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Resumo 
A partir da representação da Mulata Paraense de João Affonso no livro 

Três Séculos de Modas, este artigo busca, através de relatos de viajantes, 
perceber as mais diversas constituições deste tipo feminino característico do 
contexto amazônico, seus modos de vestir e sua relação com o espaço 
urbano, entre os séculos XIX e XX.  
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Abstract 

From the drawing of the Mulata Paraense by João Affonso in the book 
Três Séculos de Modas, this article attempts, through traveler’s narratives, 
apprehend the several constitutions of this characteristic female type of the 
Amazon region, their ways of dressing and its relationship to urban space, 
between the nineteenth and twentieth centuries. 
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 O historiador e crítico de arte João Affonso do Nascimento publicou 

em Belém em 1923 o livro Três Séculos de Modas. Com uma carreira 

iniciada em 1879, o maranhense sempre demonstrou um interesse especial 

pelos diversos personagens que transitam nos espaços urbanos nos quais 

viveu, os conhecidos “typos”, que estiveram presentes em sua carreira como 

desenhista e jornalista em uma dezena de periódicos, e chegaram ao seu 

                                            
1	  Bacharel	  em	  Design	  pela	  UEPA,	  Mestre	  em	  Moda,	  Cultura	  e	  Arte	  (Centro	  Universitário	  Senac-‐SP),	  
atua	  como	  professor	  nas	  áreas	  de	  História	  da	  Moda	  e	  Criação	  e	  há	  cinco	  anos	  organiza	  o	  projeto	  Caixa	  
de	  Criadores	  em	  Belém.	  
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livro, que no último capítulo contém descrições e desenhos da Preta Mina, 

Crioula do Maranhão e Mulata Paraense. 

 A figura da mulher paraense retratada por João Affonso, segundo seu 

relato, também foi registrada nas ruas de Belém pelo desenhista russo 

Widhopff2, que teve uma estadia na cidade na década de 1890 publicando 

ilustrações como a desse tipo feminino no caderno ilustrado do diário 

Província do Pará no ano de 1895. Essa mulher que cruzou o caminho de 

Widhopff e João Affonso, sendo desenhada pelos dois intelectuais e descrita 

minuciosamente (e de certa forma, devidamente “catalogada”) pelo segundo, 

de acordo com Affonso já estava deixando de circular nas ruas quando este 

crítico de arte a descreveu em seu livro no ano de 1916. 

 

 
Figura 02 – A Mulata Paraense, desenhada por João Affonso em 1916, a partir de desenho 

de Widhopff de 1895 (esq.) e registro ao natural do próprio autor de 1885 (dir.). Fonte: 

AFFONSO (1923). 

                                            
2	  David	   O.	  Widhopff	   (1867-‐1933),	   nascido	   na	   Rússia	   e	   com	   formação	   na	   França,	   residiu	   em	   Belém	  
durante	  1893	  e	  1895,	   lecionando	  desenho	  no	  Liceu	  Paraense.	   Segundo	  o	  historiador	  Herman	  Lima,	  
“Creio	  que	  nenhum	  outro	  Estado	  da	  República,	  naquela	  época,	  e	  mesmo	  até	  hoje,	  tenha	  conhecido	  
um	  caricaturista	  da	  desenvoltura	  do	  artista	  russo:	  é	  que	  no	  artista	  havia	  uma	  natureza	  completa	  de	  
homem	  do	  pincel	  e	  do	  lápis”	  (1963,	  p.930).	  Depois	  de	  sua	  temporada	  em	  Belém,	  o	  artista	  se	  fixou	  em	  
Paris	  e	  colaborou	  em	  periódicos	  como	  L´Illustration	  e	  Figaro	  Illustré.	  
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Contou o Pará de outros tempos, entre as suas figuras regionais 
inconfundíveis, ‘a mulata’. Cozinheira ou costureira, ‘amassadeira 
de açaí’ ou vendedora de tacacá, ama seca ou criada de servir, a 
mulata paraense era sempre original no seu vestir, de que jamais 
se afastava Em geral, bonita, feições de mestiça, robusta, elegante, 
amando o asseio e os perfumes fortes, feitos de raízes e ervas 
nacionais, a priprioca, o cipó-catinga, (...) ela usava corpete 
decotado, de mangas curtas e tufadas, saia pelos tornozelos, toda 
em roda da mesma altura, de folho na beira; as mesmas 
chinelinhas de luxo que já vimos calçando, ‘pro fórmula’, a negrinha 
do Maranhão. O cabelo, ondulado e fofo, repartia-se em duas fartas 
trunfas, e de cada lado, encaixados no alto de cada orelha, dois 
grandes ramalhetes de rescendentes jasmins; colar de ouro com 
medalha na frente, e, nas costas, sobre o cangote, para afugentar 
feitiços e maus olhados, enorme figa de azeviche. Posto 
negligentemente sobre os ombros, à guisa de chale, um lenço de 
seda, de cores vivas; nos braços roliços, pulseiras de contas de 
coral; anéis em quase todos os dedos. O braço esquerdo enfia na 
asa da cestinha das compras; a mão direita empunha a infalível 
sombrinha, que tanto serve para o sol como para a chuva, de dia 
como de noite, forrada de tafetá furta-cores com barra de flores 
estampadas. (AFFONSO, 1976, p.223-224). 

