
 

Universidade de Aveiro 
2019   

Departamento de Comunicação e Arte 

MARIA JOÃO  
MARTINS 

Uma reflexão pelo design sobre  
o calçado de pau e a sua versatilidade 

 

 

   



 

 

Universidade de Aveiro 
2019  

Departamento de Comunicação e Arte 

MARIA JOÃO  
MARTINS 

Uma reflexão pelo design sobre  
o calçado de pau e a sua versatilidade 

 dissertação apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento dos 
requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Design, realizada sob 
a orientação científica da Doutora Cláudia Albino, Professora Auxiliar do 
Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro	
 

  
 

 
	
 



 
  

 

 
 
 

 
 

o júri   
 

presidente 
 
 
 
 
arguente  
 
 
 
 
orientadora 

Professor Doutor Gonçalo Gomes 
professor auxiliar da Universidade de Aveiro 
 
 
 
 
Professora Doutora Rafaela Norogrando 
professora auxiliar convidada da Universidade da Beira Interior 
 
 
 
 
Professora Doutora Cláudia Regina da Silva Gaspar de Melo Albino 
professora auxiliar da Universidade de Aveiro 
 
 

  
 

  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
 
 
 



 
  

  
 

agradecimentos 
 

“Cultivate the habit of being grateful for every good thing that comes to you, and 
to give thanks continuously. And because all things have contributed to your 
advancement, you should include all things in your gratitude.” Ralph Waldo 
Emerson 
 
Gratidão é o sentimento que mais nutro no final desta etapa e é aquele que 
mais gosto de nutrir na vida. Não sei, sequer, como transferir este sentimento 
para palavras mas sei que, não posso deixar de o fazer.  
 
Agradeço, primeiramente, à base de tudo isto, aos pilares da minha vida. Ao 
meu pai João, à minha mãe Alda e à minha irmã Cátia, por todo o apoio, por 
todas as palavras ditas e por todas aquelas não ditas. As suas presenças são 
o essencial. 
 
Às minhas amigas queridas que tão presentes se fazem, mesmo estando 
longe. A esta amizade de longa data que preservamos com tanto carinho. À 
Andreia, à Gissell, à Rita e em especial à Cátia, por todo o seu 
companheirismo e apoio emocional. Um obrigada gigante meninas!  
 
À Dalila, à grande amiga que a vida me presenteou neste últimos três anos. 
Por todas as conversas infinitas, por todos os impulsos motivacionais e pelas 
ideias partilhadas mas, principalmente, pela sua presença e encorajamento 
para terminar e completar esta dissertação.  
 
À Ex.mª Sr.ª Xenia Ribeiro pela sua gentileza e atenção ao orientar-me numa 
visita ao Museu Nacional do Traje, bem como, à Ex.mª Sr.ª Ana Botas que tão 
amavelmente me recebeu no Museu Nacional de Etnologia.  
 
Quero, também, deixar o meu muito obrigada a todas as pessoas que se foram 
cruzando comigo ao longo deste percurso, e que de alguma forma, 
contribuíram positivamente para chegar até aqui. 
 
Por último, mas não menos importante, um obrigada especial à minha 
orientadora Professora Doutora Cláudia Albino, por toda a confiança 
depositada em mim, pelo seu apoio e disponibilidade.  
 
Agradecer, é sem dúvida a palavra de ordem... 
 

um enorme OBRIGADA! 
	
 

 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

palavras-chave 
 

Design; Design de calçado; Calçado de pau; 

resumo 
 
 

A presente dissertação tem como principal objetivo a demonstração da 
versatilidade do calçado de pau, designação atribuída por Benjamim Enes 
Pereira, ao calçado de sola da pau. 
As metodologias desenvolvidas são de carácter qualitativo. A revisão 
bibliográfica sobre o tema do calçado possibilitou-me compreender 
historicamente a sua evolução; construir um glossário visual do calçado 
contemporâneo de uso exterior e aprofundar os meus conhecimentos sobre 
calçado de pau. Realizei trabalho de campo, que se configurou em visitas a 
artesãos, feiras e museus que me permitiu reunir informação relevante para o 
estudo, que foi complementada pela análise de uma seleção de projetos 
realizados sobre este tema. 
O domínio do estado de arte sobre esta matéria possibilitou-me desenvolver 
uma cronologia histórica sobre a evolução do calçado fazendo referências a 
algumas representações sociais; um glossário visual de calçado 
contemporâneo de uso exterior; ilustrações a partir de informações de 
Benjamim Enes Pereira; análises morfológicas sobre o calçado de pau e por 
último possibilitou-me também elaborar um exercício exploratório de 
desenvolvimento de novas combinações das características encontradas no 
calçado em estudo. 
Pude concluir que o calçado de pau continua a ser um produto com muitas 
possibilidades de redesenho e com grande versatilidade, sendo uma das 
particularidades desta tipologia de calçado.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

