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Essa comunicação parte de informações e considerações advindas de minha pesquisa 

de mestrado, ainda em desenvolvimento, e busca discutir a produção de estamparia têxtil no 

Brasil e a presença de tecidos estampados advindos de outros países, tais como Inglaterra e 

Portugal, a partir da análise e percepções do estudo de duas saias de crioula pertencentes ao 

Museu do Traje e do Têxtil da Fundação Instituto Feminino da Bahia. Essa pesquisa se baseia 

em considerações propostas por alguns autores que trabalham com a cultura material e tem 

como base metodológica os passos de investigação sugeridos pelo historiador Jules Prown 

que entende a cultura material como um meio de estudo e não apenas como seu objeto.  

Ter a roupa como ponto de partida proporcionou aos meus estudos informações que 

apenas a sua imagem não poderia suscitar. Assim, proponho nessa comunicação expor alguns 

desses levantamentos e como cada informação descritiva foi construindo um caminho de 

estudo com direção às questões sócio-culturais e econômicas do contexto de criação das saias. 

 

Roupas e os estudos baseados no objeto 

Quando o conteúdo de aula nos cursos de graduação em moda nas universidades 

brasileiras mantém em seu currículo estudos de História da Moda em que roupas e acessórios 

são analisados apenas através de imagens sejam elas de esculturas, pinturas, fotografias ou 

vídeo, tende-se a chegar a uma generalização das formas, técnicas e estilo empregados em 

determinadas épocas, aproximando o estudo da História da Moda com o da História da Arte1. 

Quando pensamos nesse estudo de séculos passados no Brasil, como o século XVIII e XIX, 

esta padronização da vestimenta se torna ainda mais evidente pela falta de informação ou até 

mesmo de peças daquele período ainda presentes em nossa sociedade. 

 O traje de crioula, conjunto de peças cujas saias pertencem, é composto 

essencialmente de turbante, camisa, saia, pano da Costa2 e adereços, se formou por uma 

junção de influências ao longo dos séculos XVIII e XIX. O turbante, por exemplo, veio ao 

Brasil através de africanos cujas nações haviam sido anteriormente dominadas por povos 

islâmicos, o pano da Costa, xale que as mulheres negras usavam de diversas maneiras, era um 
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dos elementos tipicamente africano, e a saia e camisa vieram de influência direta das 

portuguesas ou indiretamente tendo como mediação as senhoras brasileiras. Sobre esse traje, 

Raul Lody (2003, p.15), importante pesquisador da cultura afro-brasileira, diz ser “a 

verdadeira montagem afro-islâmica-européia, de brasileiríssima criação”.  

Os conhecimentos que temos desse traje advêm principalmente das obras 

iconográficas, relatos e estudos prévios sobre o assunto. As saias de crioula não saíam em 

publicações de moda, com informações sobre sua modelagem e costura, muito menos vinham 

nas estampas de roupas européias, pois essa indumentária além de fazer parte da vestimenta 

de uma classe inferior, pouca relação tinha com o sistema da moda vigente naquele período. 

As fontes iconográficas que temos acesso hoje das saias, ou do traje de crioula oitocentista 

como um todo, são na sua maioria aquelas feitas por viajantes que no Brasil estiveram durante 

o século XIX, e que representaram o que lhes parecia exótico. Outras fontes iconográficas 

constituem as fotografias da época, e as imagens de três dessas saias publicadas no catálogo 

do museu.3  

 Embora esse tipo de conjunto iconográfico seja muito importante na composição do 

estudo do objeto, a forma de abordagem muda de um para outro. Esta diferença entre estudar 

imagens e estudar objetos é apontada por Rita Andrade (2008) em sua tese, onde ela investiga 

a biografia de um vestido pertencente ao acervo têxtil do Museu Paulista. Andrade (2008, 

p.27) diz que: 

 
Estudar objetos, como as roupas e os tecidos de que são feitas, exige certas 
habilidades que diferem do modo de análise de outros tipos de documentos, como os 
textuais e iconográficos. Analisar um vestido não é o mesmo que analisar sua 
fotografia, assim como não seria o mesmo que analisar a sua descrição.  

 

 

 Ter o objeto como dado primário, ou seja, fazer uma pesquisa que tem o objeto como 

fonte primeira de informações, possibilita ao pesquisador analisar alguns indícios que de outra 

maneira ele dificilmente faria. Salvo algumas exceções, imagens de roupas, sejam elas 

pinturas, gravuras ou fotografias, nos apresentam principalmente forma e cor. Contudo, no 

contato com a materialidade das roupas, questões como modelagem, técnicas de costura, 

tecelagem e estamparia, fibras e fios podem ser melhor estudadas além das especificidades 

que cada objeto pode apresentar. (ANDRADE, 2008). 