   

Por trás dos desenhos e caracterização de “typos”, que, ao primeiro 

olhar, poderiam ser vistos como retratos fantasiosos, a Mulata Paraense 

contém características no vestir que lhe são próprias, e não podem ser 

configuradas, por exemplo, dentro dos “typos” redundantes das baianas que 

permeiam a história brasileira, e por isso incitam uma necessidade de se 

entender não necessariamente a origem, mas a percepção de características 

dessa figura particular dentro do contexto histórico da cidade de Belém. 

Mas por onde encontrar esta mulher paraense? Em que ruas, em que 

momentos? Quem teria cruzado com ela?  

Segundo Lynch, “parece haver uma imagem pública de qualquer 

cidade que é a sobreposição de imagens de muitos indivíduos” (1980, p.57), 

imagens essas que são criadas na literatura, nas artes e na oralidade, por 

exemplo. A “mulata paraense” também se constitui como uma sobreposição 

de imagens de muitas mulheres captadas por aqueles que transitavam pela 

ruas de Belém, como o próprio João Affonso, e dessa forma, caminharemos 

junto aos olhares de viajantes que estiveram em Belém e cidades vizinhas 

durante o século XIX e início do século XX3 para encontrar os relatos desse 

                                            
3	  A	  pesquisa	  sobre	  os	  relatos	  de	  viajantes	  em	  Belém	  se	  iniciou	  a	  partir	  da	  bibliografia	  registrada	  na	  
obra	  de	  Castro	  (2010),	  sendo	  que	  com	  exceção	  da	  obra	  de	  Wallace	  (1979)	  todos	  os	  outros	  relatos	  de	  
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“gênero” feminino, seus traços peculiares, e como ela estaria misturada ao 

intenso movimento da cidade e seus diferentes modos de ser e vestir. 

 Começamos exatamente pela metade do século XIX, com descrições 

de William Edwards (1847), Alfred Russel Wallace (1848) e John Esaias 

Warren (1851). Neste período, Belém já estava bem distribuída em dois 

bairros, a Cidade, o núcleo da fundação em 1616, e a Campina, que se 

desenvolveu ligada principalmente ao comércio. E é bem no centro da cidade 

de Belém que o viajante inglês William Edwards desembarca. 

 
A maré estava baixa, e, para a conveniência dos navios, fomos 
obrigados a atracar no mercado local, o Punto de Pedras, um cais 
longo e estreito. Seria impossível conceber um quadro mais 
absolutamente novo que aqui se abateu sobre nós. Foi uma 
introdução, de uma só vez, de metade do que foi curioso na cidade. 
(Edwards, 1847, p.5). 

  

O Punto de Pedras, onde se encontra o mercado do Ver-o-Peso, ainda 

é o centro da relação cidade e floresta que pulsa na Amazônia, pois é o lugar 

de trânsito dos produtos dessas duas origens e consequentemente, o espaço 

por onde muitos dos habitantes da própria cidade e de cidades vizinhas 

transitam deliberadamente. 