keywords 
 

Design; Shoe design; Wooden shoes;  

abstract 
 

This dissertation's main goal is the demonstration of the versatility of wooden 
shoes, a designation given by Benjamim Enes Pereira, to the shoes made with 
wooden soles. 
The methodologies developed are qualitative. The literature review on the 
subject of footwear has allowed me to understand its historically evolution; 
create a visual glossary of contemporary outdoor shoes and deepen my 
knowledge of wooden shoes. I did field work, which was set up in visits to 
artisans, fairs and museums that allowed me to gather relevant information for 
the study, which was complemented by the analysis of a selection of projects 
carried out on this topic. 
The domain of the state of the art over this subject has enabled me to develop 
a historical chronology of the evolution of footwear by referring some social 
representations; a visual glossary of contemporary outdoor footwear; 
illustrations with information by Benjamim Enes Pereira; morphological 
analyses on the wooden footwear and finally also allowed me to elaborate an 
exploratory exercise to develop new combinations of the characteristics found 
in the footwear under study. 
I was able to conclude that wood footwear is still a product with many 
possibilities of redesign and with a great versatility, which is one of the 
peculiarities of this type of footwear. 
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1.1 INTRODUçãO
Uma reflexão pelo Design sobre o calçado de pau 
e a sua versatilidade surge pelo meu interesse pes-
soal em relação ao mundo da moda. Desde sem-
pre tive contacto com tecidos, botões e máquinas 
de costura, não fosse a minha avó costureira de 
profissão. Lembro-me de ir para sua casa e brincar 
com os tecidos que sobravam da roupa que fazia e 
arranjava. Os tecidos, as cores, as texturas, a cria-
tividade para costurar uma peça foi sempre algo 
que me fascinou. 
Viemos ao mundo desnudos, e ao longo do tempo 
a humanidade foi se revestindo com camadas para 
se proteger dos factores externos e por restrições 
sociais. 

Acredito que estas camadas que colocamos no 
nosso corpo transmitem, ou tentam transmitir, 
uma mensagem para os demais, colocando-nos, 
voluntária ou involuntariamente, em determinados 
estatutos sociais.
Nos dias de hoje, existem imensas opções de rou-
pa, calçado e acessórios possibilitando a criação 
e inovação de variadíssimos estilos. Cabe a cada 
um, escolher as suas camadas, e estas escolhas 
é o que para mim se torna interessante de obser-
var. A maneira como cada um conjuga as diversas 
peças e o modo como as usam torna possível a 
distinção/semelhança de indivíduo para indivíduo, 
na sociedade.
A partir deste enquadramento, esta dissertação 
tem como foco o mundo do calçado. Uma área de 
grande interesse para mim, uma vez que, para além 
de ser apreciadora de calçado acho interessante 
o facto dos sapatos possuírem significado social 
muito além da finalidade de proteger o pé. Ao to-
mar consciência, de um mundo cada vez mais glo-
balizado e consumista, a oferta é, em proporção, 
visivelmente maior. É possível encontrar calçado 
de todos os formatos, de todas as cores, de to-
dos os materiais, texturas, utilidades, entre outras 
características, o que por vezes me faz perder em 
tantos produtos diferentes e questionar como é 
que determinado calçado surgiu, se sempre foi da-
quele formato ou quem o idealizou.
Também o meu interesse para no futuro criar uma 
marca na área de moda incentivou com mais en-
tusiasmo a realização desta dissertação. Fazendo 
dela um estudo inicial daquilo que poderá vir a ser 
desenvolvido no futuro. 
Na atualidade, a grande variedade de calçado pro-
porciona a sua classificação e distinção a diversos 
níveis. Existem designações diferentes para cada 

“Eu gosto de roupa mas gosto, ainda mais, o que elas 
me dizem sobre uma pessoa.”1 (Mario Testino) 

