma ordem alfabética contínua e não está separado por seções. O 

objetivo é tratar a moda como um todo, não dissociar acessórios de roupas, pois são 

complementares. O público-alvo não é apenas o profissional da área de moda, mas para 

interessados em geral, por isso o objetivo de tornar as definições simples e compreensíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
65 BARROS, 2004, p. 156. 
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Vocabulário 

 
Sobre o vocabulário: 

 

Este vocabulário não trata apenas de peças de roupa utilizadas em meados do século XIX, 

mas é de toilette, isto é, de todo o vestuário e seus acessórios, que são utilizados para 

formar a aparência de homens e mulheres. Moda não é apenas roupa, porém também os 

acessórios que complementam o vestir, as joias e bijuterias utilizadas, a forma como alguém 

penteia o cabelo, os cosméticos usados para disfarçar imperfeições, o cheiro que se deseja, 

a aparência que se busca em cada tipo de situação. 

A moda pode mudar constantemente, mas o espírito de querer aparentar bem prevalece ao 

longo dos séculos. Não necessitamos mais de 30 segundos para termos uma primeira 

impressão sobre uma pessoa e, no século XIX, em São Paulo, isso também não era muito 

diferente, como podemos constatar nas crônicas, muitas vezes escritas com ironia e uma 

certa acidez; em outros casos, trata-se de relatos suaves. 

No termo, além da definição, temos a fonte de onde retirei a informação. Foram consultados 

cinco dicionários antigos (1728, 1789, 1832, 1890, 1912) para se ter o sentido que se 

conferia a cada termo, mais próximo do período examinado. O item Menções nos anúncios 

refere-se a quais anunciantes e em qual período pode ser encontrado aquele termo no 

jornal Correio Paulistano, no ano de 1862. Crônicas tratam de relatos de viajantes, 

estudantes, pessoas que moraram em São Paulo. Alguns termos apresentam o item 

Comentários, são informações adicionais que podem auxiliar na compreensão do objeto ali 

definido. 

Este vocabulário segue uma ordem alfabética e optei por não dividi-lo em seções, pois se 

trata da construção de um vocabulário e não ainda de um thesaurus. 
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ÁGUA-DE-COLÔNIA: líquido aromático, empregado como cosmético. Recebe este nome 

por ter sido preparado pela primeira vez na cidade de Colônia, na Alemanha, no início do 

século XVIII. No século XIX, a essência de lavanda era muito comercializada. 

Fonte para a definição: CHERNOVIZ, 1890, p. 58, 59. 

Menções nos anúncios: Henrique Biard, de abril a junho; Teyssier, janeiro; Guelfo de 

Lailhacar, de junho a agosto. 

Crônicas: “[...] Logo acorreu a família do negociante, trazendo água-de-colônia, água de 

melissa, éter etc. etc.” (NOGUEIRA, 1908, ao contar uma anedota sobre um falso desmaio 

de Evaristo Ferreira da Veiga, turma acadêmica de 1851 a 1855). 

Comentários: Apesar de nos anúncios não esclarecer a finalidade da água-de-colônia e não 

ter visto relatos de outros usos a não ser como um aromatizador, Chernoviz atesta seu uso 

para lavar a boca, podendo algumas gotas serem misturadas em meio copo d’água, desta 

forma, fortificando as gengivas. O autor também recomenda o produto da casa Ed. Pinaud, 

famoso perfumista de Paris. No caso da anedota de Nogueira, a água foi utilizada para 

recobrar os sentidos. 

 

ÁGUA ROMANA: cosmético utilizado na prevenção da caspa e perda de cabelo. 

Fonte para a definição: Correio Paulistano, anúncio de Pruvot. 

Menções nos anúncios: Pruvot, de janeiro a novembro. 

Comentários: Provavelmente, a água romana é composta de alecrim (R. officinalis). Recebe 

esse nome, pois o alecrim é uma planta característica do Mediterrâneo.66  

 

ALFINETE: haste de metal com uma cabeça na ponta, podendo ser utilizado para pregar 

e segurar roupas, tanto como acessório para segurar o cabelo ou para prender nas 

gravatas. 

Fonte para a definição: SILVA, 1789, p. 91 

Menções nos anúncios: Henrique Biard, de março a junho; La Maison d’Or, de março a 

abril; Luiz Supplicy, de maio a junho; Au Pavre Diable, de novembro a dezembro. 

Crônicas: “Alto, desempenado, ossos cobertos, testa espaçosa, uma bonita boca, tudo isto 

era completado por um peito saliente onde caía uma gravata, sempre a mesma, e na qual 

fulgurava um alfinete de brilhantes.” (REZENDE, 1888, descrição de Gabriel José Roiz dos 

Santos). 

                                    
66 De acordo com a sabedoria popular, o chá de alecrim é um bom aliado para tratar a queda de 
cabelo. 
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Comentários: Considerado uma joia e feito de materiais como ouro e prata, o alfinete 

aparece no inventário de Luiz Supplicy (1865) feito de marfim, material muito apreciado no 

período. Também aparece em uma tabela de objetos vendidos em leilão67, em junho de 

1861: 

“- uma caixa com um jogo, constante de um pé de botão, um pé de alfinete e anel com um 

solitário brilhante duble (herança de Adolpho Schlossmann), [no valor de 300 mil réis] 

- um alfinete de brilhantes pequenos [no valor de 40 mil réis].” 

 

ALGODÃO: fibra natural orgânica, de origem vegetal (celulósica), extraída da semente do 

fruto do algodoeiro. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 64. 

Menções nos anúncios: Clausen & Rath, julho; Cruz, Salgado & Cia., fevereiro; José 

Antonio Pereira dos Santos, de março a outubro; Loja da Barateza, dezembro; Loja da 

Cobra, de agosto a novembro; Pedro Bourgade, de abril a junho; comércio localizado na 

Rua do Rosário, 7, de junho a julho; Pedro Vales, de julho a agosto; Antonio Teixeira de 

Carvalho, de junho a agosto; A.S.P. Saraiva, de março a abril; comércio localizado na Rua 

do Commercio, 3, novembro; Guilherme Fuchs, julho; Guelfo de Lailhacar, de abril a agosto; 

N.J.V. Ferard, fevereiro.  

Crônicas: “Os colonos europeus ali experimentaram a cultura de cânhamo, que deu bons 

resultados. É de se temer, contudo, que tal exploração não se desenvolva muito, pois os 

brasileiros preferem os tecidos de algodão.” (ORBIGNY, por volta de 1830, em um passeio 

na freguesia de Bananal). 

“Além de uma bela fábrica de chapéu, existe aqui uma, montada em grande escala, de tecer 

algodão, e pertence ela ao Sr. Coronel Manuel Lopes d’Oliveira.” (ZALUAR, 1861, sobre a 

passagem do autor por Sorocaba). 

“[...] Em casa, usa-se algodão, e na rua tecidos laváveis mais finos e muita seda. [...]” 

(BINZER, 1882, sobre o vestuário da população de São Paulo). 

 

ALPACA: tecido feito da lã da alpaca, um ruminante da América do Sul. Muito utilizado na 

confecção de paletós. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 72. 

Menções nos anúncios: Loja da Barateza, dezembro; Loja da Cobra, de agosto a setembro; 

                                    
67 Coleção Fazenda Pública, ficha 3882, Museu Paulista/USP. 
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Au Monde Elegant, março; Au Prophète, de março a junho; Pedro Bourgade, de abril a 

outubro; Fresneau, de outubro a novembro; comércio localizado na Rua do Commercio, 3, 

novembro; Antiga Casa do Barato, julho. 

 

ANEL: círculo de metal utilizado para adornar dedos e também gravatas. Cachos feitos  

nos cabelos com ferro quente. 

Fonte para a definição: BLUTEAU, 1728, p. 371. 

Menções nos anúncios: Pruvot, de maio a setembro; Luiz Suplicy, de maio a junho. 

Outras grafias: annel. 

Crônicas: “Suas mãos morenas cheias de anéis seguravam um leque muito colorido e em 

vez de chapéu fizera um penteado exageradamente crespo, preparado na certa, somente 

para essa ocasião.” (BINZER, 1881, sobre a vestimenta de uma moça na ocasião da visita 

do imperador) 

“Tirando do bolso uma caixinha de veludo, o rapaz colocou no dedo da noiva um magnífico 

anel de brilhante.” (BARROS, 1946, p. 123). 

Comentários: O anúncio de Pruvot refere-se aos cabelos modelados com ferro quente. 

Aparece nos inventários de Luiz Supplicy (1865)68, como anéis de gravatas, mas também 

anéis para os dedos ornados com diamantes e letras. No inventário da esposa de Custódio 

Fernandes da Silva69, com brilhantes. No leilão de objetos, de 1861,  foram leiloados com 

as seguintes descrições: 

“- uma caixa com um jogo, constante de um pé de botão, um pé de alfinete e anel com um 

solitário brilhante duble (herança de Adolpho Schlossmann), [no valor de 300 mil réis] 

- 2 anéis esmaltados com 3 brilhantes pequenos [no valor de 120 mil réis] 

- 2 anéis esmaltados com 1 brilhante pequeno [no valor de 70 mil réis]  

- 1 anel com 1 solitário brilhante [no valor de 70 mil réis]”. 

 

BAETA: tecido de lã felpudo. Baetilha: “baeta fina ou delgada”. 

Fonte para a definição: SILVA, 1789, p. 251. BASTOS, 1912, p.184. 

Menções nos anúncios: Loja da Cobra, de agosto a novembro; Loja de Fazendas (comércio 

na Ladeira de Santo Antonio), junho; Antonio Teixeira de Carvalho, de julho a agosto; 

comércio localizado na Rua do Commercio, 3, novembro.  

Crônicas: “Bem cedo, escuro ainda, pois que não se levantara a densa bruma da 

                                    
68 Arquivo Histórico do Estado de São Paulo, Fundo Tribunal de Justiça. 
69 Arquivo Histórico do Estado de São Paulo, Fundo Tribunal de Justiça. 
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madrugada, saíam todos, metidos em longas camisolas de baeta azul e calçados com 

tamancos de madeira.” (BARROS, 1946, sobre os banhos de mar). 

 

BALÃO: saia com grande roda, feita de musselina. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 187. 

Menções nos anúncios: Loja de Couros (em frente à Igreja do Collegio), de abril a junho; 

Loja da Barateza, dezembro; comércio localizado na Rua do Commercio, 3, novembro; 

Guilherme Fuchs, julho; Joaquim Pedro de Azevedo Segurado, junho; Guelfo de Lailhacar, 

de junho a agosto. 

Crônicas: “Escolheu o mais amplo dos vestidos de balão, e, sob o corpinho avantajado e a 

vasta abóbada por ele formada, abrigou-se juntamente com o seu primo Manuel Jacintho e 

o José Basson.” (NOGUEIRA, 1908, uma anedota sobre José Calmon Valle Nogueira da 

Gama, turma acadêmica de 1855 a 1859). 

Comentários: O balão, também chamado de saia-balão, é similar à crinolina. Ambos têm a 

mesma função de dar volume à saia ou ao vestido, mas funcionam de formas distintas. O 

balão era composto de seis a sete anáguas, enquanto a crinolina era uma armação feita de 

aço (SOUZA, 2005, p. 127). Laver faz uma observação interessante sobre o que se entende 

por crinolina: 

 

As saias eram armadas pelo forro e costumava haver um entreforro adicional de lã na parte 
superior e posterior da saia. Usavam-se muitas anáguas, e o que pode ser descrito como o efeito 

abafador de chá era enfatizado por uma pequena anquinha feita de crina de cavalo. Esta, para 
confusão dos estudantes modernos, era conhecida como “crinolina”. Era muito diferente da 

crinolina do futuro, mas, etimologicamente, o termo era mais correto do que quando foi aplicado 
aos arcos de aço das décadas de 1850 e 1860, porque crin é a palavra francesa para ‘crina’ e este 

era o material de que as primeiras “crinolinas” eram feitas. 
(LAVER, 2008, p. 173-174). 

 

BANHA: gordura animal usada como pomada para cabelo, para preparar unguentos e 

pomadas cosméticas. 

Fonte para a definição: CHERNOVIZ, 1890, p. 283. 

Menções nos anúncios: Henrique Biard, de março a maio; Teyssier, de novembro a 

dezembro. 

 

BARBAS: cabelos ou pêlos na parte inferior e laterais do rosto do homem. Barbiche à 

imperiále. Barba que faz alusão ao imperador francês Napoleão III. De acordo com Martins 

e Barbuy (1999, p. 96):  
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“Se à Napoleão III, vinham em ponta acompanhada de bigodes acerados; se a Francisco I, 

deixavam-na cheia, cobrindo a gravata; ou ainda à nazarena, imitando aquela de Cristo. O 

modelo Mefistófeles trazia duas pontas, conferindo ar temível e elegante ao seu portador. 

A chamada “barba neutra”, cujo melhor modelo era aquele do Visconde de Figueiredo, 

apresentava queixo raspado e vastas suíças laterais, à inglesa.” 

 

   

Exemplos de barbas: os mais jovens optavam por bigode e cavanhaque, à Napoleão III, 
como visto na imagem à esquerda. Ao centro, modelo de barba toda, já pouco usual no 

período. À direita: modelo de barba neutra, com as suíças laterais cheias (Coleção Militão, 
Museu Paulista/USP). 

 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 194; MARTINS, BARBUY, 1999, p. 96. 

Menções nos anúncios: Henrique Biard, de fevereiro a setembro; Pruvot, de janeiro a abril; 

Manoel de Araujo Rozo Junior (comerciante de Campinas), de novembro a dezembro.  

Crônicas: “[...] cabelos ondeados, crescidos e repartidos lateralmente por uma risca à direita 

formando topete à frente, no alto da cabeça, sofríveis bigodes e barba à cavaignac.” 

(NOGUEIRA, 1908, descrição de Cândido Gomes de Vasconcelos Guanabara, turma 

acadêmica de 1851 a 1855). 

“Era de estatura regular, claro, pálido, cabelos castanhos e repartidos ao lado, barba toda.” 

(NOGUEIRA, 1908, descrição de Domingos José da Cunha Júnior, turma acadêmica de 

1851 a 1855). 

“Alto, magro, moreno, olhos grandes e melancólicos, cabelos e barba pretos; sim, já era 

barbado, pois não se matriculou criança [...].” (NOGUEIRA, 1908, descrição de Felisberto 

Pereira da Silva, turma acadêmica de 1851 a 1855). 

“Alto, não magro mas esbelto, tez clara, pálido, cabelos pretos, barba toda, aparada e bem 

tratada [...].” (NOGUEIRA, 1908, descrição de Paulino José Soares de Souza, turma 
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acadêmica de 1851 a 1855). 

“Estatura média, cheio de corpo, tez clara, barba à inglesa.” (NOGUEIRA, 1908, descrição 

de Antônio Corrêa do Couto, turma acadêmica de 1853 a 1857). 

“O Delfino Filho, quando cursava a Academia já era barbado... Não queremos dizer com 

isto que já tivesse ele as respeitáveis barbas que, depois, sempre trouxe bastante crescidas 

e lhe davam assim uns ares de mata-mouros...” (NOGUEIRA, 1908, descrição de Delfino 

Pinheiro de Ulhôa Cintra, turma acadêmica de 1854 a 1858). 

“Alto, claro, louro, testa grande, olhos azuis, pouca barba, que trazia à cavaignac.” 

(NOGUEIRA, 1908, descrição de Francisco Azarias de Queiroz Botelho, turma acadêmica 

de 1855 a 1859). 

“Era tão vulgar naquele tempo a – barba toda, como o é hoje – somente os bigodinhos, 

e era comum de 1863 a 70 – bigodes e barbicha no queixo, à Napoleão III.” (NOGUEIRA, 

1908, sobre a toilette masculina). 

“[...] figura romântica, olhos grandes, tez clara e corada, cútis fina, barba toda, castanha 

também e aparada em ponta; posteriormente usava barbiche à imperiále.” (NOGUEIRA, 

1908, descrição de Carlos Mariano Galvão Bueno, turma acadêmica de 1856 a 1860). 

“Um bonito moço, o mais bonito de sua turma. De estatura mediana, claro, cor de leite, 

pálido, cabelos pretos e ondeados, olhos grandes, límpidos e negros, olhar vivo e 

inteligente, fronte grande e cismadora, boca regular, ornada de belos dentes e de lábios 

bem desenhados e um pouco salientes, barba preta cor de azeviche, que ele trazia toda, 

discretamente aparada em ângulo assaz disfarçado, à Francisco I, e formando um belo 

contraste pela cor com a alvura da fina cútis; talhe elegante e mãos esteticamente 

modeladas.” (NOGUEIRA, 1908, descrição de Pedro Luiz Pereira de Souza, turma 

acadêmica de 1856 a 1860). 

Comentários: Durante o mês de fevereiro, os cabelereiros anunciavam aluguéis de barbas 

e bigodes postiços para o Carnaval. A tipografia do jornal vendia máscaras com barbas no 

mesmo mês, já um comerciante de Campinas anunciou produtos para o Carnaval em 

novembro e dezembro. 

 

BAREGE: tecido feito de lã, originário de Barèges, cidade francesa. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 196. 

Menções nos anúncios: Loja da Cobra, de outubro a novembro; Guelfo de Lailhacar, de 

abril a junho. 
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BASQUINE: “corpete do vestido da mulher”. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 1211. 

Menções nos anúncios: Mme. Clarisse Martin, outubro.  

Outras grafias: basquina. 