 
Em todos os lugares, e em grande número, estão os vendedores 
de frutas; e por quase nada: todas as luxúrias deste clima fruto-
prolífico são suas. Belos bouquets de flores convidam um 
comprador, e agora, pela primeira vez, você observa a aparência 
singular e de bom gosto das mulheres, cada uma vestida de 
branco, e com uma flor em seu cabelo, e você lembra que esse é 
um dia festivo. (Edwards, 1847, p.6). 

 

Lá esta a mulher paraense transitando nas ruas que cortam essa 

região central da cidade, espaços esses que o viajante Alfred Russel Wallace 

descreveu em 1848 como repletos das mais diversas nacionalidades e 

personalidades. 

 
Os habitantes do Pará apresentam a mais variada e interessante 
mistura de raças. Temos aqui o inglês corado, que parece não 
estranhar esse clima tão diferente do de sua terra natal; o pálido 
americano, o português trigueiro, o brasileiro robusto, o negro jovial e 

                                                                                                                             
viajantes	  citados	  aqui	  foram	  lidos	  a	  partir	  de	  cópias	  digitais	  disponibilizados	  no	  banco	  de	  dados	  
universal	  do	  Internet	  Archive	  (www.	  archive.org),	  traduzidos	  pelo	  próprio	  autor.	  
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o índio de ar impassível e de físico atlético. Entre estes, uma centena 
de gradações e misturas que somente olhos muitos sagazes 
poderiam discernir. (WALLACE, 1979, p.20). 

 

Entre diversos rostos e culturas, os habitantes da cidade de Belém se 

também carregam seus modos de vestir dentro da cidade, que segundo 

Wallace tinham as seguintes características: 

Os brancos, via de regra, trajam-se com capricho, usando roupas 
de linho imaculadamente limpas. Alguns não dispensam as 
casacas pretas e gravatas, por certo desconfortabilíssimas quando 
o termômetro marca 85 ou 90 graus à sombra [29,4º e 32,2º C]... A 
roupa dos negros e índios adultos consiste apenas de calças de 
algodão branco ou listrado, às vezes complementadas com uma 
camisa de mesmo pano. As mulheres e as moças, nas ocasiões de 
festa, vestem-se inteiramente de branco, causando um agradável 
efeito o contraste das roupas com suas lustrosas peles negras ou 
acobreadas. O estrangeiro fica espantado ao ver as pulseiras e 
outros ornamentos de ouro  maciço que essas mulheres usam, 
especialmente porquanto, muitas delas são escravas. Quanto às 
crianças, são vistas em todas as gradações do vestuário, inclusive 
a completa nudez, que é a condição normal da população 
masculina infantil de menos de 8 ou 10 anos. (op.cit., p.20). 

  

Tanto Wallace quanto Edwards evidenciam a predileção das 

paraenses pelo uso de vestidos brancos em datas importantes. Wallace se 

mostra espantado com o uso extensivo de joias e colares de ouro maciço 

pelas mulheres, e um ano antes, Edwards também evidencia o gosto pelos 

adornos principalmente das negras em um dia de procissão na cidade: 

 
Quase todas as mulheres negras são profusamente ornamentadas 
com ouro, em parte fruto de suas próprias economias, e muitas 
vezes das riquezas de suas senhoras, que os emprestam de bom 
grado em tais ocasiões.  Algumas usavam correntes de contas de 
ouro, passando várias vezes sobre o pescoço, e sustentando uma 
pesada cruz de ouro. Todas usavam brincos, e as mulheres mais 
velhas, negras ou índias, colocavam no topo de suas 
cabeças enormes pentes de tartaruga. As meninas indígenas, que 
eram em grande número, eram quase sempre bonitas, com traços 
regulares, formas finas, olhos negros brilhantes, e exuberantes 
tranças que caíam sobre seus ombros. (EDWARDS, 1847, p.9).  

 

 Os dias de procissão e festividade religiosa movimentavam a cidade e 

eram o momento aonde as mulheres paraenses vestiam seus melhores 

vestidos brancos e  suas flores no cabelo. Edwards em sua chegada à 

cidade, vê de perto uma procissão que acontece na Rua da Cadeia, segundo 

o autor a “Broadway do Pará”, rua principal do comércio da cidade e onde 
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moravam notáveis famílias da região, e que, neste momento de procissão, 

tinha a varanda das casas de comércio e residência “preenchidas com 

senhoras alegremente vestidas” (op.cit., p.8). 