1 tradução livre da minha 
autoria da frase original em 
inglês:
“I like clothes, but I like what 
they tell me about a person 
even more” – Mario Testino
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tipo de calçado, e estas designações são deter-
minadas a partir das características que cada um 
possui. 
Ao compreender e assimilar os diferentes e novos 
tipos de calçado que foram surgindo ao longo do 
tempo, o calçado de pau foi o tipo de calçado que 
cativou a minha atenção, propriamente a soca. 
O termo calçado de pau é introduzido nesta dis-
sertação através da referência bibliográfica de 
Benjamim Enes Pereira, que em 1966 faz uma 
publicação intitulada de “O Calçado de Pau em 
Portugal”, iniciando o texto ao referir-se que “Em 
Portugal, os socos ou tamancos* e outros tipos de 
calçado com sola de pau (...)”  e em nota de rodapé 
*”Estes vocábulos designam, em alguns lugares, 
formas de calçado com sola de pau morfologica-
mente distintas: é o caso do tamanco da ilha de S. 
Jorge, que se apresenta como uma bota lisa sem 
costuras; dos socos da Lombada de Vinhais, com 
a forma dum sapato de homem; da soca de Castro 
Laboreiro, semelhante à chanca da região da Pon-
te da Barca; etc. E por outro lado, os socos que se 
usam nas ilhas de S. Miguel, Graciosa e Terceira, 
semelhantes aos continentais, são aí designados 
pelo termo de galocha.” 
Posto isto, a expressão calçado de pau revela-se 
a mais ampla no intuito de agrupar todas estas di-
ferentes designações que são atribuídas a calçado 
que apresenta características comuns. O calçado 
de pau, e na perspectiva que adopto para esta dis-
sertação, engloba todo o calçado que é criado a 
partir de uma sola em madeira.
Em pesquisa por diversos dicionários da língua 
portuguesa, no intuito de perceber a diferença en-
tre estas diversas designações (encontra-se uma 
lista em apêndice na página 133) que o calçado de 
pau aporta, tais como, soco\a, tamanco\a, chanca, 
foi possível perceber que aquilo que realmente os 
une é o facto da base, ou seja a sola, ser de madei-
ra. No Capítulo I, ao apresentar o glossário de tipo-
logias de calçado de uso exterior, decido adoptar 
o termo Soca pelo simples facto de que em inglês 
o termo é designado por Clog e não faria sentido 
aqui utilizar a expressão calçado de pau.
Este calçado de pau como referência nacional e 
artesanal, documentada por Pereira, relembra-me 
e direciona-me para tempos mais antigos, talvez 
mesmo dos meus avós, associando sobretudo às 
tradições, costumes e raízes do meu país. É o pon-
to de partida para que me suscite a curiosidade de 
saber de que forma este tipo de calçado existe fora 
de Portugal, e se ainda exista quem faça artesanal-
mente o calçado de pau ou, ainda, de que forma 
este tipo de calçado se modernizou (ou não).

16



Universidade de Aveiro | Departamento de Comunicação e Arte

1.2 PERTINÊNCIA
Pelos motivos, apresentados anteriormente, a 
questão de investigação passa por ser:
 

O calçado de pau, muitas vezes associado a cal-
çado pouco atraente, pesado e rural, passou a ter 
uma conotação diferente quando se popularizou 
na década de 1970. Surgindo em diferentes forma-
tos, alturas de saltos e diferentes cores. Também, 
designers de alta costura levaram este tipo de cal-
çado para as passarelas, com as suas próprias in-
terpretações, elevando e enaltecendo o valor deste 
tipo de calçado. 
Através das imagens apresentadas, é possível ob-
servar que este tipo de calçado está presente em 
diversas ocasiões, tão distintas umas das outras, 
iniciando a questão deste tipo de calçado em rela-
ção à sua polivalência.
Nas figuras 1 e 2 estão representados o traje de 
noiva e o traje de trabalho, respectivamente, onde 
na primeira são usadas “Meias brancas de algo-
dão e chinelas pretas, rebicadas, com laços.”  e na 
segunda “calçam socos, sem meias.” (Museu de 
Ovar, 1972).
Enquanto que na figura 4, desfilam umas socas 
de 1993 da marca de alta costura, Gucci. Obser-
vando-se o mesmo tipo de calçado em contextos 
completamente diferentes, entre as figuras 1, 2 e 4.