Crônicas: “Aos domingos, toda a família (escravos inclusive) ia regularmente à missa. 

Dispensava-se o carro e seguiam todos a pé – os pais e as manas rigorosamente vestidos 

de preto, sem chapéu, as pequenas trajando saia escocesa e “basquine” de tafetá preto.” 

(BARROS, 1946). 

Comentários: Pode-se encontrar também o seguinte significado: uma saia ampla e 

enfeitada, usada no século XVI. A basquine remonta à essa época, mas ao vermos jornais 

e crônicas do século XIX ou imagens em museus (como o The 

Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque), vemos que 

eles não estão falando de uma saia e sim de um corpete, 

como visto na figura ao lado. Souza (2009) também afirma 

que o colete e o espartilho são derivados da basquine. 

Boucher (2010) diz que há “uma interpretação tardia e mal 

compreendida do termo espanhol”. O corpete seria basque e 

basquine ou vasquine (em português vasquinha) seria “uma 

espécie de vestido ‘bem amplo que se mantinha aberto e bem 

esticado sobre barbatanas’”.  

 

 

 

Basquine e saia de moire antique (O Jornal das Senhoras, 
edição 24, 17 de junho de 1855). 

 

BENGALAS: “pequeno bastão de cana da Índia, em que apoiamos a mão quando 

andamos”. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 206. 

Menções nos anúncios: Henrique Biard, de fevereiro a junho; Loja de Couros (em frente à 

Igreja do Collegio), de abril a setembro; Augusto José Pereira, setembro; Guelfo de 

Lailhacar, de março a abril; Lion d’Or, abril; Victor Marmotant, de junho a agosto; Notre 

Dame de Pariz, de março a abril. 

Outras grafias: bengalla 

Crônicas: “Não abandonava um grosso e rico bengalão, que mais parecia uma arma que 
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adorno complementar da toilette.” (NOGUEIRA, 1908, descrição de Francisco Gonçalves 

de Meireles, turma acadêmica de 1851 a 1855). 

 

BIGODES: parte da barba que cresce por cima do lábio superior. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 212. 

Menções nos anúncios: ao longo do mês de fevereiro em anúncios de Carnaval de Henrique 

Biard e Pruvot. 

Crônicas: “Da barba só deixava os bigodes.” (NOGUEIRA, 1908, descrição de Antônio 

Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, turma acadêmica de 1851 a 1855). 

“Era tão vulgar naquele tempo a – barba toda, como o é hoje – somente os bigodinhos, 

e era comum de 1863 a 70 – bigodes e barbicha no queixo, à Napoleão III.” (NOGUEIRA, 

1908, sobre a toilette masculina). 

 

BONÉ: cobertura para a cabeça, sem abas, podendo ou não proteger a vista. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 223. 

Menções nos anúncios: Loja da Pechincha, dezembro; Au Prophète, de março a 

junho; Pedro Bourgade, de abril a outubro. 

Outras grafias: bonnet, bonet. 

Comentários: o boné seria um toucado, usado quase que exclusivamente pelas 

mulheres no século XIX. Inicialmente, era usado no interior das casas, para depois 

ganhar a cidade. No século XX, o boné se transformou em uma peça para atividades 

esportivas (BOUCHER, 2010, p. 457). 

 

BORDADO: ato de enfeitar as bordas, fazendo desenhos com agulhas. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 225. 

Menções nos anúncios: Cruz, Salgado & Cia, fevereiro; Loja de Fazendas (Rua do 

Commercio, 4), de maio a junho; Au Prophète, de março a junho; Pedro Bourgade, março; 

comércio localizado na Rua do Rosário, 7, de junho a julho; Antonio Teixeira de Carvalho, 

de abril a junho; A.S.P. Saraiva, de março a abril; Antiga Casa do Barato, julho; Guilherme 

Fuchs, julho; Joaquim Pedro de Azevedo Segurado, junho; Guelfo de Lailhacar, de junho a 

agosto; comércio localizado na Rua do Rosário, 48, novembro. 

Crônicas: “Além de suas lições, as “manas mais velhas”, que nunca estavam ociosas, 

ocupavam-se de toda espécie de trabalhos, tanto os de utilidade como os de fantasia: 
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executavam bordados em talagarça ou seda, com lãs, miçangas e seda frouxa. Atingiam, 

no entanto, a perfeição, nos bordados brancos. Mas com que esforço!... Para isso colhiam 

folhas de maracujá, que eram trituradas e coadas. Obtida assim uma bela tinta verde, nela 

embebiam a pena e riscavam o desenho sobre o pano. Era esse então alinhavado sobre 

um pedaço de encerado próprio para tal fim, bem esticado.” 

(BARROS, 1946, sobre o dia a dia das irmãs). 

Comentários: De acordo com os anúncios, as peças mais bordadas são camisas, colarinhos 

e punhos, assim como lenços. Em O Jornal das Senhoras, eles apresentam modelos de 

bordados para colarinho (1), bordado brasileiro (2), bordado inglês (3), ponto real (4) e 

festão (5), como podem ser vistos na figura abaixo. 

 

(O Jornal das Senhoras, edição 26, 1 de julho de 1855). 

 

BOTAS: ver botina. 

 

BOTINAS: pequena bota, podendo ser de couro ou cetim, com ou sem salto, e cadarço. 

De cordovão: sapatos feitos de couro de cabra. De duraque: feitos de um tecido grosso, lã 
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ou algodão. Gaspeadas: botina cuja parte superior foi costurada à parte, como se fosse 

remendo. Podem ser enfeitadas ou lisas. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 228, 443, 594. 

Menções nos anúncios: Loja de chapéus nos quatro cantos, de fevereiro a dezembro; 

Bernardo Brenn, de setembro a dezembro; Christiano Clausen, de abril a outubro; Clausen 

& Rath, de abril a outubro; Henrique Fox, de abril a dezembro; Loja de Couros (em frente à 

Igreja do Collegio), de janeiro a dezembro; João Plandé, de março a dezembro; Loja da 

Barateza, dezembro; Pedro Bourgade, de abril a outubro; comércio localizado na Rua do 

Rosário, 7, de junho a julho; Antonio Teixeira de Carvalho, de abril a maio; Augusto José 

Pereira, setembro; Guelfo de Lailhacar, de maio a julho. 

Crônicas: “[...] um era sapateiro, fornecendo calçados para todos os domésticos (só se 

compravam botinas para passeios) [...].” (BARROS, 1946, sobre os escravos domésticos 

havia na casa). 

“Não fallemos nas botinas de setim, mais alvas que a penna de uma garça, no lencinho 

bordado trescalando exquisitos perfumes, no leque de madreperola, nas luvas de Jouvin e 

mil outras cousinhas, bonitas, encantadoras, fascinantes!” (CABRIÃO, 1866, trecho de A 

moda). 

“Sobrecasaca e colete de pano preto, calça branca, botinas de polimento, com o peito e o 

cano de pano azul escuro. Indefectível cartola e bengala de castão de ouro completavam-

lhe a toilette sempre correta e elegante.” (NOGUEIRA, 1908, descrição de Albino dos 

Santos Pereira, turma acadêmica de 1855 a 1859). 

“Cartola e guarda-chuva ou bengala; botinas de pelica ou verniz com o dorso de casimira 

azul ou preta.” (NOGUEIRA, 1908, descrição de José Carlos Borba, turma acadêmica de 

1855 a 1859). 

Comentários: As botinas mais anunciadas são de bezerro de Nantes70 e o modelo Melliès.  

Aparecem algumas feitas de vaqueta, mas o bezerro é um couro melhor e mais caro por 

ser mais macio. Já quanto ao verniz, trata-se de couro com aplicação de esmalte, um 

tratamento feito quando o couro apresenta imperfeições que possam ser disfarçadas71. 

O modelo Melliès (grafia encontrada nos anúncios) era um sapato feito na França pelo 

fabricante de sapatos Jean-Louis-Stanislas Méliès, pai do cineasta Georges Méliès72. 

 

                                    
70 Cidade francesa. 
71 Informação obtida de Alejandra Carolina Labarca Puelles, artesã especializada em couros. 
72 Informação obtida no site Georges Méliès. Disponível em: http://www.melies.eu/bio.html. 
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BOTÕES: peça de aviamento73 utilizado para prender e/ou apertar vestidos, camisas, 

calças, sobrecasacas etc. Abotoaduras: jogo de botões utilizado para prender punhos de 

camisas.  

Fonte para a definição: SILVA, 1789, p. 294, 295. 

Menções nos anúncios: Henrique Biard, de março a junho; Loja da Cobra, novembro; Luiz 

Supplicy, de maio a junho; Antônio Teixeira de Carvalho, junho; A.S.P. Saraiva, de março 

a abril; Au Pavres Diable, de novembro a dezembro; Guilherme Fuchs, julho; Joaquim 

Pedro de Azevedo Segurado, junho; Guelfo de Lailhacar, de junho a agosto.  

Crônicas: “Trajava com muita correção e não saía à rua senão de sobrecasaca preta ou 

verde escuro, com botões amarelos, muito à moda naquela época.” (NOGUEIRA, 1908, 

descrição de Hilário Gomes Nogueira de Castro, turma acadêmica de 1851 a 1855). 

“Trajava com apuro, ao gosto da época, quase invariavelmente pelo teor seguinte: 

sobrecasaca de pano preto, ou de azul ferrete com botões de metal amarelo [...]” 

(NOGUEIRA, 1908, descrição de José Carlos Borba, turma acadêmica de 1855 a 1859) 

“[...] Sempre cheio de alegrias íntimas, simpático, traquinas como um colegial em hora de 

recreio, de casaca azul e botões amarelos, chapéu branco, luvas e calçados parisienses 

[...].” (Peçanha Póvoa, Anos Acadêmicos, 1870, In. NOGUEIRA, 1908, descrição de 

Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, turma acadêmica de 1855 a 1859.) 

(Descrição de Hilário Gomes Nogueira de Castro) 

“Nos dias frios ou com o tempo úmido trazia-se um sobretudo de casimira bastante 

encorpado, com grandes botões [...].” (NOGUEIRA, 1908, descrição de Francisco Xavier 

da Silva, turma acadêmica de 1856 a 1860). 

Comentários: Muitos dos botões comercializados eram de plaque, metal revestido com uma 

lâmina de ouro ou prata. 

Aparece no inventário de Domitila Eufrasina e Capitão José Elias de Paiva (1865): “Uma 

porção de linhas, colchetes, cadarços, botões, grampos, fitas etcetera, que foi vista e 

avaliada pela quantia de vinte mil réis.” Neste caso, é apenas um inventário de aviamentos, 

mas temos botões como jóias, visto em uma tabela de objetos vendidos em leilão74, junho 

de 1861: 

“- uma caixa com um jogo, constante de um pé de botão, um pé de alfinete e anel com um 

solitário brilhante duble (herança de Adolpho Schlossmann), [no valor de 300 mil réis] 

- duas caixas com dois pares de botões de brilhantes, [no valor de 160 mil réis] 

                                    
73 Aviamento: objetos utilizados para trabalhos de costura, como botões, grampos, linhas, fitas etc. 
74 Coleção Fazenda Pública, ficha 3882, pertencente ao Museu Paulista. 
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- duas caixas com dois pares de botões de brilhantes, [no valor de 70 mil réis].” 

 

BRIM: tecido forte e grosso feito de linho. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 234 

Menções nos anúncios: Loja da Barateza, dezembro; Loja da Cobra, de agosto a novembro; 

Loja de Fazendas (Rua do Commercio, 4), de maio a junho; Loja da Pechincha, dezembro; 

Au Monde Elegant, março; Au Prophète, de março a junho; Pedro Bourgade, de abril a 

outubro; Fresneau, de outubro a novembro; Manoel Correa Guedes, de abril a maio; Antiga 

Casa do Barato, julho. 

Crônicas: “Depois de formado, substituiu o fraque e todo o fato de casimira por vestes de 

brim, que mesmo no inverno, raramente modificava.” (NOGUEIRA, 1908, descrição de 

Américo Muniz Cordeiro Gitahy, turma acadêmica de 1855 a 1859). 

“Trajava frequentemente calças de brim branco, trazia chapéu de Chile, e, 

indefectivelmente, gravata branca.” (NOGUEIRA, 1908, descrição de Antônio Ferreira 

Viana, turma acadêmica de 1851 a 1855). 

“[...] Os homens usavam no lar, invariavelmente, ternos de brim; na rua, calça branca, 

sobrecasaca preta e chapéu alto. Nos bailes e partidas, apresentavam-se todos de casaca, 

[...].” (BARROS, 1946, sobre a sociedade paulistana). 

 

BROCHE: jóia, pode ser feita com pedras e/ou metal, utilizada no peito. 

Fonte para a definição: SILVA, 1789, p. 303. 

Menções nos anúncios: La Maison d’Or, de março a abril; Au Pavre Diable, de novembro a 

dezembro. 

Comentários: aparece nos inventários de Luiz Supplicy (1865) e esposa de Custódio 

Fernandes da Silva (1868), mas sem maiores descrições de materiais ou desenhos. 

 

BURNOUS: um tipo de capa larga com capuz e gola grande.  

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 54. 

Menções nos anúncios: Mme. Clarisse Martin, outubro; Pedro Bourgade, de março a 

novembro; Joaquim Pedro de Azevedo Segurado, junho; Guelfo de Lailhacar, de junho a 

agosto; Notre Dame de Pariz, de março a abril. 

Outras grafias: burnau, bournuz, bournous, brunus. 

Comentários: O burnous também pode ser chamado de albornoz (BASTOS, 1912). É uma 

peça de origem árabe e também podemos encontrar nos anúncios com o nome de 
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algerienne. Assim como o casaco de zuavos, o burnous também derivou da indumentária 

militar. 

 

CABANS: “manto de mangas largas, não costurados sob a axila, de origem árabe [...].” 

Fonte para a definição: BOUCHER, 2010, p. 458. 

Menções nos anúncios: Pedro Bourgade, de agosto a outubro. 

 

CABELEIRAS: cabelo postiço que se usa no lugar do cabelo natural. Vendiam-se cabelos 

compridos e crespos, enrolados com o uso de um ferro quente, formando anéis.  

Fonte para a definição: PINTO, 1832. 

Menções nos anúncios: Henrique Biard, de fevereiro a junho; Pruvot, de janeiro a setembro; 

Manoel de Araujo Rozo Junior (comerciante de Campinas), de novembro a dezembro. 

Outras grafias: cabelleira. 

Comentários: No período, o cabelo representava a classe social, sendo os mais vastos, 

com penteados bem elaborados (conhecidos também por trepa-moleque) usados por 

mulheres da classe alta, como pode ser visto nas figuras abaixo. Como afirma Barros 

(1946), as mulheres chamavam os cabeleireiros franceses para fazerem penteados em 

casa em dias de festa, ocasião em que colocavam flores nos cabelos para enfeitá-los. 

 

   

Três tipos de penteados com provável uso de cabeleira (Coleção Militão, Museu 
Paulista/USP). 

 

Os penteados serviram de inspiração para Angelo Agostini75 e suas caricaturas, tanto no 

                                    
75 Angelo Agostini nasceu na Itália e veio ao Brasil em 1859, tornando-se um dos primeiros 
cartunistas no Brasil. Para mais informações, BALABAN, 2009. 
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Diabo Coxo quanto no Cabrião, como pode ser visto na charge abaixo, e já visto 

anteriormente na figura 8: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agostini apresenta um cabeleireiro francês (o 
reconhecimento se dá não somente pela fala, mas 
pelo estereótipo, ao desenhar um nariz grande). 
Além de zombar da ignorância da mulher, faz uma 
crítica com relação ao tamanho do penteado. 
(Diabo Coxo, 1864, n. 11).  

 

Durante o mês de fevereiro, os cabeleireiros ofereciam cabelos postiços para o Carnaval. 

Um comerciante de Campinas passou a anunciar esses produtos em novembro e dezembro 

do mesmo ano.  

 

CACHE-NEZ: manta ou lenço grande com que se agasalha o pescoço até o nariz. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 248 

Menções nos anúncios: Guelfo de Lailhacar, de junho a agosto. 

Outras grafias: cachenez 

Crônicas: “Não trazia então o seu característico e inseparável cache-nez ou pala dobrada, 

sobre os ombros; [...].” (NOGUEIRA, 1908, descrição de Américo Brasilio de Campos, turma 

acadêmica de 1856 a 1860). 

 

CALÇAS: espécie de calção largo que cobre até os pés. Ditas à balão: justas nos pés e na 

cintura e larga em toda a extensão das pernas. Podem ser encontradas em casimira (mais 

comum), brim e linho. 

Fonte para a definição: PINTO, 1832; NOGUEIRA, 1977, p. 115-116. 

Menções nos anúncios: Loja de Fazendas (comércio localizado na Rua do Commercio, 4), 
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de maio a junho; Loja da Pechincha, dezembro; Au Prophète, de março a junho; Pedro 

Bourgade, de abril a outubro; Fresneau, de julho a novembro; Manoel Correa Guedes, de 

abril a maio; comércio localizado na Rua do Rosário, 7, de junho a julho; Antonio Teixeira 

de Carvalho, junho; Guelfo de Lailhacar, de março a agosto. 

Crônicas: “Trajava frequentemente calças de brim branco, trazia chapéu de Chile, e, 

indefectivelmente, gravata branca.” NOGUEIRA, 1908, descrição de Antonio Ferreira 

Viana, turma acadêmica de 1851 a 1855).  