 A mulata paraense, no entanto, não estaria nas varandas, pois seu 

lugar é em outros cômodos da casa ou na própria rua, e assim aconteceria 

em outros momentos religiosos também. Na festa mais importante da cidade, 

o Círio de Nazaré, existente desde 1793, Edwards descreve a divisão entre 

os estratos sociais dentro da própria igreja. 

 
A missa das oito horas é notificada pelos fogos de artifício, e 
aqueles que se importam frequentam a capela. Dentro estão as 
mais elegantes4 senhoras e alguns cavalheiros; fora, no grande 
pórtico aberto, estão sentadas no chão as negras e índias, vestidas 
de branco, com flores no cabelo e profusamente perfumadas com 
baunilha. (op.cit., p.185). 

 

 Apesar desta divisão, no espaço público as festividades de Nazaré se 

configuram, como cita o viajante John Esaias Warren, em um momento onde 

todos fazem parte, novos e velhos, ricos e pobres, começando a se preparar 

para a festividade com quatro semanas de antecedência. 

 
Os pobres gastam tudo o que eles acumularam em meses de 
trabalho incansável, para comprar vestidos de gala e ornamentos. 
Uma intensa excitação prevalece entre todas as classes, que 
somente aqueles que realmente testemunharam isso podem 
possivelmente entender. (op.cit., p.69). 

  

Como vemos, o esmero em se vestir da melhor forma abrange todas 

as esferas da sociedade, e assim também existirão similaridades e diferenças 

entre os trajes das mais diferentes classes durante os dias comuns. Segundo 

Warren, comumente “as mulheres fazem uso de roupas não mais do que o 

absolutamente necessário” ou seja, não usam muitas peças do vestuário, e 

“os homens, em ocasiões normais, usam calças brancas e sobrecasacas ou 

blusas do mesmo material. Mas nenhuma pessoa é considerada 

completamente vestida, a menos que ele esteja em preto da cabeça aos pés” 

(1851, p. 67). 

                                            
4	  O	  autor	  usa	  o	  termo	  “fashionable”,	  anunciando	  uma	  predileção	  para	  itens	  da	  moda.	  
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 Era o uso de trajes com tecidos escuros que diferenciava as classes 

mais abastadas da mulher paraense comum, que tinha o vestido branco 

como peça mais elaborada, e certamente, mais adequada ao clima. Segundo 

Warren, várias famílias da cidade mantinham um hábito muito peculiar em 

jantares que envolvia o uso de roupas escuras. 

 
Sempre que uma pessoa é convidada para um jantar selecionado, 
é de se esperar que ela deva fazer sua aparição em casaco de 
tecido escuro; mas imediatamente após sua chegada, ele é 
convidado a tirá-lo e é oferecido um casaco de linho fino como 
substituto. Este costume se encontra entre os princípios corretos e 
sempre se une a inteira satisfação dos estranhos. (op.cit., p.68). 

 

 Entre as mulheres brancas, ligadas ao costumes próprios como o uso 

de traje negros, e entre as próprias mulheres negras, com sua profusão de 

ouro e turbantes que “Debret e Rugendas pintaram há um século” 

(AFFONSO, 1976, p.219), a mulata paraense que caminhou pela ruas de 

Belém e pelos rios do Pará, no entanto, têm como característica os traços 

indígenas e a exposição ao sol que lhe conferem uma cor de pele “mulata”. 

 Como relatam os viajantes do século XIX, as crianças das classes 

mais simples, até os oito anos de idade, andavam completamente nuas pela 

cidade, brincando sob o sol tropical de Belém. Segundo Edwards, “esta 

exposição ao sol produz seu efeito natural, e essas pequenas pessoas, 

negras e brancos, são queimadas quase na mesma tonalidade” (1847, p. 23). 

Esse era o tom de pele da mulata, crescida sob o sol do Equador e sempre 

em contato com a rua.  

 E como saberemos como eram os traços de sua beleza? Qual seria a 

beleza que faz tão particular esta imagem da mulher paraense? Saindo há 

algumas horas de Belém, na cidade de Vigia, o viajante John Warren relata o 

momento onde ele encontra (e se apaixona) por uma dessas mulheres, nos 

revelando todos detalhes peculiares de sua bela figura. 