 No processo de formulação do projeto dessa pesquisa, pude perceber essa teoria na 

prática, pois eu apenas conhecia as saias pelo livro do museu. As três saias expostas ali são 

acompanhadas por um texto na lateral que explica seu uso em um contexto histórico, a data 
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suas entradas no museu e um pouco da biografia de quem elas haviam pertencido no passado. 

Nenhuma informação consta, no entanto, sobre data de fabricação, materiais, técnicas de 

modelagem e costuras utilizadas, deixando ainda mais aberta as possíveis considerações sobre 

as peças. Da imagem eu pude descrever, ainda que superficialmente, cor, desenho, forma e 

estilo e assim traçar alguns caminhos de pesquisa, porém, após o contato com as saias e 

descrições feitas a partir desse estágio, os caminhos mudaram consideravelmente e muitas 

outras informações foram levantadas como a quantidade de recortes, forma de costura, 

características da tecelagem, entre outras, direcionando e aumentando as possibilidades de 

estudo. 

 A possibilidade de contato com as saias foi fator decisivo na formulação de minha 

pesquisa, assim como a escolha de algumas proposições da cultura material. Porém, entre os 

diferentes autores estudados que pesquisam e escrevem sobre cultura material, percebe-se 

algumas diferenças na formulação de uma definição conclusiva com relação aos conceitos, 

métodos e teorias, deixando transparecer que ainda estamos em um momento de 

desenvolvimento e entendimento das várias possibilidades que ela pode suscitar. 

 Os autores consultados são em sua maioria ingleses, como Daniel Miller (1998; 2005) 

e  Lou Taylor (2002), e o americano Jules Prown (1982). Portanto, as propostas discutidas por 

eles individualmente, colaboram cada uma a seu modo, permitindo contextualizar este tipo de 

pesquisa baseada em objetos e contribuindo com a explanação de boas práticas e métodos de 

trabalho.  

Na introdução de Clothing as Material Culture (2005), Miller ressalta que os estudos 

da roupa quando tratados por especialistas da área, como conservadores têxteis ou curadores, 

tendem a tomar um caminho mais detalhista em termos de informação sobre os objetos, 

levando em conta principalmente os aspectos materiais, enquanto estudiosos advindos de 

áreas como sociologia ou estudos culturais, estão mais interessados em analisar a roupa 

abordando sua relação com a sociedade, com as identidades culturais ou até mesmo com 

aspectos mais econômicos e políticos, relacionando-as à questões de consumo e poder. O 

estudo do objeto pela ótica da cultura material permite que o pesquisador trafegue por esses 

dois lados, tendo assim uma abrangência interdisciplinar das informações e análises. As 

propostas de Miller (1998) nos instigam a uma análise inquiridora, que busca observar o 

artefato, pela sua diversidade e especificidade ao invés de reduzi-los a padrões estanques de 

uma sociedade.  

Enquanto Miller nos apresenta um trabalho sobre cultura material em geral, a 

historiadora inglesa Lou Taylor (2002) trata especificamente de estudos relacionados à roupa 
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e tecidos. Taylor é curadora do Museu de Brighton e também professora na Universidade de 

Brighton, aonde vem, por mais de vinte anos, desenvolvendo pesquisas sobre história da 

roupa, cultura material e museologia. Taylor (2002), que escreve a partir de sua experiência 

em museus, valoriza o trabalho minuciosamente descritivo e vai além ao propor que a 

pesquisa avance a partir das informações coletadas, o que vai ao encontro de algumas das 

observações de Miller. A autora nos instiga a estudar o objeto, a descobrir nele detalhes 

míninos, informações que podem ser nele observadas. Contudo, a pesquisa para ela não para 

por aí. Taylor, que frequentemente exemplifica com “boas práticas” suas e de outros 

pesquisadores da área, nos mostra que o estudo da roupa pode conduzir o pesquisador ao 

contexto social e cultural de confecção da peça em estudo. 

 Além de Miller e Taylor, Jules Prown, que foi professor de História da Arte por 

muitos anos na Yale University, tem em Mind in Matter: an introduction to material culture 

theory and method. (1982), um de seus importantes trabalhos sobre o tema.  Prown enfatiza 

logo no início de seu artigo que prefere chamar de cultura material o estudo de artefatos e 

chamar o objeto de análise apenas de material ou artefato, assim ele propõe que cultura 

material é “o estudo de crenças, valores, idéias, atitudes e pressupostos de uma comunidade 

em particular ou sociedade de uma certa época, através do artefato.”4  

 Prown (1982) organizou essa análise em três passos a fim de facilitar a investigação e 

evitar possíveis equívocos, contudo é preciso ressaltar que sua metodologia não é a única nos 

estudos em cultura material. Muitos autores adotam passos próprios ou como Daniel Miller 

(2005), ao invés de sugerirem como estudar artefatos, preferem dar exemplos de diferentes 

estudos realizados em cultura material. Em minha dissertação, escolhi usar os passos 

sugeridos por Prown por serem eles uma forma sistematizada de análise, que abre as 

possibilidades de entendimento do artefato. 

