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MATERAIS E MODELAGENS NOS PROCESSOS DE CRIAÇÃO DO 

ESPARTILHO VITORIANO 

 

 

RESUMO 

A pesquisa observa o espartilho no contexto do século XIX, especificamente o 

período Vitoriano. Levanta informações sobre  a construção desta peça do vestuário, 

destacando os materiais e os  procedimentos da modelagem, para então reconhecer 

como interfere no comportamento  da mulher vitoriana e nas regras sociais. Também 

visa comparar os métodos de construção levantados com o espartilho 

contemporâneo, abordando os processos que se mantém e/ou como se adaptaram 

aos modos de viver na contemporaneidade.   

 

INTRODUÇÃO 

 A era vitoriana coincide com um momento pós revolução industrial, quando a 

Inglaterra se encontra em plena urbanização e evolução nos ramos da medicina e 

biologia (Marsh, 2004). Também se inicia num momento pós revolução francesa e 

acompanha o surgimento da primeiro onda feminista, ambos consequência do 

iluminismo e vetor de mudanças (Moraes, 2016, pág. 9).  

Mas mesmo com os primeiros passos feminista, e mesmo uma rainha mulher em 

poder do, na época, maior império do mundo(Marsh, 2004), a mulher comum, de 

classe média e baixa não vê grandes mudanças no seu dia a dia. A mulher ainda tinha 

sua vida centrada no casamento, e deveria ter como características ideais um espírito 

angelical, um senso materno inato e ser dona de grande beleza física (Lopes, 1986). 

Em questões de trabalho, a mulher da classe baixa é impelida de trabalhar nas 

grandes fábricas, sem direito a licença a maternidade ou férias remuneradas, já a 

mulher da classe média se vê mais separada do emprego do que antes com o 

fenômeno das esferas separadas, onde o seu marido, pequeno ou médio empresário, 

que antes mantinha o escritório no andar de baixo da casa, se encontra agora com 

estruturas separadas entre a casa o escritório. A sua mulher, que antes era capaz de 

auxiliá-lo em pequenas tarefas da empresa, se vê agora, mais do que nunca, presa 

ao ambiente doméstico (Marsh, 2004)). 



Mesmo sendo um período de tantas mudanças, o espartilho se manteve em uso 

durante todo o século. Embora tenha desaparecido brevemente, durante a moda 

república (Boucher, 2010 p.318), ele volta a todo o vapor durante a década de 20, com 

a diferença de não se concentrar mais  numa torso artificial, mas em reduzir medidas 

(Boucher, 2010 p.335). São desenvolvidas novas tecnologias no que diz respeito aos 

materiais e às modelagens, tornando o produto mais complexo e importante. Não 

somente ele foi barateado pós revolução industrial, ele também foi ainda mais 

popularizado pela invenção da máquina de costura, quando a produção caseira da 

peça se torna mais viável (Saleen, 2008 p.8).  

Embora a “cintura de vespa” da época seja um mito (Steele, 2001 p.2), o 

espartilho vitóriano ainda assim tem uma estrutura complexa e era de fato um objeto 

de constrição do busto e é interessante pensar o impacto que estas novas invenções 

do espartilho vitoriano tiveram no corpo da mulher na época. Muitos materiais do 

período, inclusive, continuam sendo usados na produção da peça hoje em dia, como 

o tecido coutil e o Busk, peça de fechamento frontal.  

Baseado nos textos de Waugh, Valerie Steele e Jill Sallen majoritariamente, este 

artigo procura listar, brevemente explicar e principalmente procurar entender como os 

materiais e modelagens do espartilho vitoriano impactavam o corpo feminino físico e 

socialmente. Para tanto, é feito um reconhecimento dos espartilhos expostos em 

acervos digitais de museus, tanto do período vitoriano quanto do interior. Então são 

comparados os aspectos físicos de ambos, onde são encontradas semelhanças e 

diferenças. Também são feitas leituras e fichamentos de artigos e textos sobre o 

assunto e organização de dados encontrados. Tanto pelos texto, quanto pelas fichas 

técnicas dos acervos onlines, é feito o reconhecimento dos materiais mais comuns da 

época, listados suas características principais e assimilado suas relações com o corpo 

feminino. Foram selecionados alguns modelos específicos de espartilhos que 

apresentavam mais técnicas comuns à época para análise mais aprofundada. Estes 

modelos foram examinados com mais atenção e foi feita uma comparação destes com 

o espartilho contemporâneo.  