“A sua toilette era invariavelmente a seguinte – fraque e colete pretos ou de azul-escuro, 

calças brancas, salvo nos dias chuvosos, gravata preta, botinas de polimento e cartola de 

castor.” (NOGUEIRA, 1908, descrição de Cândido Gomes de Vasconcelos Guanabara, 

turma acadêmica de 1851 a 1855). 

“O seu aspecto dizia bem com o sobrenome e dava-lhe jus à antonomásia Doutor em 

Cânones, para a qual concorria a sua indefectível casaca, completando-lhe a toilette um 

par de calças brancas, chapéu alto e óculos.” (NOGUEIRA, 1908, descrição de José Maria 

de Azeredo Velho Júnior, turma acadêmica de 1855 a 1859). 

“Trajava corretamente. Estavam em moda naquele tempo as calças ditas a balão, juntas 

sobre os pés e à cintura e larguíssimas em toda a extensão das pernas.” (NOGUEIRA, 

1908, descrição de Francisco Xavier da Silva, turma acadêmica de 1856 a 1860). 

“O seu caráter fantasioso dava ora para fazê-lo vir à Academia com as botas por engraxar, 

ora ao contrário num requinte de chiquismo ao ponto de envergar elegante casaca, luvas 

de pelica marron e calças... de palha de seda!” (NOGUEIRA, 1908, descrição de Manuel 

Antonio de Passos, turma acadêmica de 1856 a 1860). 

“[...] As ervas daninhas vicejavam em plena liberdade, e tanto que, às vezes, o Comendador 

mandava um escravo capinar um trecho, para que suas calças não se manchassem do 

orvalho matutino.” (BARROS, 1946). 

“Das janotas sou modelo, 

Figurino abaloado, 

Calça larga, mangas fofas,  

Cabelinho bem frisado.” 

(GAMA, 1861, trecho de O janota). 

“Aquele Dr. Chaves era um homem pequeno que andava quase sempre muito encolhidinho 

e que nunca se via sem que estivesse todo vestidinho de preto, isto é, de chapéu, de 

gravata, de casaca, de colete, de calças e de sapatos pretos; de porte que nele nada havia 

que fosse branco senão a camisa; e ainda assim, muito pouco aparecia.” (REZENDE, 1888, 



66 

 

sobre o professor de filosofia, Dr. Manuel José Chaves). 

 

CAMISA: veste que cobre do pescoço até os quadris, podendo ser de algodão ou linho. 

Fonte para a definição: PINTO, 1832; SILVA, 1789, p. 331 

Menções nos anúncios: Clausen & Rath, julho; Loja da Cobra, de abril a novembro; Loja de 

Fazendas (comércio localizado na Rua do Commercio, 4), de abril a junho; Au Monde 

Elegant, março; Au Prophète, de março a junho; Pedro Bourgade, de abril a outubro; Manoel 

Correa Guedes, de abril a maio; Jeronimo Musseler, novembro; comércio localizado na Rua 

do Rosário, 7, de junho a julho; Antonio Teixeira de Carvalho, de julho a agosto; Augusto 

José Pereira, setembro; Antiga Casa do Barato, julho; Joaquim Pedro de Azevedo 

Segurado, junho; Guelfo de Lailhacar, de março a agosto; Lion d’Or, abril; Notre Dame de 

Pariz, de março a abril; comércio localizado na Rua do Rosário, 48, novembro. 

Crônicas: “[...] junto ao qual eram aquecidas as camisinhas e outras peças do vestuário do 

pequeno.” (BARROS, 1946, sobre as roupas de um recém-nascido). 

“Trajava com apuro, ao gosto da época, quase invariavelmente pelo teor seguinte: 

sobrecasaca de pano preto, ou de azul ferrete com botões de metal amarelo, calças e colete 

brancos, colarinhos deitados e pregados à camisa, assim como os punhos. Não estava 

ainda introduzido o uso dos punhos e colarinhos postiços.” (NOGUEIRA, 1908, descrição 

de José Carlos Borba, turma acadêmica de 1855 a 1859). 

“Ela própria faz a manteiga, da maneira mais complicada, servindo-se de uma desnatadeira 

para bater o creme; costura incansavelmente na máquina Singer, confeccionando roupas 

brancas e vestidos para as crianças e até mesmo camisas e casacos grossos de inverno 

para os pretos da casa.” (BINZER, 1882, sobre sua nova patroa). 

“Perfilando o colarinho,  

Que da orelha passa além, 

Com a mão nas algibeiras, 

Mas não puxo nem vintém!” 

(GAMA, 1861, trecho de O janota). 

“Aquele Dr. Chaves era um homem pequeno que andava quase sempre muito encolhidinho 

e que nunca se via sem que estivesse todo vestidinho de preto, isto é, de chapéu, de 

gravata, de casaca, de colete, de calças e de sapatos pretos; de porte que nele nada havia 

que fosse branco senão a camisa; e ainda assim, muito pouco aparecia.” (REZENDE, 1888, 

sobre o professor de filosofia, Dr. Manuel José Chaves). 
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CAMISOLA: espécie de camisa curta, de flanela, lã ou algodão, que se veste por baixo da 

camisa. Túnica de flanela ou de lã para banho. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 267. 

Menções nos anúncios: não há menções nos anúncios. 

Crônicas: “Bem cedo, escuro ainda, pois que não se levantara a densa bruma da 

madrugada, saíam todos, metidos em longas camisolas de baeta azul e calçados com 

tamancos de madeira.” (BINZER, 1882, sobre os banhos de mar). 

“Ali mesmo, da rede, a mamãe lavava um deles, vestia-lhe a camisola e despachava-o a 

correr para a cama.” (BINZER, 1882). 

“Para isso, no ano de 1855 os segundanistas mandaram fazer uma túnica ou camisola 

especial, um barrete ou antes um capacete que muito se assemelhava ao de que se servem 

alguns palhaços; tudo isto extremamente ridículo; e era assim vestido, e tocando trombeta, 

que o pobre do calouro tinha de atravessar todo o largo de São Francisco de baixo de uma 

vaia tremendíssima e de quantas chufas e judiações se podiam imaginar.” (REZENDE, 

1888, sobre o “trote” aplicado no calouros de direito). 

 

CAPA: Peça solta que desce dos ombros até os joelhos, ou mais abaixo. 

Fonte para a definição: SILVA, 1789, p. 340. 

Menções nos anúncios: Clausen & Rath, de julho a outubro; Loja de Couros (em frente à 

Igreja do Collegio), outubro; Cruz, Salgado & Cia., fevereiro; Loja da Cobra, de abril a 

setembro; Au Prophète, de março a junho; Pedro Bourgade, de março a outubro; Antonio 

Teixeira de Carvalho, de abril a maio; Augusto José Pereira, setembro; Antiga Casa do 

Barato, julho; Joaquim Pedro de Azevedo Segurado, junho; N.J.V. Ferard, fevereiro. 

Crônicas: “[...] ou, de volta de alguma igreja, embuçada em sombria capa, furtiva, alguma 

senhora de mantilha.” (BARROS, 1946). 

Comentários: em muito anúncios aparecem capas feitas de borracha. Em meados do 

século XIX, já se conhecia as propriedades da borracha como impermeabilizante, sendo 

usada em peças de roupa e sapatos (DAOU, 2004, p. 18). 

 

CAPOTE: capa ampla com capuz, feito de lã. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 279. 

Menções nos anúncios: Clausen & Rath, julho; Loja de Couros (em frente à Igreja do 

Collegio), junho;  comércio localizado na Rua São Bento, 34, julho;  

Crônicas: “Tinha um capote matusalêmico, que os colegas denominavam – o voador e 
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alguns pretendiam ser objeto arqueológico proveniente de Diógenes.” (NOGUEIRA, 1908, 

descrição de Gabriel de Paula Almeida Magalhães, turma acadêmica de 1851 a 1855). 

Comentários: peça de roupa apropriada para viagens, é anunciada junto com outros artigos 

para viagem, como chicotes, canastras, bolsas a tiracolo, etc. 

 

CARTOLA:  chapéu masculino, de copa alta e aba mais estreita, geralmente na cor preta. 

Nos anúncios, encontramos também a denominação chapéu alto. 

Menções nos anúncios: Loja da Cobra, novembro; Pedro Bourgade, de agosto a outubro. 

Crônicas: “Usava monóculo, botinas de tacão bem alto e cartola, muitas vezes de castor 

branco.” (NOGUEIRA, 1908, descrição de Luís Joaquim Duque Estrada Teixeira, turma 

acadêmica de 1854 a 1858). 

“Trajava indefectível sobrecasaca e usava cartola de castor.” (NOGUEIRA, 1908, descrição 

de Manuel Alves de Araújo, turma acadêmica de 1855 a 1859). 

 

CASACA: peça que se utiliza em cima das demais vestes, com abas grandes, mangas 

largas e fecha-se com botões. 

Fonte para a definição: PINTO, 1832; SILVA, 1789, p. 355. 

Menções nos anúncios: Au Prophète, de março a junho; N.J.V. Ferard, fevereiro. 

Crônicas: “Sempre cheio de alegrias íntimas, simpático, traquinas como um colegial em 

hora de recreio, de casaca azul e botões amarelos, chapéu branco, luvas e calçados 

parisienses [...].” (NOGUEIRA, 1908, descrição de Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, 

turma acadêmica de 1855 a 1859). 

“Como todos os outros professores, nunca deixava de ir à aula de casaca; mas em casa e 

pela imediações da sua casa apresentava-se vestido mais ou menos como um estudante.” 

(REZENDE, 188876, sobre o Dr. Emilio Paulo, professor de latim, preparatório para 

Academia). 

“Aquele Dr. Chaves era um homem pequeno que andava quase sempre muito encolhidinho 

e que nunca se via sem que estivesse todo vestidinho de preto, isto é, de chapéu, de 

gravata, de casaca, de colete, de calças e de sapatos pretos; de porte que nele nada havia 

que fosse branco senão a camisa; e ainda assim, muito pouco aparecia.” (REZENDE, 1888, 

sobre o professor de filosofia, Dr. Manuel José Chaves). 

 

                                    
76 O livro foi escrito em 1888, mas as recordações sobre sua vida acadêmica são de 1849 a 1855. 
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CASIMIRA: tecido feito de lã, leve e fino, muito usado na confecção de calças, coletes e 

paletós. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 293. 

Menções nos anúncios: Loja da Barateza, dezembro; Loja da Cobra, de agosto a novembro; 

Loja de Fazendas (comércio localizado na Rua do Commercio, 4), de abril a junho; Loja da 

Pechincha, dezembro; Mme. Clarisse Martin, outubro; Au Monde Elegant, março; Au 

Prophète, de março a junho; Pedro Bourga, de abril a outubro; Fresneau, de outubro a 

novembro; Manoel Correa Guedes, de abril a junho; Jeronimo Musseler, novembro; 

comércio localizado na Rua do Rosário, 7, de junho a julho; Antonio Teixeira de Carvalho, 

junho; Antiga Casa do Barato, agosto; Joaquim Pedro de Azevedo Segurado, junho; Guelfo 

de Lailhacar, de abril a agosto. 

Crônicas: “Nos dias frios ou com o tempo úmido trazia-se um sobretudo de casimira 

bastante encorpado, com grandes botões, cuja originalidade consistia em não ter avesso, 

e sim duas vistas, uma de xadrez, outra de só cor mais ou menos foncée. Comprava-se no 

Pedro Bourgade por 60$000.  

Não era gente quem não possuísse um sobretudo desses.” (NOGUEIRA, 1908, descrição 

de Francisco Xavier da Silva, turma acadêmica de 1856 a 1860).  

“Depois de formado, substituiu o fraque e todo o fato de casimira por vestes de brim, que 

mesmo no inverno, raramente modificava.” (NOGUEIRA, 1908, descrição de Américo Muniz 

Cordeiro Gitahy, turma acadêmica de 1855 a 1859). 

 

CASSA: tecido fino de algodão ou linho. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 294. 

Menções nos anúncios: Loja da Barateza, dezembro; Loja da Cobra, de agosto a setembro; 

Loja da Pechincha, dezembro; Au Prophète, de março a junho; comércio localizado na Rua 

do Rosário, 7, de junho a julho; Antonio Teixeira de Carvalho, de abril a junho; comércio 

localizado na Rua do Commercio, 3, novembro; Antiga Casa do Barato, julho. 

Crônicas: “Trajavam-se as senhoras muito simplesmente; seus vestidos de chita eram 

cortados e costurados em casa. Somente os bonitos vestidos de passeio, em geral de 

cassa, eram confeccionados por uma costureira.” (BARROS, 1946). 

 

CAVOUR: modelo de paletó feito de tecido grosso ao estilo do que era usado pelo político 

italiano, Conde de Cavour. 

Fonte para a definição: Correio Paulistano. 
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Menções nos anúncios: Pedro Bourgade, de abril a outubro; Manoel Correa Guedes, de 

abril a maio. 

Comentários: Em anúncios de outros anos no Correio Paulistano, encontramos 

sobretudos, capas, chapéus, coletes, todos ao modelo cavour. Conde de Cavour foi um 

político italiano e liderou a unificação italiana junto com Garibaldi. 

 

Imagem de Conde de Cavour. Disponível em: 
http://www.dirittodicritica.com/2010/12/31/le-leggi-ad-personam-del-conte-cavour/. 

 

CEROULAS: calças de linho, algodão ou flanela que os homens trazem por baixo das 

calças. 

Fonte para a definição: PINTO, 1832. 

Menções nos anúncios: Au Prophète, de março a junho; Pedro Bourgade, de abril a outubro; 

Manoel Correa Guedes, de abril a maio; Antonio Teixeira de Carvalho, junho; Antiga Casa 

do Barato, julho; Guelfo de Lailhacar, de março a agosto; Lion d’Or, abril; Notre Dame de 

Pariz, de março a abril. 

Outras grafias: seroula. 

 

 

http://www.dirittodicritica.com/2010/12/31/le-leggi-ad-personam-del-conte-cavour/
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CETIM: “tecido fino e lustroso, de seda ou de lã”, muito usado em sapatos no período. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 1099. 

Menções nos anúncios: Christiano Clausen, de abril a maio; Loja de Couros (em frente à 

Igreja do Collegio), de agosto a setembro; João Plandé, de setembro a outubro; Loja da 

Cobra, de agosto a novembro; Antiga Casa do Barato, julho. 

Outras grafias: setim. 

Crônicas: “Preparado para as damas, havia um mimoso gabinete onde se achavam todos 

os requisitos imagináveis de toilette: flores, perfumes, fitas e até luvas brancas e sapatinhos 

de cetim!” (BARROS, 1946, sobre os bailes). 

“Jeitosas [as costureiras], enfiavam-lhe as meias de seda branca, o sapatinho de cetim, o 

vestidinho branco, bem armado e guarnecido de rendas de prata.” (BARROS, 1946, roupa 

infantil para procissão). 

“A sobrinha do dono da casa onde nos hospedamos usava um vestido de cetim de côr 

‘chamois’, confundindo-se com a da sua pele, e não me sairá nunca da memória.” (BINZER, 

1881, na ocasião da visita do imperador). 

 

CHAMALOTE: ver moiré antique. 

Menções nos anúncios: Au Prophète, de março a junho; Pedro Bourgade, março; Guilherme 

Fuchs, julho. 

 

CHAMBRE: roupão utilizado somente em casa. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 313. 

Menções nos anúncios: Au Prophète, de março a junho; Pedro Bourgade, de abril a outubro; 

Fresneau, de outubro a novembro. 

Outras grafias: rob-chambre. Em francês é robe de chambre. 

Crônicas: “[...] Para melhor fingir de grão-turco, adornava-se de um gorro e de uma folgada 

robe de chambre e fumava num longo cachimbo.” (NOGUEIRA, 1908, descrição de Pedro 

Luiz Pereira de Souza, turma acadêmica de 1856 a 1860). 

 

CHAPÉU: usado para cobrir a cabeça, tanto como por moda ou para proteção, pode ser de 

feltro, palha, lã, seda ou couro. Trata-se de uma peça indispensável no período, ao sair de 

casa. Chapéu alto: cartola. Chapéu Chille: chapéu feito de palha. Garibaldi: chapéu ao estilo 

do patriota italiano. Kate Greenaway: chapéu ao estilo das ilustrações de Kate Greenaway, 

ilustradora de livros infantis inglesa. 
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Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 313; SILVA, 1789, p. 384. 

Menções nos anúncios: Henrique Biard, de fevereiro a junho; comércio na Rua da Freira, 

4, julho; José Francisco de Lima, de setembro a outubro; Loja de Couros, de abril a junho; 

Loja da Cobra, de abril a novembro; Loja de fazendas (rua do Commercio, 4), de maio a 

junho; Mme. Clarisse Martin, de março a dezembro; Au Prophète, de março a junho; Pedro 

Bourgade, de abril a junho; comércio localizado na Rua do Rosário, 7, de junho a julho; 

Antonio Teixeira de Carvalho, de abril a maio; A.S.P. Saraiva, de março a abril; Augusto 

José Pereira, de setembro a novembro; Joaquim Pedro de Azevedo Segurado, junho; 

Guelfo de Lailhacar, de junho a agosto; Loja dos Coelhos, abril; Victor Marmotant, de junho 

a agosto; N.J.V. Ferard, fevereiro; Notre Dame de Pariz; de março a abril; comércio 

localizado na Rua do Rosário, 48, novembro. 

Crônicas: “[...] apareceu na minha frente um vulto o mais estranhamente equipado deste 

mundo: grandes óculos azuis sobre o nariz, chapéu de palha branca na cabeça [...].” 

(BINZER, 1881, sobre um professor alemão fazendo pesquisa no campo). 