 A ordem dos passos, segundo ele, deve ser respeitada a fim de evitar a construção de 

falácias, e o primeiro deles é a descrição, seguido da dedução e especulação. De uma maneira 

simplificada a descrição do objeto é sua análise formal e material, a dedução é a ligação dessa 

descrição com os conhecimentos do pesquisador, tais como associações sensoriais e 

intelectuais; e a especulação é quando, através das descrições e deduções, o pesquisador irá 

elaborar hipóteses e partir para a investigação. No último passo, porém os estudos em cultura 

material passam a ser inter e multidisciplinares devido aos possíveis cruzamentos com as 

diversas áreas de conhecimento de acordo com as informações encontradas no objeto. 
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Seguindo os passos de Prown  

 O primeiro contato com as saias aconteceu na reserva técnica do Museu do Traje e do 

Têxtil e foi ali onde realizei o primeiro passo da análise, ou seja, a descrição. De todas as saias 

estampadas que fazem parte da coleção de “saias de crioula” do museu, eu tive contato com 

quatro na reserva e pude observar de longe mais quatro que se encontravam em exposição. 

 Devido ao tempo estimado de pesquisa, de todas as saias da coleção, escolhi apenas 

duas para uma análise mais minuciosa, porém apesar dessa escolha, pude perceber alguns 

pontos em comum com todas as outras saias observadas. Entre as semelhanças estão o fato de 

todas serem estampadas, aparentemente compridas e com modelagens semelhantes, possuindo 

elas três recortes horizontais que constituem respectivamente a pala, o corpo e o babado 

inferior, nos quais todos estavam decorados, ou com bordados ou com fitas. É interessante 

ressaltar que essas informações são as mesmas percebidas nas imagens do catálogo. 

 No processo de descrição das duas saias escolhidas para serem analisadas mais 

minuciosamente, levantei dados dentro de três principais grupos, sendo eles o da modelagem, 

o da costura e o do tecido. Porém apesar de ter feito essa análise em todos esses grupos, o 

foco da pesquisa é o estudo dos tecidos estampados, sendo as informações relacionadas a esse 

assunto, aquelas que foram analisadas mais precisamente passando da dedução para a 

especulação e compondo assim o todo da pesquisa. 

 Como forma de conhecer e tentar recriar uma possível modelagem das saias, eu as 

mensurei quase que completamente, criando assim um molde de todas as partes que as 

compõem com suas respectivas medidas. Durante o processo de observação e medição das 

saias percebi um bolso nas duas peças, e foi através da localização desses bolsos que pude 

identificar a parte frontal e traseira das saias. Esse tipo de identificação faz parte do que 

Prown (1982) chama de dedução, ou interpretação, pensamento que poderia conduzir o 

pesquisador a muitos caminhos de pesquisa. 

 Outra dedução levantada, contudo, advinda da observação das costuras das saias é a 

possibilidade de intervenções feitas pelo museu nas peças. Ao analisar as costuras das junções 

de recortes e dos acabamentos, pude perceber o uso de duas técnicas empregadas com relação 

as costuras, sendo as costuras manuais e as costuras feita à máquina. A maioria delas, em 

ambas as saias, foram feitas à mão, porém as costuras à máquina foram usadas em algumas 

junções de recortes mas principalmente nos acabamentos das peças. Assim, a localização das 

costuras feitas à máquina, a costura de remendos em alguns furos, e o uso de linhas em 

diferentes cores poderiam ser dados chaves para um estudo que pretendesse analisar as 

políticas e práticas de restauração e conservação dentro dos acervos têxteis nacionais. 

III Encontro Nacional de Estudos da Imagem 
  03 a 06 de maio de 2011 - Londrina - PR 

123



 Porém, assim como foi dito, a dissertação exposta aqui objetiva discutir alguns dados 

relacionados aos têxteis e estampas das duas saias escolhidas. Com esse direcionamento 

prévio, a primeira etapa após o levantamento dos dados obtidos através da descrição dos 

têxteis foi a tentativa de identificação dos processos, técnicas, produtos e estilos empregados 

na fabricação desses objetos. Foram analisados os tipos de ligamentos têxteis, as possíveis 

fibras e tingimentos, as técnicas de estamparia usadas e a identificação dos estilos de motivos 

e composição das estampas. Esses e outros dados ajudaram na inserção desses tecidos dentro 

de um contexto histórico que juntamente com as informações do museu em relação as 

mulheres cujas saias pertenceram, compõem a pesquisa final que busca discutir o comércio e 

circulação desses tecidos. 