 A partir de Berg (2015), foram observados os processos de construção do 

espartilho contemporâneo, analisando materiais e modelagens que se mantiveram e 

os que se modificaram desde o século XIX. Desta forma o texto é concluindo  

analisando o legado do espartilho vitoriano para os tempos atuais. 

 



 

DESENVOLVIMENTO 

 

O busk é uma das peças mais curiosas da era vitoriana no que diz respeito ao 

espartilho. Método de fechamento do corset, a peça é composta por dois lados com 

estrutura idêntica, mas um lado tendo rivets (ou rebites de fechamento) e o outro lado 

tendo laços de metal que se encaixam nos rebites. (waugh, 1954)  Embora existam 

antecedentes do busk desde o século XIV, (waugh, 1954),ele sempre aparece como 

uma peça única, sem abertura,. No  século XIX,  de peça única ele passa a peça 

dupla,  que se abre no meio. Isso torna o corset uma peça com dois métodos de 

fechamento simultâneos, sendo a amarração nas costas e o fechamento por busk na 

frente. Isto permitiu que as pessoas fossem capazes de pôr e tirar o corset sozinhas, 

quando antes esta peça exigia a ajuda de uma camareira ou dama de companhia. 

(Sparks, 2005, pág.12). 

Além disso, um modelo específico deste se tornaria mais cônico para a época, o 

spoon busks, surgido em 1873 (Waugh, pág. 83).Considerado uma opção de busk 

mais saudável, porque acomodava o estômago ao invés de tentar deixa-lo 

completamente reto (Sparks, 2005, pág. 27), ele pode ser visto em diversos modelos 

da época, hoje listados tanto nos livros de modelagem histórica quanto em acervos 

onlines de museus da indumentária. Sua modelagem mostra características próprias: 

não apenas uma parte inferior mais larga como também uma angularidade, sendo a 

parte superior inclinada para dentro e a parte inferior projetada para fora. (Sparks, 

2005, pág. 13) 

Os busks variam em formato, material, acabamento e angularidade. Os primeiros 

busks eram feitos, por exemplo, de madeira, mas foram largamente substituídos pelos 

de metal, por serem mais baratos. Suas pontas podem ter acabamentos quadrados 

ou circulares e geralmente eram comercializados na era vitoriana em 12 inches ou 

30,5cm. (Sparks, 2005, pág. 13).  

Alguns busks, ainda,  apresentavam um forro que aumenta a rigidez e protegiam 

o busk de entortar ou machucar a pele do usuário, principalmente na área da cintura. 

(Sanders, pág. 59). 

Embora relacionamos o espartilho vitoriano com extrema rigidez e desconforto, 

eles se mostram bem menos estruturados que um espartilho do século anterior, por 

exemplo, que mostrava longas fileiras de barbatanas, uma do lado da outra, 



contornando toda a peça.(Sallen, pág 17). Do contrário, quando um espartilho 

vitoriano era estruturado com barbatanas, estas só aparecem em pontos mais 

importantes do modelo, como nas laterais do corpo, na parte superior entre a fileira 

de ilhóses e às vezes na frente, abaixo dos seios (Sallens, pág. 42). O aumento de 

preço da barbatana em função de sua alta demanda fizeram o uso da barbatana decair 

consideravelmente no século XIX (Waugh, pág. 83). 

O Resto da peça se utilizam de outra técnica para manter a rigidez, o 

cording.(Waugh, pág. 79). Cording era uma técnica que envolvia costurar um canal 

em dois tecidos sobrepostos, e passar uma corda fina por este canal. (Scarlett). 

Cording também podia ser um efeito decorativo na peça, sendo costurado com 

padrões arabescos (Young, 2017). 

Algumas invenções menores do período são de igual importância para o 

desenvolvimento do espartilho, como a criação do ilhós de metal em 1829, que 

permitia apertar os espartilhos com mais força, sem medo de rompimento da fibra, já 

que antes este processo era feito à mão (Sallen, 2008 pág. 8). Também nesta época 

aparecem peças íntimas tingidas com corantes artificiais (Munteanu p.7), embora a 

grande maioria permanecesse branco (waugh, 1954). Nos anos 60, aparece também 

a técnica Steam Moulded, que consistia em, após terminado o processo de construção 

deste, engomá-lo e pô-lo para secar num num manequim de metal. (waugh, 1954 pág. 