“Tudo o que pudera fazer ante a repentina explosão de energia das mulas fora segurar meu 

chapéu na cabeça, apanhar o meu guarda-chuva que despencava pelo carro afora e 

manter-me ali dentro [...].” (BINZER, 1882, viajando pelo interior de São Paulo). 

“Usava óculos, chapéu alto e trajava com impecável asseio e correção.” (NOGUEIRA, 1908, 

descrição de Clemente Falcão de Souza Filho, turma acadêmica de 1851 a 1855). 

“Usava chapéu de Chile.” (NOGUEIRA, 1908, descrição de Baltazar da Silva Carneiro, 

turma acadêmica de 1854 a 1858). 

“Um chapellinho de palha da Italia, com laços de fitas, véo de escomilha, cercado de flôres, 

como os que ha na loja do Custodio, que graça, que mimo, que fascinação!” 

(CABRIÃO 

, 1866, Trecho de A moda). 

“Joaquina preparava os chapéus especiais das meninas, que, talvez à imitação dos que os 

ingleses chamam “Kate Greenway”, eram feitos de pano branco, com talas de bambu lisas 

e bem finas, à guisa de barbatanas, metidas de ambos os lados, entre as costuras.” 

(BARROS, 1946, sobre tipo de chapéu utilizado quando a família viajava ao interior de São 

Paulo). 

Comentários: Garibaldi não apenas virou moda no que se refere aos chapéus, mas também 

para gravatas, muito comercializadas em São Paulo. No caso de Kate Greenaway, apesar 

de Barros ter citado como chapéu, bonnet é a definição que mais veremos para essa peça. 

Esse tipo de peça não era usado somente por crianças, também podendo ser usado por 
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senhoras, geralmente feito de seda. 

 

 

À esquerda, imagem de Garibaldi. Imagem disponível em: 
http://freemasonry.bcy.ca/biography/garibaldi_g/garibaldi.html. À direita, ilustração de Kate 

Greenaway. Disponível em: http://collections.vam.ac.uk/item/O589191/print-greenaway-
kate/. 

 

CHILENAS: espora grande, de roseta (roda dentada) larga. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 318 

Menções nos anúncios: Loja de couros, abril. 

Crônicas: “Aturdido e atarefado no afã de reunir os animais dispersos, o tropeiro picava a 

sua mula com as enormes chilenas, vociferando em linguagem rústica, enquanto brandia 

um longo chicote.” (BARROS, 1946, a caminho de Santos). 

“Verdadeiro Paulista no coração e nos costumes, [...] um largo chapéu de palha, de montar 

e chilenas, um bom revólver à cinta, eis o que completava o traje do distinto Piracicabano 

[...].” (ZALUAR, 1861, em sua passagem por Piracicaba). 

 

CHINELOS: calçado que não cobre o calcanhar, feito de tapete ou veludo. 

Fonte para a definição: PINTO, 1832. 

Menções nos anúncios: Loja de chapéus nos quatro cantos, de novembro a dezembro; 

Bernardo Brenn, de setembro a dezembro; Clausen & Rath, julho; Loja de Fazendas 

(Ladeira de Santo Antonio), junho; Loja de Couros (em frente à Igreja do Collegio), de 

janeiro a outubro; João Plandé, de setembro a dezembro; Loja da Barateza, dezembro; 

Pedro Bourgade, de abril a outubro; Guelfo de Lailhacar, de junho a julho. 

Crônicas: “Nesse dia, ao jantar, apareceu a pequena (que ainda usava saia curta) com um 

velho vestido de chita, que lhe chegava aos pés, calçando uns chinelos furados, os ombros 

http://freemasonry.bcy.ca/biography/garibaldi_g/garibaldi.html
http://collections.vam.ac.uk/item/O589191/print-greenaway-kate/
http://collections.vam.ac.uk/item/O589191/print-greenaway-kate/
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cobertos por um xale surrado e desbotado, tendo nas mãos uma bandejinha velha!” 

(BARROS, 1946, um castigo dado a uma criança por ter humilhado uma mulher pobre). 

“O Sr. Costa manda envernizar os sapatos, o que é muito mais do agrado dos pretos, por 

ser mais fácil do que engraxa-los; Madame, em casa, usa chinelos e, na rua, sapatos rasos 

ou borzeguins bronzeados.” (BINZER, 1882, sobre São Paulo). 

 

CHINÓS: tipo de cabelo postiço, usado somente no alto da cabeça. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 320. 

Menções nos anúncios: Henrique Biard, de fevereiro a junho. 

Crônicas: “Belos chinós –  

Para as papalvas77 –  

Que encobre a cuia, 

Das que são calvas.” (GAMA, 1861, trecho de Farmacopéia) 

 

CHITA: tecido plano ordinário de algodão estampado com flores e aves, feito na Ásia ou 

Europa. Pode ser estampado em diferentes tramas, como morim, cambraia, musselina etc. 

Fonte para a definição: SILVA, 1789, p. 389. 

Menções nos anúncios: João Velloso, setembro; Loja da Barateza, dezembro; Loja da 

Cobra, de agosto a setembro; Loja da Pechincha, dezembro; Mme. Clarisse Martin, de 

outubro a dezembro; Fresneau, de outubro a novembro; comércio localizado na Rua do 

Rosário, 7, de junho a julho; Antonio Teixeira de Carvalho, de abril a agosto; comércio 

localizado na Rua do Commercio, 3, novembro; Augusto José Pereira, setembro; Antiga 

Casa do Barato, julho. 

Crônicas: “Já cedo, pela manhã, as beldades brasileiras, isto é, uma parte delas, vestiram 

seus mais lindos vestidos, elegantes toilettes de cerimônia, procedentes de Paris. Quem 

tinha dinheiro e relações, mandara realmente encomendar um vestido parisiense ou pelo 

menos do Rio, tratando se surrá-lo depois tanto quanto possível. Assim, você bem faz uma 

idéia dessas senhoras que durante o ano todo se vestem de chita exibindo trajes de côr 

vermelho berrante, azul forte e até verde e amarelo!” 

(BINZER, 1881, em uma visita do imperador à cidade de São João d’El-Rei) 

“Desde então, lá está a arma ameaçadora na minha parede, ao lado dos meus vestidos e 

saias de chita, inspirando tanto receio que o primeiro resultado foi o de aterrorizar uma preta 

                                    
77 Mulher simplória (BASTOS, 1912). 
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que não quis mais arrumar meu quarto.” (BINZER, 1882, ao passar uma temporada em 

Santos. O patrão lhe passou uma arma de fogo para sua proteção e da família, enquanto 

estivessem no litoral). 

“A brasileira nas grandes reuniões ou na rua, é tanto mais o que os ingleses chamam de 

‘dressing’, quanto são primitivas suas roupas caseiras. Mesmo as senhoras mais distintas 

andam em casa com as tranças soltas, saias de chita sem cintos e largos paletós.” 

(BINZER, 1881, sobre a mulher brasileira). 

“Usa a sua sainha de chita obrigatória e as tranças soltas, [...].” (BINZER, 1882, sobre sua 

nova aluna no interior de São Paulo). 

 “Alli estavão o q chamão ca moças bonitas. Havião com vestidos de velludo a Presidenta, 

e a Viscondessa de Montalegre. Havião alem destes vestidos de setim sem ter escomilha 

por cima. Havião de chita em cassa com listras de seda, de chalim, etc.” (AZEVEDO, 1844, 

carta para a mãe descrevendo um baile). 

“Trajavam-se as senhoras muito simplesmente; seus vestidos de chita eram cortados e 

costurados em casa. Somente os bonitos vestidos de passeio, em geral de cassa, eram 

confeccionados por uma costureira.” (BARROS, 1946, sobre a sociedade paulistana de 

meados do século XIX). 

“Primeiramente providenciava os vestidos de chita para a roça, as meias brancas 

encorpadas, e também as fazendas de cor para as calcinhas das meninas, pois que as 

brancas se encardiam na terra vermelha.” (BARROS, 1946, sobre quando iam para a 

fazenda). 

“Nesse dia, ao jantar, apareceu a pequena (que ainda usava saia curta) com um velho 

vestido de chita, que lhe chegava aos pés, calçando uns chinelos furados, os ombros 

cobertos por um xale surrado e desbotado, tendo nas mãos uma bandejinha velha!” 

(BARROS, 1946, sobre um castigo dado a uma criança por ter humilhado uma mulher 

pobre). 

 

CINTO: correia que fecha nas extremidades. 

Fonte para a definição: BLUTEAU, 1728. 

Menções nos anúncios: Loja da Cobra, de agosto a setembro; Pedro Bourgade, de abril a 

junho; Guilherme Fuchs, julho; Joaquim Pedro de Azevedo Segurado, junho. 

Crônicas: “Mesmo as senhoras mais distintas andam em casa com as tranças soltas, saias 

de chita sem cintos e largos paletós.” (BINZER, 1882, sobre as mulheres em São Paulo).  
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COIN DE FEU: pequeno sobretudo para ser utilizado em casa. 

Fonte para a definição: O Jornal das Senhoras, edição28, 9 de julho de 1854. 

Menções nos anúncios: Fresneau, de outubro a novembro. 

 

COLAR: cadeia feita de metal para ser utilizada no pescoço. No período estudado, temos 

também o uso das palavras corrente e cordão, sendo todos acessórios para o pescoço. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 341. 

Menções nos anúncios: não há menções nos anúncios. 

Outras grafias: collar. 

Comentários: Aparece no espólio de Antonio José Ferreira (1874), descrito como colar de 

contas. Os pingentes que acompanhavam os colares e correntes na época mais comuns 

eram figas e corações, como podemos ver na descrição do inventário de Florinda de Rosa 

Claudina78 (1855): 

“Dezenove oitavas de oiro, em diferentes obras, a saber: uma figa, dois corações, uma 

teleia (?), uma cruz, um leão, e quatro palmos de cordão intrafino [...].” 

No inventário de Luiz Supplicy (1865) aparecem cordões, fechos e pingentes como figas de 

coral. Aparecem também colares com cruzes. No inventário de Luiz Bamberg, aparecem 

correntes feitas de ouro e prata. 

 

COLARINHO: uma tira de dois ou três dedos de largura que é costurada na parte superior 

da camisa, abotoada no pescoço.  

Fonte para a definição: BLUTEAU, 1728, p. 367. 

Menções nos anúncios: Henrique Biard, setembro; Loja de chapéus nos quatro cantos, de 

novembro a dezembro; Antiga Casa do Barato, julho; Guilherme Fuchs, julho; Guelfo de 

Lailhacar, de março a agosto. 

Outras grafias: collarinho. 

Crônicas: “Trajava com apuro, ao gosto da época, quase invariavelmente pelo teor 

seguinte: sobrecasaca de pano preto, ou de azul ferrete com botões de metal amarelo, 

calças e colete brancos, colarinhos deitados e pregados à camisa, assim como os punhos. 

Não estava ainda introduzido o uso dos punhos e colarinhos postiços.” (NOGUEIRA, 1908, 

descrição de José Carlos Borba, turma acadêmica de 1855 a 1859). 

Comentários: Apesar de Nogueira afirmar que no período não se utilizava o colarinho 

                                    
78 Arquivo Histórico do Estado de São Paulo, Fundo Tribunal de Justiça, processo 697/1855. 
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postiço, nos anúncios de Guelfo de Lailhacar são oferecidos colarinhos de linho postiços. 

Em muitos dos anúncios são oferecidos colarinhos bordados. No Jornal das Senhoras, 

publicação do Rio de Janeiro, são oferecidos modelos de bordados, servindo os padrões 

tanto para colarinhos quanto para lenços, como podemos ver na figura abaixo. Trata-se de 

uma pequena amostra dos bordados que poderíamos encontrar no período estudado.  

 

Modelos de bordados que serviam tanto para lenços como colarinhos, publicados n’O 
Jornal das Senhoras, edição 21, 23 de maio de 1852. 

 

COLETE: espécie de veste, sem abas e sem mangas. 

Fonte para a definição: PINTO, 1832; SILVA, 1789, p. 414. 

Menções nos anúncios: Loja da Cobra, de agosto a novembro; Loja da Pechincha, 

dezembro; Au Prophète, de março a junho; Pedro Bourgade, de abril a outubro; Fresneau, 

julho; Manoel Correa Guedes, de abril a maio; comércio localizado na Rua do Rosário, 7, 

de junho a julho; N.J.V. Ferard, fevereiro. 

Outras grafias: colete. 

Crônicas: “Uma vez, no correr da aula do dr. Veiga Cabral, fixou este os olhos sobre o 
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Felisberto Jardim, e, suspendendo a explicação, chamou-o para junto da cátedra: 

- Onde foi – perguntou-lhe – que o senhor mandou fazer este tão lindo colete? 

- Foi no meu alfaiate, no Rio. 

- Bem se vê, bem se vê – replicou o esquisito lente. – Por aqui não há tão bonitos padrões.” 

(NOGUEIRA, 1908, sobre o colete de Felisberto Gomes Jardim, turma acadêmica de 1851 

a 1855). 

“Bonita casaca,  

Colete bordado; 

Chapéu de patente, 

Cabelo pintado!...”  

(GAMA, 1861, trecho de O velho namorado) 

“Aquele Dr. Chaves era um homem pequeno que andava quase sempre muito encolhidinho 

e que nunca se via sem que estivesse todo vestidinho de preto, isto é, de chapéu, de 

gravata, de casaca, de colete, de calças e de sapatos pretos; de porte que nele nada havia 

que fosse branco senão a camisa; e ainda assim, muito pouco aparecia.” (REZENDE, 1888, 

sobre o professor de filosofia, Dr. Manuel José Chaves). 

 

CORAIL DENTRIFICE: produto utilizado para limpar e conservar os dentes, refrescar a 

boca e endurecer as gengivas. 

Fonte para a definição: anúncio do comerciante. 

Menções nos anúncios: comércio localizado no Largo da Sé, n. 1, maio. 

Comentários: De acordo com Chernoviz (1890), o produto base dos dentrifícios da época 

era o coral vermelho, reduzido a pó.  

 

CORDÃO: corda pequena e delgada feita de seda, algodão ou ouro. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 366, SILVA, 1789, p. 471. 

Menções nos anúncios: Pruvot, de janeiro a abril. 

 

COTURNO: espécie de bota justa que vai até o meio da perna. 

Fonte para a definição: PINTO, 1832. 

Menções nos anúncios: Christiano Clausen, maio. 

Crônicas: “Trazia ele botinas de cano alto que ficava oculto sob as calças. 

- Por que usa V. destes coturnos? – perguntou-lhe um bisbilhoteiro. 

- Para preservar-me das dentadas de cães danados.” (NOGUEIRA, 1908, anedota sobre 
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Luiz Barbosa da Silva, turma acadêmica de 1856 a 1860). 

Comentários: O coturno também é chamado de borzeguim, um tipo de sapato utilizados por 

militares, mas também pelos trágicos (teatro, Grécia Antiga). 

 

COURO:  é a pele dos animais curtida para manufatura de peças como sapatos, chapéus, 

luvas etc.  

Fonte para a definição: BLUTEAU, 1728, p. 525. 

Menções nos anúncios: Teyssier, de novembro a dezembro; comércio localizado na Rua 

da Boa Vista, 28, fevereiro; Loja de Chapéus nos quatro cantos, de fevereiro a dezembro; 

Bernardo Brenn, de setembro a dezembro; Christiano Clausen, de abril a maio; Clausen & 

Rath, de abril a outubro; Henrique Fox, de abril a dezembro; Loja de Couros, de janeiro a 

dezembro; João Plandé, de setembro a dezembro; Bernardo Rostaicher, de fevereiro a 

dezembro; Cruz, Salgado & Cia., fevereiro; Loja da Cobra, abril; Pedro Bourgade, de abril 

a junho; comércio localizado na Rua do Rosário, 7, de junho a julho; Antonio Teixeira de 

Carvalho, de abril a maio; A.S.P. Saraiva, de março a abril; Augusto José Pereira, de 

setembro a novembro; Guilherme Fuchs, julho; Guelfo de Lailhacar, de março a julho; N.J.V. 

Ferard, fevereiro. 

Outras grafias: coiro. 

Crônicas: “Os criadores mais ricos curtem eles próprios grande parte do couro produzido 

em suas fazendas ou os salgam para exportação. Para curtir é empregada a casca da 

rhizophora mangle.” (ORBIGNY, por volta de 1830, sobre a indústria manufatureira de 

São Paulo). 

“Outra indústria não menos para admirar-se é a dos arreios de couro e chicotes 

entrançados, que se fazem aqui do mais delicado e apuradíssimo trabalho.” (ZALUAR, 

1861, sobre a passagem do autor por Sorocaba).  

Comentários: Rhizophora mangle, ou mangue vermelho, é uma árvore da região de 

manguezais. É utilizada no curtume de couro, tornando-o impermeável.79 

 

CRINOLINA: anágua feita de arcos flexíveis de aço. Ver balão. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 377. 

 

 

                                    
79 GODOY et al, 1997. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-
84041997000100003&script=sci_arttext.  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-84041997000100003&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-84041997000100003&script=sci_arttext
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CROCHET: “renda feita com uma agulha especial”. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 377. 

Menções nos anúncios: Loja da Cobra, de agosto a setembro; Joaquim Pedro de Azevedo 

Segurado, junho. 

Crônicas: “Algumas das moças faziam trabalhos de “crochet” à noite, que iam vender aos 

domingos em Campinas e, com estes lucros adquiriam vestidos, etc. [...].” (TSCHUDI, 1860, 

sobre colonos europeus trabalhando em fazendas). 