  
Um dia eu me aventurei, como se por acaso, no jardim de nossos 
vizinhos. (...) A visão dos sonhos que eu vi, foi a de quatro 
donzelas inspiradoras de amor, nos seus mais leves trajes, 
artisticamente se reclinando na terra, sob a sombra de um arvoredo 
de banana. Em uma palavra, ela era incomparavelmente a garota 
mais bonita que eu já tinha visto. Em estatura ela era um pouco 
menor do que a média feminina, embora admiravelmente 
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proporcional em cada membro. Meia polegada a mais certamente 
teria prejudicado a perfeita simetria da sua forma angelical. Seu 
rosto era oval, e suas características eram clássicas e 
primorosamente esculpidas como a de uma donzela grega. Sua tez 
era rica, sendo ligeiramente tingida com azeite e rosas, e tão 
suave, tão úmida, e tão delicada, como a de uma jovem 
Circassiana. Seus olhos eram tão negros como a escuridão de uma 
tempestade de meia-noite no mar, e seus olhares tão rápidos e 
brilhantes como o vislumbre lúrico das luzes, mas o que comparar 
ao seus seus lábios, com beiço rubi! Até mesmo as cerejas, 
morangos e todos os outros frutos carmesim que eu posso lembrar, 
parecem pouco adequadas para uma comparação! Eles eram tão 
vermelhos e brilhantes como o sangue puro que corre em suas 
veias; e o sorriso inocente que derramou sua luz sobre seu rosto 
lindo, animando cada característica com sua luz solar celestial. (...) 
Sua cabeça era profusamente decorada com aglomerados pesados 
de cabelo escuro, que eram pendurados em tranças desgrenhadas 
e onduladas sobre seu pescoço delicadamente arredondado e 
ombros. Eles foram entrelaçados com alguns ramalhetes de flores, 
que eram os únicos ornamentos que ela usava! Menina linda! (...) 
Seu vestido estava apropriado e notavelmente bem adaptada à sua 
forma e figura. Ele era suficientemente curto para divulgar dois dos 
mais belos pés imagináveis e tão inocentemente baixo para revelar 
um seio da beleza mais arrebatadora. Assim era a empregada 
encantadora de Vigia. Seu nome era Victurena! (WARREN, 1851, 
p.266-267). 

  

 Olhos negros brilhantes, rosto oval e corpo pequeno mas proporcional. 

Vestido leve curto e decotado na medida e cabelos ondulados e 

desgrenhados ornados com flores. Em dias de festa, muitas joias, perfumes e 

com muito esmero, um cândido vestido branco. Aqui reafirmamos as 

principais características da mulher paraense que cruzou o caminho dos 

viajantes da metade do século 19, tendo assim essas características 

refletindo os traços da mulata paraense registrada por Widhoppf e João 

Affonso.  

Entre os anos de 1875 e 1912, o ciclo de exportação da borracha vai 

transformar a economia na Amazônia e introduzir novos costumes, hábitos 

urbanos e formas de consumo dentro da cultura local, principalmente ligados 

a valores franceses.  

A mulher paraense que atraiu o olhar dos viajantes da metade do 

século XIX será diferente da mulher do início do século XX, ganhando outras 

camadas e interferências, principalmente no espaço urbano da capital, 

Belém, que mudaria muito durante este período, e que olharemos  aqui a 

partir dos relatos de Richard Arthur (1906), J. Orton Kerbey (1911) e Algot 

Lange (1914). 
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O viajante americano Richard Arthur, em 1906, ao escrever sobre o 

que um jovem lhe falava a respeito de Manaus quando de sua chegada à 

cidade, relata: “’Manaus”, disse o jovem Yale, descrevendo a cidade, ‘é 

conhecida como a Paris da Amazônia por aqueles que não foram lá’” (op.cit., 

p.135), mas como o autor cita, essa comparação era inevitável até para quem 

já teria ido à França, pois as mudanças urbanísticas de cidades como 

Manaus e Belém tinham principalmente Paris como modelo a ser seguido, e 

isso é claro, também se refletia nos modos de vestir. O cônsul americano J. 