De que forma, o calçado de pau, consegue evoluir 
esteticamente para um contexto mais contemporâneo 
e apelativo mantendo características da sua tradição 
de produção artesanal? Comprovando assim a sua 
versatilidade morfológica.

Fig. 1. Traje de noiva (Baixa Ribeira Lima)

Fig. 2. Traje de trabalho (Carreço– Viana do Castelo) Fig. 3. Socas da coleção primavera 1993 
da Gucci.

Fig. 4. Imagens capturada num video do youtube, do 
desfile da coleção primavera 1993 da Gucci.

17



18



Universidade de Aveiro | Departamento de Comunicação e Arte

1.3 OBJETIVOS GERAIS E 
ESPECIFÍCOS
Atendendo às variadíssimas formas que existem 
sobre o calçado de pau, os diferentes contextos 
e propósitos em que são usados, o objectivo prin-
cipal desta dissertação é através de um exercício 
exploratório, demonstrar o quão versátil este cal-
çado é e de que maneira é possível adaptar para a 
contemporaneidade um estilo de calçado moder-
no e atraente desconectando os típicos comen-
tários de ser um calçado rural, simplório e pouco 
encantador.

Como objectivos específicos delimita-se:
•	 Abordar brevemente a origem e evolução do 

calçado no geral;

•	 Apresentar uma cronologia sucinta relativa-
mente à origem e evolução do calçado no gera;

•	 Propor uma abordagem à classificação do cal-
çado de uso no exterior;

•	 Elaboração de um glossário visual;

•	 Identificar quando e onde surgiu o calçado de 
pau;

•	 Perceber como este tipo de calçado é explora-
do no estrangeiro;

•	 Perceber como este tipo de calçado é explora-
do em Portugal;

•	 Documentar registos existentes relativamente 
a este calçado em Portugal;

•	 Descrever as técnicas e as várias etapas de 
produção do calçado de pau;

•	 Identificar os diferentes componentes que 
constituem uma soca;

•	 Apresentar alguns exemplos de diferentes sal-
tos e diferentes partes de cima da soca;

•	 Demonstrar as diferentes conjugações possí-
veis, a partir dos exemplos apresentados.

•	 Desenvolver um exercício exploratório sobre a 
versatilidade do calçado de pau;

•	 Demonstrar que a versatilidade e adaptabilida-
de da soca é realmente possível. 
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1.4 METODOLOGIAS DE 
INVESTIGAçãO
As metodologias adoptadas para a investigação 
são de carácter qualitativo. Iniciaram-se com a re-
visão da literatura sobre o tema do calçado, uma 
vez que existe hoje uma vasta gama de diferentes 
artigos, tinha que perceber quais as suas origens, 
porque são classificados e representados da for-
ma que o são. Para isso, recorri  a diversas fontes, 
desde livros, teses, artigos científicos, dicionários 
e enciclopédias e blogues. 
Fiz também visitas a museus, nomeadamente ao 
Museu do Calçado (São João da Madeira) on-
de foi possível uma visita guiada pelas diferentes 
salas existentes mas que para esta dissertação, 
a exposição que se revelou a mais importante 
foi a do Túnel do Tempo, onde observei ao lon-
go das épocas a evolução do calçado. Ao Mu-
seu Nacional do Traje e ao Museu Nacional de  
Etnologia (Lisboa) onde também fui acompanha-
da pelas diferentes salas existentes e ainda, no 
Museu Nacional de Etnologia foi me permitido o  
acesso às coleções de calçado que se encontram 
em reserva. Também fiz visitas a feiras popula-
res e de artesanato e estas, assim como a entre-
vista que realizei a um artesão, foram essenciais 
para recolher informações pertinentes ao tema. 
Analisei ainda alguns projetos que considerei  
relevantes para o desenvolvimento do meu estudo. 
Após o domínio do estado da arte segue-se o de-
senvolvimento da metodologia descritiva, a reali-
zação de uma cronologia histórica ilustrada e de 
um glossário visual dos diferentes tipos de calçado 
contemporâneo do quotidiano de uso no exterior.
Com a análise e interpretação dos conceitos e co-
nhecimentos adquiridos relativamente ao calçado 
de pau procede-se à metodologia interpretativa e 
ao desenvolvimento prático e exploratório desta 
dissertação. 
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1.5 ESTRUTURA DA 
DISSERTAçãO