Comentários: O Jornal das Senhoras, edição 38, apresenta dois modelos de peças feitas 

com crochet: uma bolsa (número 11 na figura) e uma rosa feita de lã, cujas folhas foram 

feitas em crochet (número 12). 

 

 

O Jornal das Senhoras, edição 38, 18 de setembro de 1853. 
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ENTREMEIOS: renda ou outro adorno bordado costurado entre dois espaços. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 476. 

Menções nos anúncios: Cruz, Salgado & Cia., fevereiro; Guilherme Fuchs, julho. 

Comentários: Ao lado, vemos um exemplo de entremeio (a tira entre 

as mangas e o punho) publicado no O Jornal das Senhoras, edição 

33, 15 de agosto de 1852. 

 

 

 

FELTRO: espécie de tecido não tecido80 feito de pelos de animais ou lã. Muito utilizado na 

confecção de chapéus. 

Fonte para a definição: SILVA, 1789. 

Menções nos anúncios: Au Prophète, de março a junho. 

 

FICHUS: “peça de tecido com que as mulheres cobriam a cabeça, a garganta e os ombros”. 

Fonte para a definição: BOUCHER, 2010, p. 463. 

Menções nos anúncios: Joaquim Pedro de Azevedo Segurado, junho. 

 

FILÓ: tecido fino, similar à cassa. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 558. 

Menções nos anúncios: Guilherme Fuchs, julho; Joaquim Pedro de Azevedo Segurado, 

junho. 

Outras grafias: fillot. 

 

FITA: “tecido estreito”, pode ser de cetim, algodão, seda, veludo ou lã. 

Fonte para a definição: PINTO, 1832. 

Menções nos anúncios: Cruz, Salgado & Cia., fevereiro; Mme. Clarisse Martin, de novembro 

a dezembro; Guilherme Fuchs, julho; comércio localizado na Rua do Rosário, 48, 

novembro. 

Crônicas: “Logo ao chegar, o Evaristo pediu fitas, e explicava – fitas de cor escarlate e 

largura de um dedo.” (Evaristo Ferreira da Veiga) 

                                    
80 Tecido não tecido é um tecido obtido através de um processamento que não envolva 
entrelaçamento dos fios (tecelagem) ou malharia. “O resultado é obtido diretamente pelas camadas 
de fibras que se unem umas às outras por meios físicos e/ou químicos, formando uma folha 
contínua.” (CHATAIGNIER, 2006, p. 45). 



82 

 

Comentários: De acordo com Nogueira (1977, p. 58, v. 4), naquele tempo, eles usavam fitas 

para encadernar as dissertações acadêmicas, na cor escarlate (ou encarnada, como diz 

Nogueira), pois era a cor do curso de Direito. 

 

FLANELA: “tecido de lã pouco encorpado”. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 561. 

Menções nos anúncios: Loja de Fazendas (Rua do Commercio, 4), de maio a junho; Au 

Prophète, de março a junho; Guelfo de Lailhacar, de março a agosto. 

Crônicas: “[...] trajes de banho feitos de flanela [...].” (BINZER, 1882, em uma temporada 

em Santos). 

 

FRAQUE: casaco curto, aberto do peito para baixo e com uma só abotoadura. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 572. 

Menções nos anúncios: não há menções nos anúncios. 

Crônicas: “Nenhuma família deixava a colônia, conservavam seus trajes tradicionais, e 

muitos dos mais velhos vestem ainda hoje, aos domingos, o fraque azul com que foram 

confirmados na pátria distante.” (TSCHUDI, 1860, sobre colonos em São Paulo que 

estavam em Santo Amaro e Itapecirica da Serra como lavradores). 

“A sua toilette era invariavelmente a seguinte – fraque e colete pretos ou de azul-escuro, 

calças brancas, salvo nos dias chuvosos, gravata preta, botinas de polimento e cartola de 

castor.” (NOGUEIRA, 1908, descrição de Cândido Gomes de Vasconcelos Guanabara, 

turma acadêmica de 1851 a 1855). 

“Trajava com elegância, a ponto de atrair a simpática admiração do conselheiro Cabral, que 

por mais de uma vez o felicitou sinceramente pelo talho do seu fraque, as suas meias de 

seda, as suas gravatas modernas etc.” (NOGUEIRA, 1908, descrição de Caetano José de 

Andrade Pinto, turma acadêmica de 1851 a 1855). 

“Trajava corretamente. Depois de formado, substituiu o fraque e todo o fato81 de casimira 

por vestes de brim, que mesmo no inverno, raramente modificava82.” (NOGUEIRA, 1908, 

descrição de Américo Muniz Cordeiro Gitahy, turma acadêmica de 1855 a 1859). 

 

FROCO: cordão, feito de seda ou lã, usado para adornar vestidos. 

Fonte para a definição: BLUTEAU, 1728, p. 218. 

                                    
81 Vestuário. 
82 Casimira é um tecido com fibra de lã, enquanto o brim é de algodão.  
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Menções nos anúncios: Loja da Cobra, de agosto a setembro; Guilherme Fuchs, julho. 

 

FUSTÃO: tecido de lã ou seda, tecido em cordão. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 582. 

Menções nos anúncios: Loja da Cobra, de abril a novembro; Loja da Pechincha, dezembro; 

Mme. Clarisse Martin, de outubro a dezembro; Au Prophète, de março a junho; Pedro 

Bourgade, de agosto a outubro; Fresneau, de outubro a novembro; Guelfo de Lailhacar, de 

abril a junho. 

 

GORGORÃO: “tecido encorpado, de seda e lã”. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 608. 

Menções nos anúncios: Loja da Cobra, novembro; Au Prophète, de março a junho; Pedro 

Bourgade, de abril a outubro. 

 

GRAVATA: tira de tecido, que se dobra e enrola no pescoço por cima da camisa. As 

gravatas comercializadas costumam ser de seda e podem apresentar diversos modelos: 

Garibaldi, Figaro, Francklin, Senador, Victor-Manuel, Windsor. 

 

Modelo Garibaldi (Coleção Militão, Museu Paulista/USP). 
 

Fonte para a definição: SILVA, 1789, p. 99. 

Menções nos anúncios: Henrique Biard, de março a maio; Clausen & Rath, julho; Loja da 

Cobra, de agosto a novembro; Au Monde Elegant, março; Pedro Bourgade, de abril a 
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outubro; Manoel Correa Guedes, de abril a maio; Jeronimo Museler, novembro; comércio 

localizado na Rua do Rosário, 7, de junho a julho; A.S.P. Saraiva, de março a abril; Mme. 

D’Aubigny, setembro; Guilherme Fuchs, julho; Joaquim Pedro de Azevedo Segurado, junho; 

Guelfo de Lailhacar, de março a agosto. 

Crônicas: “Trajava frequentemente calças de brim branco, trazia chapéu de Chile, e, 

indefectivelmente, gravata branca.” (NOGUEIRA, 1908, descrição de Antônio Ferreira 

Viana, turma acadêmica de 1851 a 1855). 

“Aquele Dr. Chaves era um homem pequeno que andava quase sempre muito encolhidinho 

e que nunca se via sem que estivesse todo vestidinho de preto, isto é, de chapéu, de 

gravata, de casaca, de colete, de calças e de sapatos pretos; de porte que nele nada havia 

que fosse branco senão a camisa; e ainda assim, muito pouco aparecia.” (REZENDE, 1888, 

sobre o professor de filosofia, Dr. Manuel José Chaves). 

 

GRINALDA: coroa feita de flores. 

Fonte para a definição: SILVA, 1789, p. 101. 

Menções nos anúncios: não há menções nos anúncios. 

Crônicas: “Sempre cuidadosa, a mamãe dispensara a grinalda pesada, de lantejoulas e 

ornamentos de metal, tendo encomendado outra às Molina. Veio a coroa de mimosas e 

leves florinhas brancas, feitas do âmago de galhos de figueira.” (BARROS, 1946, sobre 

como vestiam os filhos para as procissões). 

“Linda grinalda de flores de laranjeira... – alvas florinhas que simbolizaram pureza e 

inocência, suaves virtudes, hoje tão fugidias...” (BARROS, 1946, sobre a peça para um 

casamento). 

 

JAPONA: casaco largo, sem abas, que chega abaixo da cintura. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 700. 

Menções nos anúncios: Loja da Cobra, novembro. 

Comentários: As japonas de baeta são anunciadas para uso dos escravos. Há também 

anúncios de pano de algodão, de tecido grosseiro, também para uso dos mesmos. 

 

JAQUETA: casaco curto, sem abas, ajustado à cintura. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 700. 

Menções nos anúncios: Au Prophète, de março a junho.  
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LÃ: tecido feito a partir da pele de ovelhas, carneiros e outros animais 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 715. 

 Menções nos anúncios: Bernardo Brenn, de setembro a outubro; Clausen & Rath, de abril 

a julho; Loja de Couros (em frente à Igreja do Collegio), junho; João Plandé, de setembro a 

dezembro; Loja da Cobra, de agosto a setembro; Loja da Pechincha, dezembro; Mme. 

Clarisse Martin, outubro; Au Prophète, de março a junho; Pedro Bourgade, de abril a 

outubro; comércio localizado na Rua do Rosário, 7, de junho a julho; Antonio Teixeira de 

Carvalho, de julho a agosto; A.S.P. Saraiva, de março a abril; Antiga Casa do Barato, julho; 

Joaquim Pedro de Azevedo Segurado, junho; Guelfo de Lailhacar, de junho a agosto; N.J.V. 

Ferard, fevereiro; comércio localizado na Rua de São Bento, 34, julho. 

Outras grafias: lãa, lan. 

Crônicas: “Tecem-se grosseiros tecidos de lã e fazem-se chapéus de feltro comum.” 

(ORBIGNY, por volta de 1830, sobre a indústria manufatureira de São Paulo). 

“D. Brigida pediu-me pa. fazer-lhe a encommenda de uma pelerine (creio q. assim se 

chamão esses casacões de Snra. q. se enfião sobre o vestido) de lã de malha, de cor escura 

(inclue ella nas cores escuras azul, verde, etc.) tudo entregue ad libitum ao seu bom gosto.” 

(AZEVEDO, 1849, carta para a mãe). 

“Os vestidos de lã ficam pendurados no armário ou mesmo nem existem. Em casa, usa-se 

algodão, e na rua tecidos laváveis mais finos e muita seda. Achavam que os vestidos de lã 

não são asseados porque não podem ser lavados todas as semanas.” (BINZER, 1882, 

sobre as mulheres paulistanas). 

“Além de suas lições, as “manas mais velhas”, que nunca estavam ociosas, ocupavam-se 

de toda espécie de trabalhos, tanto os de utilidade como os de fantasia: executavam 

bordados em talagarça ou seda, com lãs, miçangas e seda frouxa. Atingiam, no entanto, a 

perfeição, nos bordados brancos. Mas com que esforço!... Para isso colhiam folhas de 

maracujá, que eram trituradas e coadas. Obtida assim uma bela tinta verde, nela embebiam 

a pena e riscavam o desenho sobre o pano. Era esse então alinhavado sobre um pedaço 

de encerado próprio para tal fim, bem esticado.” (BARROS, 1946, sobre o dia a dia das 

irmãs). 

 

LEITE DIVINO: cosmético utilizado contra manchas de pele. 

Fonte para a definição: Correio Paulistano, anúncio do comerciante. 

Menções nos anúncios: Teyssier, janeiro. 

Comentários: Apesar de não haver encontrado maiores informações sobre o produto, pode 
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ser que se trate do leite de rosas, cosmético utilizado para esse fim, conhecido desde o 

século XVIII. 

 

LENÇOS: pequeno pedaço de tecido, podendo ser feito de linho, cambraia, seda ou 

algodão. 

Fonte para a definição: PINTO, 1832; SILVA, 1789: 214. 

Menções nos anúncios: Loja de chapéus nos quatro cantos, de novembro a dezembro; Loja 

da Cobra, de agosto a setembro; Antonio Teixeira de Carvalho, junho; comércio localizado 

na Rua do Commercio, 3, novembro; Guilherme Fuchs, julho; Guelfo de Lailhacar, de março 

a agosto.  

Crônicas: “E então o Comendador, com toda a calma, sacava do seu grande “lenço de 

tabaco” de seda vermelha de Alcobaça, assoava-se ruidosamente [...].” (BARROS, 1946, 

ao falar sobre o pai). 

“[...] Era ela quem marcava as meias do rapaz e lhe bordava as iniciais nos lenços...” 

(BARROS, 1946). 

“O velho também despertara minha atenção por causa de um gigantesco lenço vermelho 

muito do seu agrado [...].” (BINZER, 1881, sobre um padre italiano viajante). 

 

LEQUE: tira feita de papel ou seda, pregueada em varetas, que pode abrir e fechar. 

Fonte para a definição: BLUTEAU, 1728, p. 12. 

Menções nos anúncios: não há menções nos anúncios. 

Crônicas: “Não fallemos nas botinas de setim, mais alvas que a penna de uma garça, no 

lencinho bordado trescalando exquisitos perfumes, no leque de madreperola, nas luvas de 

Jouvin e mil outras cousinhas, bonitas, encantadoras, fascinantes!” (CABRIÃO, 1866, 

trecho de A moda). 

“[...] Trajadas com os belos vestidos do Rio, as senhoras cobriam-se de pérolas e brilhantes 

(inadmissíveis, naquela época, as atuais jóias de fantasia), levando lenços de finíssimas 

rendas e leques preciosos, [...] 

Sentavam-se as senhoras no grande salão, abanando-se com ricos leques de madrepérola, 

ornados de finas pinturas.” (BARROS, 1946, sobre os bailes). 

“Suas mãos morenas cheias de anéis seguravam um leque muito colorido e em vez de 

chapéu fizera um penteado exageradamente crespo, preparado na certa, somente para 

essa ocasião.” (BINZER, 1881, sobre a vestimenta de uma moça na ocasião da visita do 

imperador). 
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LINHO: tecido ou fio produzido a partir da fibra de uma planta da família das lináceas. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 733. 

Menções nos anúncios: Clausen & Rath, julho; Cruz, Salgado & Cia., fevereiro; Loja da 

Barateza, dezembro; Loja da Cobra, de agosto a novembro; Loja de Fazendas (comércio 

localizado na Rua do Commercio, 4), de maio a junho; Pedro Bourgade, de abril a outubro; 

Manoel Correa Guedes, de abril a maio; A.S.P. Saraiva, de março a abril; comércio 

localizado na Rua do Commercio, 3, novembro; Antiga Casa do Barato, julho; Guilherme 

Fuchs, julho; Guelfo de Lailhacar, de março a agosto; N.J.V. Ferard, fevereiro; comércio 

localizado na Rua de São Bento, 34, julho. 

 

LUVAS: peça utilizada para cobrir as mãos, feitas de couro (pelica), seda, casimira, algodão 

ou lã. Luvas de Jouvin: modelo de luva criado por Xavier Jouvin, francês, que estudou os 

diferentes formatos de mão, criando assim um sistema de tamanhos, que facilita no corte 

do material e na aquisição do produto. 

Fonte para a definição: BLUTEAU, 1728, p. 212. 

Menções nos anúncios: Henrique Biard, de março a junho; Teyssier, de novembro a 

dezembro; comércio localizado na Rua Boa Vista, 28, fevereiro; Cruz, Salgado & Cia., 

fevereiro; Mme. Clarisse Martin, outubro; Au Prophète, de março a junho; Antonio Teixeira 

de Carvalho, de junho a agosto; A.S.P. Saraiva, de março a abril; Augusto José Pereira, 

setembro; Guilherme Fuchs, julho; Guelfo de Lailhacar, de março a agosto; N.J.V. Ferard, 

fevereiro. 

Crônicas: “Chegamos, atiramos o chapéu, o xale, e descalçamos a luva direita porque a 

etiqueta brasileira não permite cumprimentar S.S. Majestades de luva.” (BINZER, 1881, ao 

conhecer o Imperador Dom Pedro II). 

“[...] encasacados, de gravata branca e luvas de ‘Jouvin’.” (TSCHUDI, 1860, descrição de 

como estaria vestido o embaixador da Suíça e o major Von Sukow para um sarau). 

“Se poder mandar-me algumas luvas do Rio mande porq. aqui as q. vendem-se são de 

montar a cavallo – luvas Inglezas – e são todas de M para cima qdo. eu calço F.” 

(AZEVEDO, 1848, carta para a mãe). 

 “Enqto. as luvas agradeço-lhes muito, porq. as q. aqui há são de mto. ruim pellica – ou 

antes couro – e qdo. se recebe fica-se em duvida se são para os pés ou se para as mãos 

– e além disso vendem-se pela ninharia de 2$600 rs. – p. a estallarem as costuras logo ao 

calçar-se apesar de serem tão largas q. se em lugar de ser a minha mão fosse o Pão 

d’Assucar q. se quizesse acommodar nellas pouco lhe custaria o capricho.” (AZEVEDO, 
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1848, carta para a mãe). 

“Agora q. vierão as luvas é q. me acharão pouco disposto p. a bailes tanto q. não pretendo 

ir tão cedo a bailes em S. Paulo. 

[...] 

Por isso pois resolvi-me a não ir ao baile – mas contudo mto. agradeço as luvas porq. se p. 

esse não servirão p. outra vez servirão.” (AZEVEDO, 1848, carta para a mãe). 