79). Além disso temos o coutil, chamado inicialmente Jean e feito de algodão, que 

atualmente é conhecido por ser um tecido específico para a construção do espartilho 

(Waugh, 1954 pág. 79). 

Todas estes avanços em materiais tornou a construção do espartilho complexa. 

Embora já existisse um mercado de moda específico para a produção e 

comercialização de espartilhos no século anterior (Waugh, pág. 37), os avanços em 

materiais tornou a construção da peça cada vez mais complexa, e a peça, que às 

vezes era feita em casa, com o auxílio de revistas de modelagem, passou a ser 

majoritariamente feita pelos corsetiers (Crane 2009). Já a máquina de costuras, que 

se tornou extremamente popular no período, acelerou processos e barateou custos 

(Crane 2009). 

 

Modelagens usadas na construção do espartilho vitoriano 

No que diz respeito às modelagens da época, as duas principais técnicas 

usadas na construção do espartilho continuariam a serem usadas: Os recortes e os 



gussets. Mas embora as técnicas sejam as mesmas, o jeito em que eram usadas 

eram completamente diferentes. Isso porque a silhueta do meio de século XIX era 

muito diferente da do começo do século e da do século anterior. Waugh diz, em seu 

livro Corsets and Crinolines: 

“this time the emphasis was not on a rigid, straight body but on curved lines 

flowing out from a small waist” (Pág. 75)  

Quando comparamos modelagens do século XVIII e XIX percebemos, de fato, o 

quanto a silhueta havia mudado e as consequências disso na construção do 

espartilho. Um corset da segunda metade de 1700 mostra peças triangulares cortadas 

no viés, com barbatanas aplicadas na diagonal(Salleen, 2008 p. 12, 13 e 17), de fato 

forçando a silhueta numa espécie de  triângulo invertido do busto à cintura. O 

comprimento da peça ia até o pequeno quadril e mostrava pequenos “dentes”de tecido 

na parte inferior que, ao serem postos ao redor do corpo se abriam, formando uma 

figura arredondada para os quadris (Sallen, 2008 p.17).  

Mas o espartilho vitoriano já mostra em suas peças de modelagem  

separadamente um pouco da figura que espera ter no produto final: as peças têm 

formatos de ampulheta, se estreitando na altura da cintura e se expandindo 

novamente no quadril (waugh, pag 81). Quando este não era o caso, e as peças 

tinham formatos retangulares, uma peça triângular era encaixada entre uma parte e a 

outra, gerando volume (Waugh, pág 80 e 82). 

Os seios eram mais específicos ainda. Embora o século anterior já havia 

mostrado uma preocupação em dar formato aos seios, curvando levemente a parte 

superior do espartilho para dentro (Sallen, 2008), é no século XIX que vemos  esta 

preocupação com mais clareza. A parte frontal era aberta na altura dos seios, onde 

uma peça abaulada era encaixada, fazendo uma curva para acomodar os seios. 

(Waugh, pág. 76, 77 e 80). Esta peça era chamada gusset e se mostra em certo grau, 

parecida com a construção de sutiã contemporâneo. Quando o espartilho não 

continha gussets na altura dos seios, apresentava recortes estruturais, com peças de 

modelagens curvas para lados opostos, que quando cosidas juntas, formavam o 

formato abaulado (waugh, pág. 81 e 82). 

Também é interessante notar a mudança do comprimento do espartilho ao longo 

do século. No período república a peça cobria somente os seios e parte do tórax, 

acabando antes da cintura (Boucher, 2010 p.326). Mas quando o espartilho retorna 

de fato à moda, o comprimento volta a crescer até o pequeno quadril e vai diminuindo 



de comprimento até a metade do século, quando a silhueta se concentra na cintura 

(Waugh, pág. 79). Apenas nas últimas décadas do século, com a ascensão da garota 

Gibson, que o comprimento do espartilho vai expandir até o quadril (Waugh, 1954 

p.84). Os gussets também vão aos poucos desaparecendo, já que a figura em S não 

demanda uma cintura fina em contrapartida com seios e quadris largos, mas sim uma 

silhueta em S, com o tronco projetado para a frente e os quadris projetados para trás. 