 

Caminhos a serem traçados  

 A cultura material não propõe apenas uma descrição da materialidade dos objetos, mas 

através dessa e de informações levantadas nessa etapa, o estudo de sua inserção em uma 

sociedade e de que forma isso acontecia. Na introdução de Clothing as Material Culture 

(2005), Daniel Miller ressalta que os estudos em cultura material trafegam por caminhos 

descritivos e também sociais, culturais, econômicos e políticos, tornando a cultura material 

uma abordagem interdisciplinar de análise. Prown(1982) assim como Miller(2005) também 

propõe essa junção de áreas na etapa chamada por ele de Especulação. 

 No estudo das saias pude ter alguns indicativos de como essa interdisciplinaridade 

acontece depois da descrição e dedução. Assim como vimos, cada dado levantado nos grupos 

de descrições, como o de modelagem e o de costura, poderiam, de acordo com os interesses 

particulares e cada pesquisador, seguir para diferentes tipos de pesquisa.  Os vários recortes 

no corpo da saia levantam questões de tecnologia, tais como largura de tecidos fabricados no 

período ou questões sociais como uso de tecidos já usados, pouca condição de compra de 

tecidos de qualidade ou única possibilidade de adequação do material ao estilo de roupa 

pretendido. As costuras feitas à maquina podem informar questões de datação e possíveis 

modificações nas peças. As intervenções podem, além disso, ser indicativos de usos e re-usos 

dessas peças por suas donas, ou medidas de conservação a partir do momento que elas se 

tornaram parte de um acervo têxtil. Muitas interferências podem ter sido feitas pelo museu, 

com objetivos diversos de acordo com suas políticas e metas relacionadas às saias. 

 Portanto, como os têxteis são o maior interesse nessa pesquisa os caminhos a serem 

traçados se relacionam com os dados obtidos na descrição deles. Para entender melhor as 

cores, tecelagem e técnicas de estamparia usadas nas saias será preciso o estudo da história 
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têxtil e também das indústrias têxteis presentes naquele período no Brasil. Como esses tecidos 

podem ter procedência nacional ou internacional, provavelmente chegaremos ao estudo da 

produção inglesa, e dos tipos e origem dos tecidos importados pelo Brasil. A composição dos 

tecidos das saias nos dará alguns indícios da época em que foram feitos, já que alguns 

materiais não eram usados até os anos finais do século XIX. As cores e estilo das estampas 

não remetem apenas às questões econômicas, políticas e sociais, mas também de preferência, 

estilo e gosto, sendo esses próprios da cultura da época ou não. Nesse estágio as comparações 

com fontes iconográficas, documentais, literárias e com outras peças são necessárias. 

 As possibilidades de estudos são várias e essas representam apenas uma parte proposta 

por mim através das deduções e hipóteses levantadas em minhas descrições. Sabemos pois, 

que cada observador traz consigo vivências e conhecimentos prévios que permeiam as 

análises e especulações traçadas mostrando que a pesquisa está sempre aberta e em constante 

crescimento. 

 

Considerações Finais 

 A cultura material não é a única forma de estudo da roupa, mas seu uso permite 

leituras diversas e muitas delas só possíveis através de seus métodos e propostas. Sua 

materialidade nos indica, nos informa e revela caminhos para se chegar a outras questões, 

compondo assim um estudo que busca preencher lacunas, reformular conhecimentos e colocar 

outros em questão. É relevante, no entanto, ressaltar que os estudos e considerações acerca de 

uma roupa jamais revelam, ou não deveriam se revelar, como fontes incontentáveis de 

verdade. Os tempos mudam, o pesquisador muda e a própria roupa dentro do acervo também 

muda, podendo trazer em si novas informações, interpretações e formas de olhar. 

 

 

 

NOTAS 
1 Me refiro aqui, aos estudos através de imagens de períodos e mudanças fixas. 
 

2 O nome da Costa se refere aos artigos que vinham da costa d’África.   
 

3 PEIXOTO, Ana Lucia. (Org.). Museu do Traje e do Têxtil. Salvador: Fundação Instituto Feminino da Bahia. 
2003. 
 

4 “Material culture is the study through artifacts of the beliefs-values, ideas, attitudes, and assumptions of a 
particular community or society at a given time.” (PROWN, 1982, p.1, tradução minha) 
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