“Não fallemos nas botinas de setim, mais alvas que a penna de uma garça, no lencinho 

bordado trescalando exquisitos perfumes, no leque de madreperola, nas luvas de Jouvin e 

mil outras cousinhas, bonitas, encantadoras, fascinantes!” (CABRIÃO, 1866, trecho de A 

moda). 

“O seu caráter fantasioso dava ora para fazê-lo vir à Academia com as botas por engraxar, 

ora ao contrário num requinte de chiquismo ao ponto de envergar elegante casaca, luvas 

de pelica marron e calças... de palha de seda!” (NOGUEIRA, 1908, descrição de Manuel 

Antonio de Passos, turma acadêmica de 1856 a 1860). 

“[...] Sempre cheio de alegrias íntimas, simpático, traquinas como um colegial em hora de 

recreio, de casaca azul e botões amarelos, chapéu branco, luvas e calçados parisienses 

[...].” (Peçanha Póvoa, Anos Acadêmicos, 1870, In. NOGUEIRA, 1977, v. 5, p. 35. Descrição 

de Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, turma acadêmica de 1855 a 1859.) 

“Preparado para as damas, havia um mimoso gabinete onde se achavam todos os 

requisitos imagináveis de toilette: flores, perfumes, fitas e até luvas brancas e sapatinhos 

de cetim!” (BARROS, 1946, sobre os bailes). 

“Do peitoril das janelas, cinco pares de botinas e sapatos espiam compenetrados os grupos 

de bananeiras lá fora, enquanto sobre eles esvoaçam as minhas luvas, ao zéfiro do meio-

dia, penduradas num barbante...” (BINZER, 1881, sobre as roupas que estavam precisando 

ser arejadas, pois estavam mofando no armário). 

“[...] todas as lindas luvas de pelica compradas em Antuérpia estão manchadas.” (BINZER, 

1881). 

“Aliás, já descobri um excelente recurso contra as manchas de mofo nas luvas: guarda-las 

dentro de uma caixa com sulfato de amoníaco, tendo-se o cuidado de proteger os botões, 

senão tornam-se opacos.” (BINZER, 1882). 

“O vestido salpicado de lama e completamente encharcado, as luvas sujas, o rosto 

congestionado de raiva, tudo por causa daquela bola verde; [...].” (BINZER, 1882, em uma 

viagem ao interior carregando uma melancia). 

Comentários: As luvas mais anunciadas eram de pelica e seda. A pelica é a primeira pele 



89 

 

do animal, sendo um couro fino e delicado, não necessitando de tratamento no couro. 

 

MANAPOLÃO: “tecido branco e consistente, de lan”. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 149. 

Menções nos anúncios: Pedro Bourgade, de agosto a outubro. 

Comentários: A descrição refere-se à palavra madapolão.  

 

MANTELETA: “espécie de lenço grande, com que algumas mulheres cobrem a cabeça; 

pequena capa de senhoras”. Pode ser de tafetá, nobreza ou seda. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 765. 

Menções nos anúncios: Loja da Cobra, novembro; Au Prophète, de março a junho; Antonio 

Teixeira de Carvalho, de junho a agosto; A.S.P. Saraiva, de março a abril; comércio 

localizado na Rua do Commercio, 3, novembro; Joaquim Pedro de Azevedo Segurado, 

junho; Guelfo de Lailhacar, de março a agosto. 

Outras grafias: mantileta, mantelete. 

Crônicas: “Vos direi que os manteletes da moda são os de ponta de chale, atraz, costura 

nos hombros, e de pontas adiante. Estes manteletes fazem-se pequenos e são 

acrescentados por uma ou duas ordens de renda de lã, larga ou de guipure de seda, preta, 

ou da mesma cor da seda do mantelete. O molde porém mais moderno é o do –mantelete 

manta – sem costura nos hombros, redondo atraz, e de pontas adiante, guarnecido de 

renda larga de seda bordada de – jaspo. Este feitio, não somente é o mais moderno, como 

também é o mais apropriado para a estação em que nos achamos, pela razão de fazer o 

effeito de uma manta e deixar os hombros inteiramente descobertos. Os de seda furta-

cores83 sempre são os mais preferidos.” (Jornal das Senhoras, edição 7, 15 de fevereiro de 

1852). 

O jornal também apresenta diferentes tipos de modelo, como pode ser visto na figura 

abaixo, respectivamente: mantelete-chale Navailles, mantilha espanhola Blossac, 

mantelete Impératrice, mantelete-chale Fornarina, capote, manta Printemps, capote 

Marquise. 

 

                                    
83 “Cambiante, que apresenta cor variada”. (BASTOS, 1912). 
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(O Jornal das Senhoras, edição 28, 10 de julho de 1853). 
 

MANTILHA: “manto de cobrir a cabeça, [...] véu que cai em pregas sobre as costas”. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 765. 

Menções nos anúncios: Loja de Couros (em frente à Igreja do Collegio), junho; N.J.V. 

Ferard, fevereiro. 

Crônicas: “Quase todas as senhoras traziam graciosas mantilhas escuras que serviam ao 

mesmo tempo de chapéu e de xale. Os nossos amigos parisienses ficaram particularmente 

impressionados com esse detalhe e maior foi o seu espanto ao descobrir sob as mantilhas 

numerosos rostos de cor.” (KIDDER, 1837)84. 

“[...] as senhoras raramente aparecem na sala, onde os homens somente recebem as 

visitas e conversam para entreter o tempo. Esses costumes ir-se-ão perdendo pouco a 

pouco, como já vão desaparecendo as mantilhas, que apenas figuram hoje para ocultar as 

rugas de alguma sexagenária matrona, ou são usadas pela gente das classes menos 

abastadas.” (ZALUAR, 1861, sobre sua passagem por Lorena). 

“Em Taubaté ainda se usa muito de mantilhas, não só na classe baixa como entre algumas 

senhoras mais distintas. 

Este gênero de traje e o aspecto sombrio da cidade concorrem para dar à povoação um 

certo cunho de vetustez, que faz lembrar algumas cidades espanholas e os costumes 

severos dos séculos anteriores.” (ZALUAR, 1861, sobre sua passagem por Taubaté). 

“[...] a cidade de São Paulo é monótona, e nos seus dias de festa, em vez do riso jovial e 

                                    
84 Kidder esteve em São Paulo entre os anos de 1837 e 1838, mas a primeira publicação de seu 
livro, somente ocorreu em 1845, em Londres. 
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franco, é taciturna e reservada, como uma beata que vai à missa das almas com o rosto 

escondido na mantilha e as contas do rosário a aparecem por baixo das rendas de um 

mantelete de seda.” (ZALUAR, 1861, sobre a cidade de São Paulo). 

“Mas eu quizéra, que V. S. dissesse tambem alguma cousa sobre a mantilha; a prosaica 

mantilha, que afoga a belleza, mata a elegancia, esconde o rosto e faz da mulher um ente 

disforme, amortalhado, lugubre, capaz de fazer ressussitar um morto. 

Considere V. S. uma moça bonita, acompanhada por dous agentes do santo officio, negros 

como a alma desses queimadores de gente. É doloroso! 

V. S. disse que o frade não pertence á este seculo, e eu digo que este seculo não é o seculo 

da mantilha.” (CABRIÃO, 1866). 

“[...] ou, de volta de alguma igreja, embuçada em sombria capa, furtiva, alguma senhora de 

mantilha. Esta vestimenta espanhola, adotada aqui pelas damas de alta posição, foi logo 

descendo a escala social, vindo a tornar-se o traje habitual das mendigas, para depois 

desaparecer completamente.” (BARROS, 1946). 

“[...] Não raro tratava-se de alguma mulher de mantilha, que vinha pedir esmola.” (BARROS, 

1946, sobre pedintes que vinham à sua casa). 

 

MARRAFA: mecha de cabelos retorcida, caída sobre a testa. Vem de Marrafi, dançarino 

italiano que foi o primeiro a usar o cabelo dessa forma. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 771. 

Menções nos anúncios: Henrique Biard, de fevereiro a junho. 

Outras grafias: marafa. 

 

MEIA: peça que cobre o pé e a perna, feito de ponto de malha, podendo ser de seda ou lã. 

Fonte para a definição: SILVA, 1789, p. 282. 

Menções nos anúncios: Clausen & Rath, de abril a julho; Loja da Cobra, de abril a 

novembro; Pedro Bourgade, de agosto a outubro; Antonio Teixeira de Carvalho, de junho a 

agosto; Augusto José Pereira, setembro; Antiga Casa do Barato, julho; Guelfo de Lailhacar, 

de junho a agosto; Lion d’Or, abril; N.J.V. Ferard, fevereiro; comércio localizado na Rua de 

São Bento, 34, julho. 

Crônicas: “Jeitosas [as costureiras], enfiavam-lhe as meias de seda branca, o sapatinho de 

cetim, o vestidinho branco, bem armado e guarnecido de rendas de prata.” (BARROS, 1946, 

roupa infantil para procissão). 

“Primeiramente providenciava os vestidos de chita para a roça, as meias brancas 
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encorpadas, e também as fazendas de cor para as calcinhas das meninas, pois que as 

brancas se encardiam na terra vermelha.” (BARROS, 1946, quando iam para a fazenda). 

“Trajava com elegância, a ponto de atrair a simpática admiração do conselheiro Cabral, que 

por mais de uma vez o felicitou sinceramente pelo talho do seu fraque, as suas meias de 

seda, as suas gravatas modernas etc.” (NOGUEIRA, 1908, descrição de Caetano José de 

Andrade Pinto, turma acadêmica de 1851 a 1855). 

“[...] Era ela quem marcava as meias do rapaz e lhe bordava as iniciais nos lenços...” 

(BARROS, 1946). 

 

MEMÓRIA: anel usado para conservar a memória de alguma pessoa ou fato. 

Fonte para a definição: SILVA, 1789, p. 286. 

Menções nos anúncios: Pruvot, de janeiro a abril; La Maison d’Or, de março a abril. 

Comentários: Provavelmente a memória era feita com fios de cabelo de uma pessoa 

falecida. Pruvot, além de seus serviços de cabeleireiro, também divulgava trabalhos de 

desenhos fúnebres. Esses trabalhos, chamados de escumilhas, eram feitos com cabelos 

de defuntos. Não eram feitos apenas quadros, mas também pulseiras, colares e anéis que 

contavam também com o uso de ouro e pedras preciosas, de acordo com Queiroz (2010). 

De acordo com a autora, esse tipo de trabalho se teve origem na França, em meados do 

século XIX, conhecido como “jóias de afeto”. 

 

MERINÓ: tecido feito da lã de carneiro merino, uma lã fina. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 788. 

Menções nos anúncios: Loja da Cobra, de agosto a setembro; Au Monde Elegant, março; 

Au Prophète, de março a junho; comércio localizado na Rua do Commercio, 3, novembro. 

 

MOIRÉ ANTIQUE: tecido feito com lã ou pelo, mesclado com seda, que apresenta como 

ondulações em sua superfície, possuindo um brilho especial, através de uma técnica 

chamada calandragem85. Também chamado de chamalote. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 311; BOUCHER, 2010, p. 467. 

Menções nos anúncios: Cruz, Salgado & Cia., fevereiro; Loja da Cobra, novembro; Pedro 

Bourgade, de março a junho; Guelfo de Lailhacar, de junho a agosto; Loja dos Coelhos, 

abril; Notre Dame de Pariz, de março a abril. 

                                    
85 A calandragem é um processo que consiste em passar o tecido por cilindros quentes e a alta 
pressão, conferindo um melhor toque e um brilho especial. 
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Crônicas: “Um vestido de moire-antique, côr de havana, enfeitado com fitas, com rendas, 

com vidrilhos e com todas essas cousas nenhumas, que são tão bonitas e custam tão bom 

dinheiro – feito por mademoiselle Josefine, quem deixará de pousar nelle a vista por alguns 

minutos?” (CABRIÃO, 1866, trecho de A moda). 

 

MORIM: tecido branco, fino, de algodão. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 814. 

Menções nos anúncios: João Velloso, setembro; Loja da Barateza, dezembro; Loja da 

Cobra, de agosto a novembro; Loja da Pechincha, dezembro; Au Prophète, de março a 

junho; Antiga Casa do Barato, julho; Guelfo de Lailhacar, de março a abril. 

 

MUSSELINA: tecido leve e transparente de algodão. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 827. 

Menções nos anúncios: Loja da Barateza, dezembro; Loja da Cobra, de agosto a setembro; 

Mme. Clarisse Martin, de outubro a dezembro; Joaquim Pedro de Azevedo Segurado, 

junho. 

 

NOBREZA: tecido feito de seda. 

Fonte para a definição: SILVA, 1789, p. 344. 

Menções nos anúncios: Cruz, Salgado & Cia., fevereiro; Loja da Cobra, de abril a novembro; 

Loja da Pechincha, dezembro; Mme. Clarisse Martin, de novembro a dezembro; Au 

Prophète, de março a junho; Antonio Teixeira de Carvalho, de abril a agosto; A.S.P. Saraiva, 

de março a abril; Guelfo de Lailhacar, de abril a agosto; Loja dos Coelhos, abril. 

 

ÓCULOS: instrumento provido de lentes utilizado para auxiliar a visão. Óculos de theatro: 

similares aos binóculos atuais, possuíam lentes de aumento para enxergar melhor o palco 

e os atores. Óculos Pince-Nez: óculos que não possuem as hastes. 

Fonte da definição: BASTOS, 1912, p. 855. 

Menções nos anúncios: La Maison d’Or, de março a abril; Lion d’Or, abril.  

Crônicas: “Usava óculos, não que sofresse da vista, mas por esquisita faceirice; pois a sua 

preocupação não era ficar bonito, mas ficar bem, comme il faut. E ele entendia, segundo 

explicou a um colega, que os óculos com aros de ouro lhe iam bem, adornavam-lhe 

convenientemente o rosto, davam-lhe um quê de gravidade precoce, que corrigia a 

lamentada ausência de umas belas suíssas tão pouco apressadas em chegar...” 
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(NOGUEIRA, 1908, descrição de Afonso Celso de Assis Figueiredo, turma acadêmica de 

1854 a 1858). 

“Claro, cabelos castanhos, algum tanto míope, pelo que usava pince-nez de grau.” 

(NOGUEIRA, 1908, descrição de Caetano José de Andrade Pinto, turma acadêmica de 

1851 a 1855). 

“Trazia indefectível pince-nez de míope.” (NOGUEIRA, 1908, descrição de Cândido Gomes 

de Vasconcelos Guanabara, turma acadêmica de 1851 a 1855). 

Comentários: Vendidos em materiais nobres como ouro e casco de tartaruga, os óculos de 

teatro aparecem nos inventários de Luiz Supplicy (1865), como binóculos, mas sem maiores 

descrições de materiais ou desenhos no objeto; em Luiz Bamberg (1868), como óculos de 

alcance (que também é sinônimo de luneta). 

 

OLEADO: tecido tornado impermeável. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 859. 

Menções nos anúncios: Clausen & Rath, de abril a julho; Loja de Couros (em frente à Igreja 

do Collegio), de agosto a setembro; Pedro Bourgade, de agosto a outubro. 

 

OPIATO: preparação farmacêutica, de consistência mole, que se obtém misturando um pó 

ou diversos pós com mel de abelhas ou algum xarope, utilizado para branquear e conservar 

os dentes.  

Fonte para a definição: CHERNOVIZ, 1890, p. 531; Correio Paulistano, anúncio do 

comerciante. 

Menções nos anúncios: Teyssier, janeiro. 

Outras grafias: opiata. 

 

ORGANDIZ: tecido fino e transparente. 

Fonte para a definição: O Jornal das Senhoras. 

Menções nos anúncios: Loja da Barateza, dezembro; Loja da Cobra, de agosto a setembro; 

Loja da Pechincha, dezembro; Antiga Casa do Barato, julho. 

Outras grafias: organdis, organdy. 

 

PALA: vestimenta semelhante ao poncho. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 879 

Menções nos anúncios: não há menções nos anúncios. 
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Crônicas: “Não trazia então o seu característico e inseparável cache-nez ou pala dobrada, 

sobre os ombros; [...].” (NOGUEIRA, 1908, descrição de Américo Brasilio de Campos, turma 

acadêmica de 1856 a 1860). 

 

PALETÓ: “casaco largo que se veste por cima do fato usual”. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 881. 

Menções nos anúncios: Clausen & Rath, outubro; Loja de Couros (em frente à Igreja do 

Collegio), de outubro a dezembro; Bernardo Rostaicher, dezembro; Loja da Barateza, 

dezembro; Loja da Cobra, de agosto a setembro; Loja de Fazendas (comércio localizado 

na Rua do Commercio, 4), de abril a junho; Loja da Pechincha, dezembro; Au Prophète, de 

março a junho; Pedro Bourgade, de abril a outubro; Fresneau, de julho a novembro; Manoel 

Correa Guedes, de abril a maio; Antiga Casa do Barato, julho; Guelfo de Lailhacar, de abril 

a junho. 

Outras grafias: palitot, paletot. 

Crônicas: “[...] No terreiro do café, em meio ao espesso nevoeiro daquela manhã de inverno, 

vislumbrava-se aqui e ali o paletó branco do Comendador.” (BARROS, 1946). 

“A brasileira nas grandes reuniões ou na rua, é tanto mais o que os ingleses chamam de 

‘dressing’, quanto são primitivas suas roupas caseiras. Mesmo as senhoras mais distintas 

andam em casa com as tranças soltas, saias de chita sem cintos e largos paletós.” 

(BINZER, 1881, sobre a mulher brasileira). 