Para tanto, são preferidas as modelagens em recortes, que constroem melhor esse 

tipo de forma. É nesse momento também que as quantidades de peças que compõem 

o espartilho, que já estavam num processo crescente desde o meio do século, 

aumentam ainda mais. (Waugh, pág. 79). 

Outro aspecto interessante do espartilho vitoriano é que ele perde as alças 

depois da década de 40 (Waugh, pág. 79). Quando analisamos os espartilhos do 

século anterior ao vitoriano, é claro notar a importância que as alças tinham na 

estrutura: a modelagem, que fora do corpo se mostrava com o centro frente da 

modelagem ao centro enquanto os centros costas se inclinam para fora (Saleen 2008 

p.22 e 23). Esta inclinação, aparentemente, era o que ajudava a peça a contornar o 

formato redondo do corpo, e as alças aparentemente ajudavam a manter a peça na 

altura certa quando assumiam o formato correto do busto. O motivo de acreditar nisto 

é a o comprimento destas alças, geralmente muito curtas, que contornavam o ombro 

e se fechavam na altura da cava(Saleen 2010 p.10). O espartilho vitoriano não tem 

esta necessidade específica, já que suas modelagem não dependia de inclinações da 

estrutura para se adequar ao formato redondo do corpo, além de sua silhueta exigia 

apenas uma cintura fina, e não todo um tronco estruturado verticalmente(sallen, pág. 

51.). 

 

O espartilho na contemporaneidade 

 

 O espartilho viu seu declínio na primeira guerra mundial, que pôs freios na 

criação de corsets (Waugh, pág. 87). O entusiasmo em usar corsets que sobreviveu 

à era imperial pós revolução francesa não suportou os anos de guerra, isso porque o 

segundo teve um impacto muito maior na vida cotidiana da mulher do que o primeiro.  

Também as mudanças na indústria têxtil do século 20 tiveram impactos mais 

estruturais na criação de espartilhos do que a primeira revolução industrial: embora a 

revolução tenha barateado custos e aumentado a produção, é no século 20 que 



surgem diversos tecidos sintéticos além do tecido elástico, que toma conta das roupas 

íntimas. 

Uma combinação de liberação feminina com evoluções técnicas força o modelo 

clássico do espartilho a mudar, e na década de 20 já havia sumido para as mulheres 

mais jovens, que já o haviam substituídos pelo corselet com tiras elásticas (Waugh, 

1954 p.91). Ele seria substituído pelo brasserie (antecedente do sutiã) e uma cinta nos 

quadris, e nunca mais voltaria, nem mesmo nos anos 50 com o New Look, embora 

peças íntimas estruturadas fossem usadas neste período. 

Já na atualidade, a presença do corset é sempre acompanhada de novos 

significados sociais. Como já não é mais imposto pela sociedade, ele aparece às 

vezes como desafio às normas, às vezes como demonstração de sexualidade,. Tanto 

a cultura fetichista se utiliza de uma versão mais leve do corset como meio de 

provocação, quanto a cultura punk,(Marie Caire, 2017). 

Existem também aparições do corset em situações mais lúdicas, como shows de 

burlesque (Fury, 2016). Neste caso, a peça é feita para ser vista, e é exagerada em 

guarnições propositalmente. Um claro exemplo disto são os espartilhos de Dita Von 

Teese, ou o espartilho da Madonna, na sua Tour Blonde Ambition (Bramley, 2017). 

Os principais meios de comercialização do espartilho atualmente, entretanto, são 

marcas que produzem peças com Allures vintages ou góticos, como a What Katie Did 

na Inglaterra, ou a Madame Sher, no Brasil. Seus sites mostram coleções baseadas  

 Embora os materiais têxteis tenham mudado drasticamente desde aquela 

época, outros materiais se mantiveram, como o busk, que continua sendo feito de 

metal, embora o modelo preferido atualmente seja o reto, ao invés do Spoon Busk 

(Berg, 2015 p.33). Já os ilhoses de metal ainda são usados para a amarração na parte 

posterior (Berg, 2015 p.34). Além de um produto chamado lacing bones, que consiste 

numa “fita de aço perfurado para a colocação de ilhoses”, que mantém esta parte de 

grande tensão da peça mais resistente (Berg, 2015 p.34). Mesmo assim, a técnica 

anterior de estruturar ambas as laterais dos ilhoses com barbatanas ainda seja usada. 