Orton Kerbey relata o traje inadequado ao clima usado pelos homens que 

transitam em Belém. 

 
Um costume estranho que primeiro atrai a atenção de um turista de 
um clima mais frio é que o paraense de melhor classe, homens de 
negócios, lojistas, caixeiros e talvez uma maioria dos cavalheiros 
usam calças e casacos de tecido preto. Como regra, o paraense é 
pequeno na estatura e magro na forma. Sua maneira de vestir, à 
primeira vista, cria a impressão de um jovem vestindo roupas de 
seu pai. O aspecto geral pesado da parte superior é agravado pelo 
chapéu derby  amplo e fora de moda. Invariavelmente, ele usa uma 
gravata comum pequena, preta. Seus pés pequenos são 
encerrados em sapatos feitos na Inglaterra ou na França 
expressamente para o comércio paraense, tão longo e de ponta 
estreita que assemelham-se  a canoas em miniatura. (KERBEY, 
1911, p. 81-82). 

 

 Esse modo de vestir formal e criado nos climas mais temperados, que 

já incomodava os viajantes da metade do século XIX, vai incomodar ainda 

mais aqueles estrangeiros que rapidamente trocavam seus trajes pretos por 

roupas leves de linho claro ao chegar na Amazônia, mas viam os habitantes 

da cidade repetirem esses padrões que eles mesmos haviam negados. 

Richard Arthur (1906, p.106) escreve que um marinheiro de um dos 

navios nos quais fez sua viagem lhe relatou que usava 3 colarinhos de blusa 

por dia em Belém, e em Manaus chegava a usar 6 colarinhos em um mesmo 

dia, tamanho era o calor da cidade. 

Em sua estadia em Belém, o sueco Algot Lange reclama que, ao 

andar na rua, era logo chamado de inglês por usar chapéu e casaco cáqui, e 

fora impedido de entrar em um bonde por não portar uma gravata. Alguns 

dias depois, ao usar a gravata para entrar no veículo, “me foi dado um 
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assento ao lado de senhoras vestidas em seda preta e senhores perfumados” 

(1914, p.378).  

Apesar de Kerbey relatar que “alguns brasileiros de gosto mais 

cultivado e independente, assim como alguns estrangeiros, se vestem em 

linho branco todos os dias do ano” (1911, p.82), segundo reflete Lange, “meu 

bem vestido paletó e chapéu cáqui nunca serviriam completamente o 

paraense exigente, que ao que parece, julga um homem pelo corte das 

roupas que ele está usando” (1914, p.377), atestando que o homem “nos 

trejeitos, é tipicamente francês, ou pelo menos, ele deseja ser” (op.cit., 

p.374). 

 Segundo o viajante sueco, sobre o vestuário feminino, “não fazem 

muitos anos que itens essenciais como chapéus, sapatos, e meias eram 

desconhecidos mesmo entre senhoras da sociedade; mas agora é diferente”. 

O visitante atesta que no quesito vestuário as paraenses estão totalmente 

atualizadas. “As modas parisienses estão em alta, e costureiros franceses 

têm uma boa vida no Pará e Manaus” (LANGE, 1914, p.377). 

Nas imagens dos “Tipos de Beleza do Norte do Brasil”, feitas pelo 

viajante Richard Arthur, convivem dois exemplos da mulher paraense, que 

apesar de vestirem trajes em padrões diferentes, têm com características o 

rosto arredondado, a pele morena, olhos negros e a predileção por joias e 

adornos. A primeira beleza apresentada por Arthur usa em seu cabelo 

desgrenhado uma travessa com uma flor, lembrando o hábito do século XIX, 

mas seu vestido rendado condiz perfeitamente com a moda da belle époque. 
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Figura 02 – Imagens de Richard Arthur descritas como “Tipos de Belezas do Norte Brasileiro 

I e II”. Fonte: ARTHUR, 1906, p.106-107 

 

É possível imaginar que a influência dos modos de vestir parisienses 

retirariam das ruas a Mulata Paraense, que também seria vítima das 

novidades da moda e deixaria seu traje leve com flores no cabelo para trás, 

adotando os trajes pesados da última moda.  