Comentários: A maior parte dos paletós anunciados são feitos de casimira. O paletó de 

borracha é anunciado em lojas voltadas para artigos de viagem, por se tratar de um produto 

impermeável, bom para viagens. 

 

PELERINE: “capa curta que protege os ombros”. 

Fonte para a definição: BOUCHER, 2010, p. 468; 

Menções nos anúncios: não há menções nos anúncios. 

Crônicas: “D. Brigida pediu-me pa. fazer-lhe a encommenda de uma pelerine (creio q. assim 

se chamão esses casacões de Snra. q. se enfião sobre o vestido) de lã de malha, de cor 

escura (inclue ella nas cores escuras azul, verde, etc.) tudo entregue ad libitum ao seu bom 

gosto.” (AZEVEDO, 1849, carta para a mãe). 

 

PENTES: instrumento utilizado para alisar e desembaraçar os cabelos. Utilizado também 

como enfeite para a cabeça, podendo ser de marfim, tartaruga, búfalo etc. 
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Fonte para a definição: SILVA, 1789, p. 328. 

Menções nos anúncios: Henrique Biard, de março a junho; Teyssier, janeiro; Clausen & 

Rath, julho. 

 

PÓ: produto utilizado para os mais diversos fins de higiene e saúde. Pó de arroz: cosmético 

utilizado para deixar a pele mais clara.  

Fonte para a definição: Chernoviz, 1890. 

Menções nos anúncios: Teyssier, janeiro, novembro e dezembro. 

Comentários: Em muitos anúncios aparecem somente a palavra pós, o que nos leva a 

entender que não era somente o famoso pó de arroz que era comercializado no período. 

Por exemplo, o carvão em pó era comercializado para limpeza dos dentes e gengivas, 

assim como tratamento de doenças estomacais ou diarreias; a quina, pó proveniente do 

arbusto Cinchona (Cinchona L.), era conhecida por suas propriedades antitérmicas e 

analgésicas.  

 

PONCHO: tecido com um bordado de franjas nas pontas, provido de uma abertura ao meio 

por onde passa a cabeça. 

Fonte para a definição: BINZER, 1994, p. 73 

Menções nos anúncios: Loja de Couros (em frente à Igreja do Collegio), de outubro a 

dezembro; Bernardo Rostaicher, dezembro. 

Outras grafias: ponche. 

Crônicas:  “[...] verdadeiro Paulista no coração e nos costumes, o meu companheiro, 

envolvido em seu largo ponche, que lhe deixava ver os contornos de um corpo bem 

formado, trazia apenas a descoberto a fisionomia audaz e varonil, onde se lia esse cunho 

de heroica intrepidez que tanto caracteriza os filhos das raças meridionais; um largo chapéu 

de palha, de montar e chilenas, um bom revólver à cinta, eis o que completava o traje do 

distinto Piracicabano em cuja companhia tive o gosto de fazer esta digressão noturna.” 

(ZALUAR, 1861, sobre um companheiro de viagem em Piracicaba). 

“Quando o trem se pôs em movimento, cada brasileiro presente apresentou-se com seu 

grande lençol branco bordado de franjas e provido no meio de uma abertura por onde 

passaram a cabeça, de maneira que o lençol caía em volta deles. Essas coisas chamam-

se ponchos, sendo os mais leves usados contra o pó e os mais pesados e coloridos 

empregados contra a chuva e o frio.” (BINZER, 1881). 
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PULSEIRA: acessório utilizado no pulso. 

Fonte de definição: PINTO, 1832. 

Menções nos anúncios: Pruvot, de janeiro a abril. 

Comentários: A pulseira também pode ser uma joia de afeto, assim como no caso da 

memória, sendo trançada com cabelo humano e acabamento em ouro. Aparece no 

inventário de Custódio Fernandes da Silva (1868), descrita sendo de ouro. 

 

PUNHO: tira de tecido que se costura no extremo da manga da camisa.  

Fonte para a definição: SILVA, 1789, p. 527. 

Menções nos anúncios: Loja de chapéus nos quatro cantos, de novembro a dezembro; 

Antiga Casa do Barato, julho; Guelfo de Lailhacar, de março a agosto. 

Crônicas: “Trajava com apuro, ao gosto da época, quase invariavelmente pelo teor 

seguinte: sobrecasaca de pano preto, ou de azul ferrete com botões de metal amarelo, 

calças e colete brancos, colarinhos deitados e pregados à camisa, assim como os punhos. 

Não estava ainda introduzido o uso dos punhos e colarinhos postiços.” (NOGUEIRA, 1908, 

descrição de José Carlos Borba, turma acadêmica de 1855 a 1859). 

Comentários: Como dito no verbete colarinho, apesar de Nogueira afirmar que no período 

não se usavam os punhos e colarinhos postiços, Guelfo de Lailhacar já os oferecia em seus 

anúncios, feitos de linho ou bordados. 

 

RENDA: um tipo de trabalho feito com linhas e fios de seda, ou de outros materiais como 

algodão e linho, utilizando uma agulha. Pode ter desenhos, pontos e denominações 

variados. 

Fonte para a definição: SILVA, 1789, p. 597; BASTOS, 1912, p. 1032. 

Menções nos anúncios: Loja da Cobra, de agosto a setembro; Guilherme Fuchs, julho; 

comércio localizado na Rua de São Bento, 34, julho. 

Crônicas: “Jeitosas [as costureiras], enfiavam-lhe as meias de seda branca, o sapatinho de 

cetim, o vestidinho branco, bem armado e guarnecido de rendas de prata. (BARROS, 1946, 

roupa infantil para procissão). 

“Trajadas com os belos vestidos do Rio, as senhoras cobriam-se de pérolas e brilhantes 

(inadmissíveis, naquela época, as atuais joias de fantasia), levando lenços de finíssimas 

rendas e leques preciosos, os ombros cobertos de magníficos xales de seda branca, 

chamados “de Tonquim” porque vinham diretamente da China.” BARROS, 1946, em dias 

de baile).  
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Comentários: A figura abaixo é um tipo de modelo apresentado pelo O Jornal das 

Senhoras. Trata-se de uma renda de ponto de Inglaterra. 

 

O Jornal das Senhoras, edição 9, 4 de março de 1855. 
 

RETROZ: “fio ou conjunto de fios de seda torcidos”. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 1046. 

Menções nos anúncios: Clausen & Rath, julho; comércio localizado na Rua do Commercio, 

3, novembro; Guilherme Fuchs, julho. 

 

SAIA: peça apertada na cintura, cujo comprimento vai até os pés. Saia-balão: ver balão. 

De zuarte: saia feita com tecido de algodão encorpado, usado para trabalho. De montar: 

saia mais comprida e mais larga que o normal para acomodar e esconder bem as pernas. 

Escocesa:  saia com padronagem xadrez.  

Fonte para a definição: SILVA, 1789, p. 656. 

Menções nos anúncios: Antonio Teixeira de Carvalho, de abril a maio; Guelfo de Lailhacar, 

de junho a agosto; Lion d’Or, abril.   

Crônicas: “Aos domingos, toda a família (escravos inclusive) ia regularmente à missa. 

Dispensava-se o carro e seguiam todos a pé – os pais e as manas rigorosamente vestidos 

de preto, sem chapéu, as pequenas trajando saia escocesa e “basquine” de tafetá preto.” 

(BARROS, 1946) 

“[...] Seguiam-no as meninas, uma a uma, firmes as rédeas, bem erguida a longa saia de 

montar.” (BARROS, 1946) 

“Nesse dia, ao jantar, apareceu a pequena (que ainda usava saia curta) com um velho 

vestido de chita, que lhe chegava aos pés, calçando uns chinelos furados, os ombros 

cobertos por um xale surrado e desbotado, tendo nas mãos uma bandejinha velha!” 
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(BARROS, 1946, um castigo dado a uma criança por ter humilhado uma mulher pobre). 

“Apesar do grande concurso de povo que se reuniu nesta cidade, correu que o terror do 

luxo afastou daqui muitas famílias, e que se não fosse o medo com que estavam das ricas 

toilettes que haviam de aparecer, e da imensidade de balões que tinham de encher as 

salas, muito maior devia ter sido a concorrência. Que lamentável pânico! Como se um 

vestido simples e uma grinalda modesta não fossem os mais belos adornos para um corpo 

esbelto e uma fronte juvenil!” (ZALUAR, 1861, sobre as mulheres de Barra Mansa). 

[...] Montavam todas de silhão, exceto as africanas, que nunca a estes ajeitaram e que 

montavam como homem, trazendo longa saia de zuarte azul aberta atrás e na frente.” 

(BINZER, 1882, na fazenda). 

“Mas ali pouco demoraram e logo voltaram prontas, com o chapéu de abas largas, 

arrepanhando a longa saia de montar, de chicotinho na mão.” (BINZER, 1882, voltando 

para São Paulo). 

“Mesmo as senhoras mais distintas andam em casa com as tranças soltas, saias de chita 

sem cintos e largos paletós. [...] Os vestidos de lã ficam pendurados no armário ou mesmo 

nem existem. Em casa, usa-se algodão, e na rua tecidos laváveis mais finos e muita seda. 

Achavam que os vestidos de lã não são asseados porque não podem ser lavados todas as 

semanas.” (BINZER, 1882, sobre as mulheres em são Paulo). 

“A chuva aumentou longo e diante disso, não houve outro remédio senão o de recolhê-las 

com as saias para montar, [...]. Perto de sessenta selas e umas trinta roupas de montaria 

foram colocadas a um canto da nave [...] quando uma chuva atinge a igreja.” (BINZER, 

1882, ida à igreja). 

“Desde então, lá está a arma ameaçadora na minha parede, ao lado dos meus vestidos e 

saias de chita, inspirando tanto receio que o primeiro resultado foi o de aterrorizar uma preta 

que não quis mais arrumar meu quarto.” (BINZER, 1882, temporada em Santos. O patrão 

lhe passou uma arma de fogo para sua proteção e da família, enquanto estivessem no 

litoral). 

“Para as belas amantes do postiço, 

Que metem barbatanas pela saia, 

Onde o vento brejeiro, remexendo,  

Deixa ver as perninhas de lacraia.” 

(GAMA, 1861, trecho de Farmacopéia). 
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SAPATO: calçado que cobre somente o pé, podendo ser de cetim, couro, verniz. De 

cordovão: feitos de couro de cabra. De duraque: feitos de um tecido grosso, lã ou algodão. 

De entrada baixa: sapatos que cobrem os dedos dos pés, deixando o dorso à mostra. De 

marroquim: feito com pele de cabra ou bode. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 1077. 

Menções nos anúncios: Loja de chapéus nos quatro cantos, de novembro a dezembro; 

Bernardo Brenn, de setembro a dezembro; Christiano Clausen, de abril a maio; Clausen & 

Rath, julho; Henrique Fox, de abril a dezembro; Loja de Couros (em frente à Igreja do 

Collegio), de janeiro a outubro; João Plandé, de junho a dezembro; Pedro Bourgade, de 

abril a junho; Antonio Teixeira de Carvalho, de abril a maio; Guelfo de Lailhacar, de junho 

a julho. 

Crônicas: “A mamãe previdente evitava as tropelias ruidosas, encomendando ao sapateiro 

da casa calçados sem saltos [...].” (BARROS, 1946). 

“Do peitoril das janelas, cinco pares de botinas e sapatos espiam compenetrados os grupos 

de bananeiras lá fora, enquanto sobre eles esvoaçam as minhas luvas, ao zéfiro do meio-

dia, penduradas num barbante...” (BINZER, 1882, sobre as roupas que estavam precisando 

ser arejadas, pois estavam mofando no armário). 

“O Sr. Costa manda envernizar os sapatos, o que é muito mais do agrado dos pretos, por 

ser mais fácil do que engraxa-los; Madame, em casa, usa chinelos e, na rua, sapatos rasos 

ou borzeguins bronzeados. Aqui, as senhoras não têm necessidade de boas e resistentes 

chaussures porque nos dias de mau tempo ficam em casa sossegadamente. AS crianças 

andam com sapatos maltratados, isto é, com verdadeiros molambos que lhes caem dos 

pés, como o Plinius, por exemplo, que em duas semanas põe um sapato em pedaços. A 

reforma dos calçados é aqui desconhecida; usam-nos até se tornarem imprestáveis e 

depois são substituídos por outros novos. Não há bons sapateiros, mas somente lojas de 

calçados prontos, em sua maioria importados da França; assim, para os estrangeiros é 

muito difícil mandar consertar qualquer coisa, a não ser que se confie o serviço aos 

remendões ambulantes italianos que consertam sapatos diante das portas, como fazem na 

nossa terra os funileiros com as panelas.” (BINZER, 1882, sobre São Paulo). 

Comentários: Sobre o último comentário de Binzer a respeito da falta de sapateiros em São 

Paulo, nos anúncios pesquisados (20 anos antes) não aparecia nada relacionado a 

consertos de sapatos, mas alguns anunciantes ofereciam elásticos de seda, solas e 

cadarços para sapateiros. 
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SEDA: tecido feito a partir da fibra produzida pelo bicho-da-seda.  

Fonte para a definição: SILVA, 1789, p. 676. 

Menções nos anúncios: José Francisco de Lima, de setembro a outubro; Loja de chapéus 

nos quatro cantos, de fevereiro a dezembro; Loja de Couros (em frente à Igreja do Collegio), 

junho; João Plandé, de setembro a outubro; Cruz, Salgado & Cia., fevereiro; Loja da 

Barateza, dezembro; Loja da Cobra, de agosto a setembro; Loja da Pechincha, dezembro; 

Mme. Clarisse Martin, outubro; Au Prophète, de março a junho; Pedro Bourgade, de março 

a outubro; Jeronimo Musseler, novembro; comércio localizado na Rua do Rosário, 7, de 

junho a julho; Pedro Vales, de julho a agosto; Antonio Teixeira de Carvalho, de abril a 

agosto; A.S.P. Saraiva, de março a abril; comércio localizado na Rua do Commercio, 3, 

novembro; Guilherme Fuchs, julho; Joaquim Pedro de Azevedo Segurado, junho; Guelfo de 

Lailhacar, de março a agosto; Loja dos Coelhos, abril; N.J.V. Ferard, fevereiro; Notre Dame 

de Pariz, de março a abril. 

Crônicas: “O bispo da província, D. Mateus de Abreu Pereira, experimentou, em sua 

chácara, uma criação de bicho-da-seda, que tem dado bons resultados. As amoreiras dão 

muito bem na região e é provável que a exploração se desenvolva.” (ORBIGNY, por volta 

de 1830, sobre a indústria manufatureira de São Paulo). 

“A criação do bicho de seda, e a plantação das amoreiras são já objetos de sérios esforços 

de alguns curiosos, que têm conseguido vantagens desta útil exploração.” (ZALUAR, 1861, 

sobre a passagem do autor por Sorocaba). 

“Alli estavão o q chamão ca moças bonitas. Havião com vestidos de velludo a Presidenta, 

e a Viscondessa de Montalegre. Havião alem destes vestidos de setim sem ter escomilha 

por cima. Havião de chita em cassa com listras de seda, de chalim, etc.” (AZEVEDO, 1844, 

carta para a mãe descrevendo um baile). 

“Abro de novo a carta pa. dizer-lhe q. D. Brigida manda encommendar-lhe ½ libra de seda 

[?] de cores sortidas.” (AZEVEDO, 1848, carta para a mãe). 

“Lindos toucados,  

De seda fina,  

Tendo na frente 

Alva cortina; 

E outros muitos  

Com reposteiros,  

Que também servem 

De mosquiteiros.” 
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(GAMA, 1861, Trecho de Farmacopéia). 

“O seu caráter fantasioso dava ora para fazê-lo vir à Academia com as botas por engraxar, 

ora ao contrário num requinte de chiquismo ao ponto de envergar elegante casaca, luvas 

de pelica marron e calças... de palha de seda!” (NOGUEIRA, 1908, descrição de Manuel 

Antonio de Passos). 

“Trajava com elegância, a ponto de atrair a simpática admiração do conselheiro Cabral, que 

por mais de uma vez o felicitou sinceramente pelo talho do seu fraque, as suas meias de 

seda, as suas gravatas modernas etc.” (NOGUEIRA, 1908, descrição de Caetano José de 

Andrade Pinto, turma acadêmica de 1851 a 1855). 

“Vestiam-se as manas de ricas sedas pretas, cobriam os cabelos com xales de renda, 

artisticamente arranjados – e lá iam todos, exibindo grande luxo, assistir às cerimônias da 

Sé.” (BARROS, 1946, durante a quaresma). 

“Jeitosas [as costureiras], enfiavam-lhe as meias de seda branca, o sapatinho de cetim, o 

vestidinho branco, bem armado e guarnecido de rendas de prata. Depois arranjavam os 

longos cachos postiços, presos por fita preta, sobre a qual colocavam nívea coroa de flores.” 

(BARROS, 1946, roupas infantis para procissão). 

“Encomendavam-se as toilettes no Rio de Janeiro, visto como em São Paulo não existiam 

sedas para esse fim, nem modistas que as confeccionassem. Trajadas com os belos 

vestidos do Rio, as senhoras cobriam-se de pérolas e brilhantes (inadmissíveis, naquela 

época, as atuais jóias de fantasia), levando lenços de finíssimas rendas e leques preciosos, 

os ombros cobertos de magníficos xales de seda branca, chamados “de Tonquim” porque 

vinham diretamente da China.” (BARROS, 1946, sobre os bailes da sociedade paulistana). 

