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Ao chegarem à Idade Média, os 
calçados continuaram evoluindo. 
Segundo Gonçalves, eles se 
transforam em algo parecido com 
as sapatilhas de hoje em dia, feitas 
em couro. Também foi na época 
medieval que o comprimento do 
bico do sapato indicava a posição 
social do cidadão. Obviamente, o Rei 
e a corte tinham as maiores pontas. 
"Esse estilo não era usado por 
mulheres", informou o Conselho. 

Entre os anos de 1272-1307, 
quando reinou na Inglaterra 
Eduardo I, a numeração dos 
sapatos foi padronizada. No 
mesmo país, quando a rainha 
Elizabeth I estave no comando, no 
final do século XVI, o salto alto foi 
utilizado pela primeira vez. Ao final 
do seu mandado, 13 anos mais 
tarde, os saltos já tinham crescido 
de 2 a 3 polegadas. Ainda nesse 
tempo, houve o primeiro registro da 
produção em série de calçados. 
Na ocasião, o inglês Thomas 
Pendleton confeccionou, para 
o exército, quatro mil pares de 
sapatos e BOO de botas. E daí 
bastou mais dois séculos para a 
Revolução Industrial aparecer e 
facilitar a produção de diferentes 
produtos em larga escala, entre 
eles os calçados. 

Um pouco antes de a indústria 
revolucionar o mercado, no século 
XVII os homens usavam sapatos 
com a ponta quadrada. Já as 
mulheres optaram por usar o 
bico fino, entendendo serem mais 
femininos. No século seguinte, 
os sapatos feitos para mulheres 
eram elaborados para refletir as 
estampas dos seus vestidos e os 
masculinos passaram a ter um 
modelo mais simples, feito de 
couro preto, com bico mais afinado 
e salto baixo. 

Com a indústria produzindo a toda 
velocidade, no século XIX, as botas 
predominaram para ambos os 
sexos. Além das botas, "mulheres 
vestiam o estilo sapatos de corte 
em uma variedade de materiais 
diferentes; de cetim e seda até 
couro de répteis. Os homens 
podiam optar entre sapatos Oxford, 
com laço frontal e aba fechada, e 
o Derby, com laço frontal e ponta 
aberta", disse o conselho. 

Chegando ao século XX, uma 
gama de novos materiais e tecidos 
estavam à disposição, numa 
indústria com técnicas cada vez 
mais sofisticadas para produzir 
diferentes estilos. Uma produção 
"que passa a ser setorizada entre 
design, modelagem, confecção, 
distribuição, entre outros. [...] Além 
disso, a explosão da moda entre o 
público médio, a partir dos anos 80, 
também possibilitou o aumento do 
número de pessoas que passaram 
a consumir calçados de grife, tanto 
os mais simples quanto aqueles 
assinados por grandes estilistas, 
verdadeiros artigos de luxo", 
reconheceu Gonçalves. 
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Vale destacar que o uso dos 
sapatos, dentro de cada uma 
das civilizações onde foram 
desenvolvidos, assumiu 
significados diferentes para a 
sua população. De acordo com 
Rosa Lidice de Moraes Valim, em 
sua dissertação A incorporação 

de requisitos ergonômicos na 

indústria calçadista: um modelo 
em prol do saúde dos diabéticos, 

"a subjetividade com a qual certas 
culturas tratam seus objetos 
cotidianos como calçados, por 
exemplo, ultrapassa qualquer 
senso prático e objetivo. É dentro 
deste contexto que 0'KEEFFE 
destaca que os sapatos não 
são apenas invólucros para os 
pés. Eles, na verdade, há muito, 
transcenderam esse conceito e 
se tornaram sinalizadores sociais, 
símbolos de passagem, objetos de 
sedução, fetiche ou poder". 

Um exemplo clássico vem da China, 
quando no século X as bailarinas da 
corte passavam por um doloroso 
processo para fazer os seus pés 
caberem dentro de um "lótus 
chinês", um pequeno calçado 
pontudo de até 3,9 polegadas, ou 
10 cm de comprimento. De alguma 
forma, a classe alta se encantou 
com o costume e o absorveu 
como um rito de passagem para 
as mulheres chinesas de boas 
famílias, adquirindo o caráter de 
status na Dinastia Sung [960-
976 e.c]. "As jovens chinesas, 
entretanto, começaram a ter seus 
pés amarrados tão cedo e de forma 
tão apertada que se tornaram 

incapazes de dançar, e mesmo o 
caminhar tornou-se algo penoso", 
escreveu Rosa. Esse costume só 
foi tido como uma prática ilegal, 
segundo a pesquisadora, em 
1949, com a entrada do sistema 
comunista no país, por meio de 
Mao Tse Tung. 

A excentricidade também chegou 
ao ocidente no início do século XIV. 
Na época, os bicos dos sapatos 
começaram a ganhar pontas 
maiores, sendo considerado 
como padrão de beleza. Alguns 
eram ousados e chegaram a 
usar modelos com 50cm de 
comprimento, disse o jornalista, 
apresentando riscos a segurança 
dos seus usuários. Devido a isso, o 
Rei Eduardo II foi obrigado, no final 
do século XV, assinar um decreto 
limitando que o bico do sapato 
não fosse maior a duas polegadas. 
"Tal medida não teve sucesso, pois 
nem mesmo seu neto e sucessor, 
Ricardo II, a respeitava, utilizando 
calçados que atingiam até 18 
polegadas de bico", afirmou Rosa. 
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A ideologia de Priscilla tenta 

suprir uma carência apresentada 

pela história, que mostra como 

a simbologia do prazer, desejo 

e até sexualidade estiveram 

arraigados com o significado do 

sapato para nações ocidentais e 

orientais. Basta-se como exemplo 

o Lótus Chinês. Segundo Rosa, "é 

a reaf i rmação e a valor ização do 

design em detrimento de diversos 

conceitos ergonômicos" . Nesse 

sentido, o conforto ainda tende a ser 

um dos aspectos menos valorizados 

nos estudos de calçados. 

0 pé é, então, a parte do corpo mais 

maltratada pela moda, reconhece 

a pesquisadora. A frase de Renato 

da Silva Ruiz sobre o pequeno 

sapato chinês, citada no artigo 

"Sapatos: imagem fetiche na arte 

contemporânea" , é utilizada por 

Rosa para reafirmar sua forma de 

pensar. "A mutação do corpo, o 

flagelo transformado em objeto de 

desejo, fez do sapato um fetiche 

para cobrir e esconder e, mais que 

isso, divinizar o pé". 
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Text Box
Fonte: Abcdesign, Curitiba, n. 44, p. 42-47, jul./ ago./ set. 2013.