A presente dissertação, Uma reflexão pelo Design 
sobre o calçado de pau e a sua versatilidade, ini-
cia-se com a contextualização do tema seguido da 
pertinência e motivação deste estudo. Também, os 
objetivos gerais e específicos são definidos neste 
capítulo, seguidamente com as metodologias utiliza-
das e os assuntos abordados ao longo da tese.
Posteriormente à introdução ao tema, a dissertação 
está dividida em três partes, o capítulo II onde é fei-
to o enquadramento do calçado no mundo e  uma 
breve introdução à sua evolução, o capítulo III dire-
cionado para o calçado de pau e o capítulo IV com o 
desenvolvimento projetual. 
No capítulo II, é realizada a análise bibliográfica à 
evolução do calçado no geral, desde a sua origem 
até aos dias de hoje onde é feito o resumo através de 
uma cronologia ilustrada e apresentado um glossá-
rio visual, com informações recolhidas e organizadas 
por mim, relativo ao calçado quotidiano de uso no 
exterior. 
É de notar, que ao longo da dissertação todas as 
ilustrações da minha autoria são realizadas em vista 
lateral para que todas cumpram o mesmo critério, fa-
cilitando a comparação e análise entre os diferentes 
tipos de calçado apresentados.
No capítulo seguinte, o III, o foco de estudo é exclu-
sivo para o calçado de pau onde são apresentados 
temas como a origem deste calçado, quando e onde 
surgiu, quais as diferenças do calçado de pau nos di-
ferentes países, nos dias de hoje, qual é o seu aspeto 
e que marcas existem que produzem este calçado. 
Ainda neste capítulo é abordado o tema deste tipo 
de calçado em Portugal. A sua aparência, nos tem-
pos mais antigos e, como era realizado o processo 
de construção da soca, apresentando o Sr. Pedro 
Silva como um exemplo atual da produção deste 
calçado. Seguidamente, e antes de passar ao pro-
jeto, são identificados os elementos que constituem 
o calçado de pau, partindo de um exemplo de soca.
No capítulo IV, reserva-se o espaço para o desen-
volvimento projetual onde através, de calçado de 
pau já existente, é realizada uma análise morfológica 
ilustrada com o objetivo de demonstrar a versatilida-
de deste calçado. Ilustrando diversas conjugações 
possíveis ao misturar os diferentes elementos cons-
tituintes da soca. 
Para concluir o capítulo projetual, é realizado um 
exercício exploratório com aplicação de diversos 
têxteis, suscitando a criatividade e as diversas pos-
sibilidades de criar um produto futuro.
Esta dissertação é finalizada com as considerações 
finais, ondem se tecem comentários acerca do estu-
do desenvolvido, às quais se seguem as referências 
bibliográficas, o índice de imagens, os apêndices e 
os anexos.
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Segundo o dicionário da língua portuguesa da Por-
to Editora (2015) o calçado é uma peça para cobrir 
e proteger os pés.
É um artefacto que surge a partir da necessidade 
do Homem primitivo proteger os seus membros 
inferiores dos fatores externos do meio ambiente.
Esta necessidade primária, transformou-se numa 
indústria de grande crescimento, visível hoje em 
dia, onde o design é parte integral do processo 
criativo ao processo de produção desta indústria.
Atualmente, é difícil imaginar a inexistência deste 
objeto nos pés, sendo este considerado um com-
plemento essencial à vida humana. 

transcendendo a sua função inicial de proteção 
para servir de adereço ou acessório de moda, pas-
sando a exercer uma nova função, enquanto sím-
bolos de status social.

“O calçado não é apenas restrito à sua função e 
utilização, mas também se relaciona com a satisfação, 
valores, realizações de desejos e experiências. Portanto, 
estes objetos, constituem nossa subjetividade individual 
e coletiva” (Ferreira, 2010, p.83) 
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2.1 UMA BREVE INTRODUçãO 
À EVOLUçãO DO CALçADO: 
DA SUA ORIGEM ATÉ 
AOS DIAS DE HOJE
(Evidenciando a sua utilização de acordo com 
as representações sociais)

Desde cedo, o Homem percebeu que para sobre-
viver e ultrapassar os desafios que iam surgindo, 
era necessário proteger-se. Das diversas formas 
de se proteger, resguardar os pés era fundamental.
Este resguardo, de nome calçado, percorreu 
um extenso desenvolvimento durante milhares 
de anos. Ao longo do tempo existiram diversas 
perspectivas do mundo, diferentes conceitos de 
cultura e arte bem como os fatores económicos e 
políticos que contribuíram significativamente para 
os diferentes estilos usados nos pés do Homem. 
A história e evolução deste artefacto2 , segundo o  
blog Dolita3, pode ser dividida “nas principais eras 
da história mundial:

Pré-História 
(2,5 milhões a.C. – 1250 a.C.)