“Além de suas lições, as “manas mais velhas”, que nunca estavam ociosas, ocupavam-se 

de toda espécie de trabalhos, tanto os de utilidade como os de fantasia: executavam 

bordados em talagarça ou seda, com lãs, miçangas e seda frouxa. Atingiam, no entanto, a 

perfeição, nos bordados brancos. Mas com que esforço!... Para isso colhiam folhas de 

maracujá, que eram trituradas e coadas. Obtida assim uma bela tinta verde, nela embebiam 

a pena e riscavam o desenho sobre o pano. Era esse então alinhavado sobre um pedaço 

de encerado próprio para tal fim, bem esticado.” (BARROS, 1946, sobre o dia a dia das 

irmãs). 

“E então o Comendador, com toda a calma, sacava do seu grande “lenço de tabaco” de 

seda vermelha de Alcobaça, assoava-se ruidosamente [...].” (BARROS, 1946, ao falar sobre 

o pai). 

“Em casa, usa-se algodão, e na rua tecidos laváveis mais finos e muita seda.” (BINZER, 
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1882, sobre as mulheres de São Paulo).  

“[...] não ficará desperdiçada a viagem do vestido de seda azul de São Sebastião até São 

Paulo.” (BINZER, 1882, para usar num baile de ano novo).  

Comentários: Zaluar (1861) comenta que em Sorocaba havia criação do bicho da seda. 

Hörmeyer também comenta sobre a cultura do bicho da seda: 

 

A árvore cresce muito bem e rapidamente; mas, para a sericultura, faltam no Brasil, atualmente, os 
numerosos braços de que dispõem a China, a Itália e a França meridional. Os bichos-da-seda 

reproduzem-se bem, ficam muito grandes e dão belos casulos e podem ser cultivados duas vezes 
por ano, talvez mais; mas onde encontrar os muitos braços para alimentá-los ou para executar 

todos os trabalhos numa “filanda” (estabelecimento para fiar casulos)? (HÖRMEYER, 1863, p. 210-
211). 

 

SOBRECASACA: “casaco largo e comprido, abotoado até a cintura”. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 1107. 

Menções nos anúncios: Loja da Cobra, de agosto a setembro; Loja de Fazendas (comércio 

localizado na Rua do Commercio, 4), de abril a maio; Loja da Pechincha, dezembro; Au 

Prophète, de março a junho; Pedro Bourgade, de abril a outubro; Fresneau, de julho a 

novembro; Guelfo de Lailhacar, de abril a junho; N.J.V. Ferard, fevereiro. 

Crônicas: “Trajava com muita correção e não saía à rua senão de sobrecasaca preta ou 

verde escuro, com botões amarelos, muito à moda naquela época.” (NOGUEIRA,1908, 

descrição de Hilário Gomes Nogueira de Castro, turma acadêmica de 1851 a 1855). 

“Tio João escreve juntamte. – Vai uma sobre casaca delle velha pa. Tomar-se-lhe medida 

pa. uma casaca. – Elle está mmo. Precisando de casaca – Elle pede q. descontem das 

mezadas delle.” (AZEVEDO, 1848,  carta para a mãe). 

 

SOBRETUDO: casaco comprido próprio para o frio. Sobretudo duas vistas: um lado do 

casaco tem uma padronagem xadrez, no outro lado é somente uma cor escura. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 1109. 

Menções nos anúncios: Loja da Cobra, de agosto a setembro; Pedro Bourgade, de abril a 

junho; Antiga Casa do Barato, julho;  

Crônicas: “Nos dias frios ou com o tempo úmido trazia-se um sobretudo de casimira 

bastante encorpado, com grandes botões, cuja originalidade consistia em não ter avesso, 

e sim duas vistas, uma de xadrez, outra de só cor mais ou menos foncée. Comprava-se no 

Pedro Bourgade por 60$000.  

Não era gente quem não possuísse um sobretudo desses.” (NOGUEIRA, 1908, descrição 
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de Francisco Xavier da Silva, turma acadêmica de 1856 a 1860).  

 

TAFETÁ: “tecido lustroso, de seda”. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 1139. 

Menções nos anúncios: Antonio Teixeira de Carvalho, de julho a agosto. 

Crônicas: “Aos domingos, toda a família (escravos inclusive) ia regularmente à missa. 

Dispensava-se o carro e seguiam todos a pé – os pais e as manas rigorosamente vestidos 

de preto, sem chapéu, as pequenas trajando saia escocesa e “basquine” de tafetá preto.” 

(BARROS, 1946). 

 

TALMA: capa de inverno utilizada em ocasiões mais formais, como bailes. 

Fonte para a definição: O Jornal das Senhoras, edição28, 9 de julho de 1854. 

Menções nos anúncios: Pedro Bourgade, de agosto a setembro; Guelfo de Lailhacar, de 

agosto a setembro. 

Outras grafias: talmás, talmar. 

 

TOUCA: adorno que cobre parte da cabeça de mulheres e crianças, podendo ser feito de 

cambraia, veludo, seda ou palha. Podemos também encontrar nos anúncios com o nome 

de toucado. 

Fonte de definição: BASTOS, 1912, p. 1172. 

Menções nos anúncios: Guilherme Fuchs, julho; Joaquim Pedro de Azevedo Segurado, 

junho; Notre Dame de Pariz, de março a abril.  

Crônicas: “Lindos toucados,  

De seda fina,  

Tendo na frente 

Alva cortina; 

E outros muitos  

Com reposteiros,  

Que também servem 

De mosquiteiros.” 

(GAMA, 1861, Trecho de Farmacopéia). 

Comentários: De acordo com O Jornal das Senhoras trata-se de uma peça usualmente 

utilizada no espaço da casa, mas com versões que possam ser usadas em reuniões sociais 

noturnas, mais informas que um baile. 
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Na primeira imagem, touca para estar em casa; na segunda imagem, touca para soirée 
(reunião social). A segunda touca é menor, como um enfeite, mas não deixa de ser 

menos trabalhada como a primeira. A primeira se vê mais funcional, cobrindo mais a 
cabeça, possuindo um laço para que fique mais firme (O Jornal das Senhoras, edições 

6, de 11 de fevereiro de 1855, e 9, de 4 de março de 1855). 
 

TRANÇAS: cabelos postiços entrelaçados. 

Fonte para a definição: PINTO, 1832. 

Menções nos anúncios: Pruvot, de janeiro a abril. 

 

TRICOPHEURS: produto utilizado para prevenção da queda de cabelo. 

Fonte para a definição: Correio Paulistano, anúncio de Pruvot. 

Menções nos anúncios: Henrique Biard, de maio a junho; Pruvot, de agosto a setembro; 

Teyssier, de setembro a outubro; comércio localizado na Rua do Rosário, 15, junho. 

Outras grafias: tricopherous. 

Comentários: No anúncio do comércio da Rua do Rosário, 15, é mencionado 

que é vendido o Tricopherous do Dr. Barry de Nova Iorque. Alexander C. Barry 

passou a comercializar esse produto em Nova Iorque por volta de 1842, (figura 

ao lado). Trata-se de um tônico capilar, composto de álcool (97%), óleo de 

castor, cantárida (um inseto originário da Europa) e óleos perfumados.86 

 
 

                                    
86 Informação extraída do site Hair Raising Stories, por Don Fadely. Disponível em 
http://www.hairraisingstories.com/Products/BARRY_T.html. 

http://www.hairraisingstories.com/Products/BARRY_T.html
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Garrafa de Tricopherous, por volta de 1850 (Hair Rising Stories87).  
 

VELUDO: tecido de algodão ou seda, macio de um lado. 

Fonte para a definição: BASTOS, 1912, p. 1213. 

Menções nos anúncios: Bernardo Brenn, de setembro a dezembro; Loja de Couros (em 

frente à Igreja do Collegio), janeiro; João Plandé, de setembro a dezembro; Cruz, Salgado 

& Cia., fevereiro; Loja da Cobra, abril; Loja da Pechincha, dezembro; Mme. Clarisse Martin, 

de novembro a dezembro; Au Prophète, de março a junho; Pedro Bourgade, de agosto a 

outubro; A.S.P. Saraiva, de março a abril; Guilherme Fuchs, julho; Joaquim Pedro de 

Azevedo Segurado, junho; Guelfo de Lailhacar, de abril a agosto. 

Outras grafias: velludo. 

Crônicas: “A sobrinha do dono da casa onde nos hospedamos usava um vestido de cetim 

de côr ‘chamois88’, confundindo-se com a da sua pele, e não me sairá nunca da memória. 

Era embandeirado de veludo vermelho e tinha um decote quadrado; a cauda enfeitada de 

rendas meio rasgadas, redemoinhava no pó. 

[...]  

Com esse traje, porém, estava ‘afreuse89’. Será que percebia isso instintivamente? Pelo 

menos, de repente, alisou cerimoniosamente o meu vestido de veludo marrom que não ia 

além dos tornozelos e disse com simpatia: “a senhora está muito civilizada”.” (BINZER, 

1881, na ocasião da visita do imperador). 

 

VESTIDO: veste que cobre o corpo todo. Vestido de montar: vestido próprio para andar a 

cavalo, com a saia mais comprida e mais larga que um vestido normal para acomodar e 

esconder bem as pernas. Também conhecido como amazona. 

Fonte para a definição: BLUTEAU, 1728, p. 456. 

Menções nos anúncios: Cruz, Salgado & Cia., fevereiro; Loja da Cobra, de abril a novembro; 

Loja da Pechincha, dezembro; Mme. Clarisse Martin, de novembro a dezembro; Au 

Prophète, de março a junho; Pedro Bourgade, de março a outubro; Fresneau, de outubro a 

novembro; Antonio Teixeira de Carvalho, de abril a junho; A.S.P. Saraiva, de março a abril; 

Antiga Casa do Barato, julho; Joaquim Pedro de Azevedo Segurado, junho; Guelfo de 

Lailhacar, de março a agosto; Loja dos Coelhos, abril; N.J.V. Ferard, fevereiro; Notre Dame 

                                    
87 Disponível em: http://www.hairraisingstories.com/Products/BARRY_T.html. 

88 Tipo de couro. 
89 Assustador. 

http://www.hairraisingstories.com/Products/BARRY_T.html
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de Pariz, de março a abril; na tipografia do jornal, de janeiro a fevereiro. 

Crônicas: “Escolheu o mais amplo dos vestidos de balão, e, sob o corpinho avantajado e a 

vasta abóbada por ele formada, abrigou-se juntamente com o seu primo Manuel Jacintho e 

o José Basson.” (NOGUEIRA, 1908, uma anedota sobre José Calmon Valle Nogueira da 

Gama, turma acadêmica de 1855 a 1859).  

“Já cedo pela manhã, as beldades brasileiras, isto é, uma parte delas, vestiam seus mais 

lindos vestidos, elegantes ‘toilettes’ de cerimônia, procedentes de Paris. 

Quem tinha dinheiro e relações, mandara realmente encomendar um vestido parisiense ou 

pelo menos do Rio, tratando de surrá-lo depois tanto quanto possível.” (BINZER, 1881). 

“A sobrinha do dono da casa onde nos hospedamos usava um vestido de cetim de côr 

‘chamois’, confundindo-se com a da sua pele, e não me sairá nunca da memória. Era 

embandeirado de veludo vermelho e tinha um decote quadrado; a cauda enfeitada de 

rendas meio rasgadas, redemoinhava no pó. 

[...]  

Com esse traje, porém, estava ‘afreuse’. Será que percebia isso instintivamente? Pelo 

menos, de repente, alisou cerimoniosamente o meu vestido de veludo marrom que não ia 

além dos tornozelos e disse com simpatia: “a senhora está muito civilizada”.” (BINZER, 

1881, na ocasião da visita do imperador). 

“Os vestidos de lã ficam pendurados no armário ou mesmo nem existem. Em casa, usa-se 

algodão, e na rua tecidos laváveis mais finos e muita seda. Achavam que os vestidos de lã 

não são asseados porque não podem ser lavados todas as semanas.” (BINZER, 1882, em 

São Paulo) 

“Alli estavão o q chamão ca moças bonitas. Havião com vestidos de velludo a Presidenta, 

e a Viscondessa de Montalegre. Havião alem destes vestidos de setim sem ter escomilha 

por cima. Havião de chita em cassa com listras de seda, de chalim, etc.” (AZEVEDO, 1844, 

carta para a mãe sobre um baile). 

“MODAS DO DIA – O que ha de mais notavel hoje é o vestido nesgado, que faz da mulher 

mais magra uma girafa e da gorda um sino sem badalo. 

Nada mais gaiato que o tal vestido-cartucho, que deixa a descoberto todas as fórmas, 

gerando a curiosidade do pouco que se não vê, e a critica do muito que se observa. 

Minhas senhoras, creiam, este vestido é um vestido traidor e indecente. Atraiçôa a 

elegância, esfoguetêa o bom gosto, põe a trote a poesia e revela cousas... que seria util 

não mostrar. 

Os enfeites enflorados, com uma groza de aljofares e correntes de vara e meia, 
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transformam o mais lindo rosto em uma caricatura de comedia, e trazem á idéa um 

papagaio encorrentado ou uma vidraça de modista, onde se apresentam mascaras 

enfeitadas, para chamar a attenção dos freguezes. 

Não fallaremos hoje dos brincos de palmo e meio, semelhantes á lanternas de andaime. 

Fica este assumpto, para um artigo edictorial, daquelles que dão no gôto a muita gente. 

Convençam-se as moças, de que as modas exageradas são ridiculas. Consultem o espelho 

e vejam que nem tudo é para todos.” (CABRIÃO, 1866). 

“Um vestido de moire-antique, côr de havana, enfeitado com fitas, com rendas, com 

vidrilhos e com todas essas cousas nenhumas, que são tão bonitas e custam tão bom 

dinheiro – feito por mademoiselle Josefine, quem deixará de pousar nelle a vista por alguns 

minutos?” (CABRIÃO, 1866, trecho de A moda). 

“Uma senhora de porte distintissimo e elegante vestido, passando no Domingo pela rua 

Direita um certo litterato de balcão, ao vel-a passar disse, todo cheio do que dizia: 

- Como vem paralytica aquella senhora!” (DIABO COXO, 1864). 

“Dispensava-se o carro e seguiam todos a pé – os pais e as manas rigorosamente vestidos 

de preto, sem chapéu, as pequenas trajando saia escocesa e basquine de tafetá preto.” 

(BARROS, 1946, ida à igreja). 

Comentários: com relação ao vestido nesgado que aparece na crítica do Cabrião, nesga é 

um pedaço de pano encaixado na saia, proporcionando mais volume no corpo da saia, do 

que na cintura, como visto na figura abaixo. No caso de uma mulher com quadris largos, as 

nesgas se “abrem”, aumentando mais ainda o volume da saia, mas não causando o 

caimento desejado. O vestido cartucho seria um vestido justo. 
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O vestido de cor preta possui nesgas, podemos observar pelo leve movimento na vertical 
e na estampa xadrez. O vestido de cor branca também tem o mesmo propósito de criar 

volume na saia, mas usando outro recurso, neste caso, os babados (O Jornal das 
Senhoras), edição 44, de 29 de outubro de 1854. 

 

VESTUÁRIO COMPLETO: Também chamado de costume completo, trata-se do traje 

masculino: calça, paletó e colete. Geralmente comercializado em casimira.  

Fonte para a definição: Correio Paulistano, anunciantes. 

Menções nos anúncios: Pedro Bourgade, de abril a outubro; Manoel Correa Guedes, de 

abril a maio. 

 

VÉU: peça utilizada para cobrir o rosto, onde pode-se ver o que está sendo coberto. Pode 

ser feita de algodão, linho ou seda. 

Fonte para a definição: SILVA, 1789, p. 842 

Menções nos anúncios: Guilherme Fuchs, julho; N.J.V. Ferard, fevereiro. 

Crônicas: “As manas ajudaram a noiva a vestir-se. Longo véu...” (BARROS, 1946, sobre 

um casamento). 

 “[...] sob cujo véu transparente se vêem brilhar muitas vezes olhos inquietos e 

provocadores [...].” (ZALUAR, 1861, sobre a mantilha). 
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XALES: lenço grande e quadrado utilizado para cobrir os ombros. 

Fonte para a definição: PINTO, 1832; SILVA, 1789, p. 380 

Menções nos anúncios: Clausen & Rath, julho; Loja da Cobra, de agosto a setembro; Loja 

da Pechincha, dezembro; comércio localizado na Rua do Commercio, 3, novembro; 

Joaquim Pedro de Azevedo Segurado, junho; N.J.V. Ferard, fevereiro. 

Outras grafias: chale 

Crônicas: “Vestiam-se as manas de ricas sedas pretas, cobriam os cabelos com chales de 

renda, artisticamente arranjandos – e lá iam todos, exibindo grande luxo, assistir às 

cerimônias da Sé.” (BARROS, 1946, sobre a vestimenta no período da quaresma).  

 

ZUAVOS: casaco bordado, até a cintura, feito de seda, ao estilo dos soldados de infantaria 

do exército francês, originários da Argélia, a partir de 1830, como pode ser visto nas figuras 

do capítulo 3, Vestuário Feminino. 

Menções nos anúncios: Cruz, Salgado & Cia, fevereiro; Mme. Clarisse Martin, outubro; Au 

Prophète, de março a junho; Pedro Bourgade, de abril a junho; Guelfo de Lailhacar, de 

junho a agosto. 

Comentários: Assim como eram comercializados os casacos para mulheres, na loja Au 

Prophète também eram vendidos uniformes para crianças, não apenas de Zuavos, mas 

também inspirados em monarcas franceses como Luiz XIV e Henrique IV e o Cardeal 

Richelieu. 
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