 A barbatana talvez tenha sido o material que mais evoluiu. Já na era vitoriana 

a barbatana de baleia havia caído em desuso, sendo substituída pela de metal. Mas 

no século 20 mesmo as de metais são substituídas quando surgem as barbatanas de 

plástico - muito flexíveis mais facilmente deformáveis (Berg, 2015 p.33) - e, 

principalmente, as barbatanas de metal espiralado. Esta nova invenção é a única que 

se acomoda bem em curvas mais acentuadas da peça (Berg). Existem também as 



barbatanas de materiais costuráveis, que se acomodam à peça sem a necessidade 

de uma canaleta de viés (Berg, 2015 p.33). 

   

RESULTADOS 

Ao analisarmos mais atentamente, é fácil notar o legado do espartilho vitoriano 

para o modelo contemporâneo. Seus materiais inovadores, cujas criações foram 

possibilitadas pela recente industrialização dos processos têxteis, persistem 

relevantes até hoje. A compreensão da modelagem que reveste o corpo também se 

torna mais atual, quando os recortes estruturais moldam o corpo de forma muito 

semelhante com a lingerie atual. Durante o século XX, o espartilho se divide em dois 

e se transforma em sutiã e cintas ligas, mas todos os processos de construção são 

semelhantes ao século anterior.  

Para a parte prática do projeto, foi selecionado foi iniciada ir das modelagens 

propostas por Waugh, foi escolhido o espartilho de coutil da página 79 do livro Corsets 

And Crinolines de Waugh, por apresentar a maior quantidade de técnicas históricas 

citadas neste estudo. O primeiro passo foi a transferência da modelagem para o 

tamanho real, usando a escala proposta pela autora. Após algumas tentativas usando 

papel quadriculado, foi proposto digitalizar a modelagem e modificar sua escala no 

Corel Draw. Quanto aos materiais, as maiores dificuldades ficaram por conta das 

barbatanas, do Spoon busk, e do coutil, já que o primeiro não é mais fabricado, pela 

proibição de caça às baleias e os segundo e terceiro não são fabricado no Brasil. Foi 

decidido importar as peças de uma empresa americana.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A era vitoriana não somente evolui os processos de corsetagem por si só como 

também deixou um legado para os dias atuais. São diversos os materiais que 

continuam a ser usados, sendo apenas melhorados em estrutura, não no conceito. É 

na era vitoriana que o uso da barbatana de baleia foi substituída pela barbatana de 

aço. Isso traz diferentes impactos no corpo, já que a de baleia, embora muito flexível, 

não dificilmente quebrava na altura da cintura, com a alta tensão da costura nessa 

área. Já a barbatana de metal, embora mais resistente, sofriam comumente as ações 

da ferrugem, não somente diminuindo a vida útil da peça como também dificultando 

seu processo de lavagem. Na atualidade as barbatanas continuam sendo essenciais 



e continuam sendo de metais, embora no modelo espiralado; também recebem um 

acabamento de galvanoplastia, que impede o material de enferrujar (Berger, pág. 66). 

Já os ilhoses de metal, também surgidos na era vitoriana, permitiam maior tensão na 

parte posterior do espartilho. Entretanto, é nas modelagens que se encontram as 

maiores proximidades com a contemporaneidade.  Essa época não somente se 

preocupa mais com a acomodação do corpo, como também, nas últimas décadas do 

século XIX mostra os recortes estruturais que são usados até hoje na construção de 

lingeries. É um corpo que não tenta manter todo o torso reto, mas se concentra em 

uma cintura fina, e tem mais foco na amarração posterior e nas barbatanas, 

principalmente nas barbatanas laterais. Isso explica modelagens mais inclusivas dos 

seios e quadris, que não somente não eram rigidamente estabilizadas, como 

levemente trabalhadas com cording, que mantinha estas áreas expandidas, 

procurando aumentar o impacto visual, procurando diminuir a cintura. 

 Finalmente, é o último século a usar o espartilho. A peça que se manteve em 

uso durante três séculos assiste desafiou as regras etéreas do mundo da moda até 

mesmo para o período antigo, e assistiu sua decadência simultaneamente ao 

processo de liberação feminina. 
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