Antiguidade 
(1250 a.C. – 476 d.C.)

Idade Média 
(476 d.C. – 1453 d.C.)

Início dos tempos modernos 
(1453 d.C. – 1918 d.C)

Tempos modernos 
(1918 d.C. – atualmente)”

Na Pré-História o calçado era muito primitivo com 
o instinto de apenas proteger os pés do Homem. 
Na época seguinte, o calçado assemelha-se com 
as sandálias que conhecemos hoje em dia, com o 
acréscimo de que este artefacto servia, para além 
de proteger, fazer a distinção das classes sociais 
da altura. Na Idade Média, perante o  feudalismo4, 
a sociedade encontrava-se dividida em três clas-
ses sociais. Para as distinguir existiam determi-
nadas características, e o calçado que cada uma 
usava, era uma delas. O início dos tempos moder-
nos foi marcado pelos períodos do renascimento 
(aprox. meados do século XIV ao fim do século 
XVI) e do barroco (fim do século XVI a meados do 

“A humanidade percorreu um longo caminho desde 
o surgimento dos primeiros hominídeos.” (informação 
retirada da exposição Túnel do Tempo do Museu do 
Calçado, no dia 12.04.2019)

2 ”Artefacto s.m. objecto pro-
duzido por trabalho mecâni-
co ou manual.” Dicionário da 
Língua Portuguesa – Porto 
Editora, 2015. Consultado a 
10.10.2019

3 “DOLITA segue o con-
ceito de loja progressiva, 
independente, inovadora e 
consciente. A primeira loja 
DOLITA abriu em 1993.” tra-
dução livre do texto original 
em inglês.
Consultado a: 20.06.2018 
Disponível em: 
https://www.dolitashoes.
com/pages/about-us

4 ”Feudalismo n.m. 
sistema político, económi-
co e social que vigorou em 
partes da Europa medieval 
e que se caracterizava pela 
fraqueza dos poderes cen-
trais e consequente multi-
plicação das relações de 
dependência pessoal entre 
suseranos e vassalos, com 
troca de serviços mútuos, 
como condição para a pos-
se de terras.” Dicionário da 
Língua Portuguesa – Porto 
Editora, 2015. Consultado a 
10.10.2019
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século XVIII), onde as diferenças entre os sapatos 
masculinos e femininos eram mínimas. A distinção 
das classes sociais ainda era feita através do cal-
çado que cada indivíduo tinha nos pés. No início 
do século XX, a descoberta de novas tecnologias 
e processos de fabricação, mais fáceis e eficazes, 
vêm alterar toda a percepção de estilo e moda da 
indústria do calçado.

2.1.1 PRÉ-HISTÓRIA
(2,5 milhões a.C. – 1250 a.C.)

Não existe nenhum par de sapatos que marque de-
finitivamente o início da história do calçado porém 
existem evidências, através de desenhos rupestres 
do Paleolítico, que indicam que o calçado já existia 
a 10 000 a.C. Estes desenhos foram encontrados 
numa caverna pré-histórica, de nome, Altamira, em 
Espanha e no sul de França. Existiam diversos sa-
patos para diversos climas ambientais, bem como 
a disponibilidade dos materiais usados diferia de 
região para região. Calçado mais fechado feito a 
partir de couro grosso e revestido com pelo e feno 
era usado nas regiões do norte, nas regiões do sul 
usavam uma espécie de sandália produzida com 
folhas de palmeira ou fibra de papiro de modo a 
ajustarem as suas necessidades para protegerem 
os pés.

2.1.1.1 Os primeiros sapatos

O conhecido calçado mais antigo do mundo a ser 
criado pelo Homem são umas sandálias. As san-
dálias foram encontradas pelo antropólogo Luther 
Cressman, na Fort Rock Cave, no estado de Ore-
gon, nos Estados Unidos da América, e pertencem 
ao período Neolítico (aproximadamente 7000 ou 
8000 a.C.) (Fig.5). E o calçado de couro mais antigo 
do mundo foi descoberto, em 2008, por arqueólo-
gos na Arménia, e data de 3500 a.C (Fig.6). Fig. 5 Sandálias do período Neolítico encontradas em Fort Rock 

Cave, nos Estados Unidos da América.