Mas assim como João Affonso em 1916, ao citar que essa mulher já 

não circulava mais com tanta frequência pelas ruas, o intelectual fez questão 

de mostrar dois exemplos de mulatas: a sua, que segundo sua rubrica data 

de um desenho de 1885 e a de Widhoppf, data de um desenho de 1895. 

Enquanto a mulata desenhada pelo russo usa vestido branco ornada apenas 

com uma flor no cabelo, brincos de argola e uma única pulseira no braço 

direto, segurando um peixe, tudo no traje da mulata registrada por João 

Affonso é exacerbado, mostrando assim, que existiam muitas facetas 

diferentes dessa mesma mulher, e portanto, um número maior ainda de 

imagens que se sobrepõem.  

 A mulata captada por João Affonso usava corpete decotado, lenços no 

ombro, e carregava uma “infalível sombrinha”5, ou seja, havia sobreposto 

novos itens do vestuário ao seu traje costumeiro através de influência, de 

                                            
5	  “Todo	  mundo	  no	  Pará	  carrega	  uma	  sombrinha,	  é	  uma	  parte	  necessária	  de	  seu	  traje.	  Elas	  são	  
necessárias	  para	  o	  proteger	  dos	  raios	  de	  um	  quase	  vertical	  sol,	  e	  como	  um	  abrigo	  das	  chuvas	  e	  
tempestades	  que	  caem	  depois	  de	  escurecer”	  (KERBEY,	  1911,	  p.81)	  



VIII Colóquio de Moda – 5ºCongresso Internacional 

 

 12 

certo modo, dessas novas configurações do comércio e da moda na cidade, 

mas ainda existiriam as mulheres simples como a mulata de Widhopff, tais 

quais as retratadas em 1911 por Kerbey. 

  
As mulheres de classes mais baixas vão para as ruas sem nenhum 
chapéu ou cobertura para a cabeça, com seus cabelos pretos e 
gordurosos brilhando ao sol. Elas normalmente fazem a 
comercialização ou compra para as casas nas quais elas talvez 
sirvam. Suas cestas em formatos estranhos são carregadas na 
cabeça. O hábito dá a elas uma postura ereta e graciosa. (op.cit., 
p.84). 

 

Na virada do século, a Mulata Paraense de João Affonso pode ter 

sumido das ruas, mas não morreu como uma das imagens que se 

sobrepõem ao encontro dessa mulher paraense que cruzou com todos os 

viajantes relatados aqui, mulher que está ligada diretamente as ruas.  

Enquanto “as senhoras muito raramente saem durante o dia” 

(KERBEY, 1911, p.84), é essa figura feminina que transita pela urbe, 

trabalhando com o comércio de frutas, peixes, flores e guloseimas, ou nas 

casas das famílias mais abastadas, tendo portanto o hábito de cruzar a 

região central da cidade com sua cesta nos braços ou, talvez, na cabeça. 

No ano 1947, essa mulher ainda transitava pela cidade, sendo 

registrada pela artista plástica Antonieta Santos Feio como a Vendedora de 

Cheiro do Pará, com suas joias, tecidos floridos, roupas brancas, e como de 

costume, ramos de flores nos cabelos volumosos e sua relação com os 

perfumes. Pela idade, talvez a vendedora de Santos Feio seja a mesma 

mulata que na virada do século despertava a atenção no passeio público. 

Isso nos faz refletir como, a Mulata Paraense, é de certa forma, uma 

representação emblemática de um tipo destacável dentre as mulheres da 

região, por sua beleza, modo de vestir e presença no espaço multifacetado 

que é a cidade.  
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Figura 03: A Vendedora de Cheiro do Pará – Antonieta Santos Feio (Pintura, 1947). 

Fonte: Catálogo Arte Pará 2005. 

 

Talvez alguns digam que essa figura não se encontra mais pelas ruas 

da cidade, mas por ser esta mulher uma construção de uma imagem 

relacionada ao mais diversos traços da cultura e seu reflexo dos modos de 

vestir na Amazônia, ainda é possível que um viajante em pleno século XXI 

cruze com um exemplo desses, pois de certa forma, essas figuras tão 

peculiares transitam na memória de quem vive e experimenta a cultura 

amazônica. 
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