Fig. 6 Calçado de couro mais antigo (3500 a.C.) encontrado até à data.
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Em 1991, um ser humano naturalmente mumifica-
do foi encontrado por caminhantes na fronteira en-
tre a Áustria e a Itália. Este, de nome Ötzi, morreu 
cerca de 3300 anos a.C. contudo encontrava-se 
em bom estado de preservação. 

As solas eram feitas de pele de urso, no seu interior 
uma rede de cordas feitas de limoeiro era cosida à 
sola bem como o exterior dos sapatos que era feito 
de pele de veado. Erva seca era inserida debaixo 
dessa rede para um melhor isolamento. Devido a 
estas características e às réplicas reproduzidas, 
considera-se, que para a altura, seriam uns bons 
sapatos para caminhar na neve (Fig.7).

2.1.2 ANTIGUIDADE 
(1250 a.C. – 476 d.C.)

2.1.2.1 Cultura egípcia 

As sandálias (Fig.8), sendo um calçado básico e 
prático, tornaram-se muito populares no Egito. Es-
tas eram feitas a partir de folhas de palmeira, fibra 
de papiro e fibra de madeira. Ao longo do tempo, 
iam surgindo novos materiais como o linho e o 
couro de vaca e búfalo. Este couro, usado nas san-
dálias, era normalmente tingido em cores fortes e 
adornado com joias e ouro. Apenas os nobres e o 
Faraó usavam as suas sandálias em couro adorna-
das com ouro. 

Fig. 7 Calçado de 3300 a.C. encontrado em bom estado de conservação.

5 tradução livre pela autora 
do texto original em inglês 
“During excavations, Ötzi’s 
right shoe was found on his 
foot. This was removed for 
restoration. Only the netting 
of the left shoe survived. The 
shoes are made up of several 
layers.” http://www.iceman.
it/en/clothing/ 
Consultado a 22.06.2018

“Durante as escavações, o sapato direito de Ötzi foi en-
contrado no seu pé e foi removido para ser restaurado. 
Apenas a rede do sapato esquerdo sobreviveu. Este sa-
patos eram feitos em diversas camadas.”5
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Os diferentes formatos e cores faziam a distinção 
das classes sociais mas, perante uma figura de 
poder hierárquico superior, as pessoas eram obri-
gadas a descalçarem-se. Bem como, os sacerdo-
tes ao entrarem no templo. 

2.1.2.2 Cultura grega e cultura romana

O calçado mais popular, nestas culturas como no 
Egipto, eram as sandálias (Fig.9 e Fig.10). Sandá-
lias longas, que subiam até metade dos joelhos e 
tinham bastantes cordões. Nesta altura, para além 
de existirem sandálias com a forma adaptada ao 
pé direito e esquerdo (porém mais dispendiosas), 
também surgiu a diferenciação do calçado femini-
no do masculino, onde o primeiro seria mais colori-
do. As mulheres normalmente optavam pelo bran-
co, amarelo, verde ou vermelho e bordavam nas 
suas sandálias contas douradas e pérolas.
A produção de calçado começou a prosperar nos 
períodos da cultura grega e romana. Com o cres-
cimento do Império (séc. VIII a.C.), Roma deixa de 
ser uma pequena localidade de agricultura para 
passar a ser a capital deste império. Consequen-
temente, foi necessário criar vestes homogéneas, 
dando a origem à produção de calçado em, relati-
vamente, grande escala surgindo sapateiros espe-
cializados em diferentes tipos de calçado.
Estas diferenças de calçado eram feitas consoante 
a classe social, o sexo do individuo, a profissão e 
a idade. Os escravos e mais pobres andavam des-
calços, e os criminosos usavam um calçado pe-
sado, de sola de madeira, para dificultar a fuga. 
Curiosamente, a cor púrpura só poderia ser usada 
pelo imperador em campanha.

Fig. 9 Sandálias da cultura grega e romana.

Fig. 10 Sandálias ilustradas da cultura grega e romana.

Fig. 8 Sandálias e sapatos do Egito Antigo.

“O calçado era privilégio da nobreza, dos sacerdotes 
e dos guerreiros e era de tal forma um objeto relevante 
que o faraó tinha permanentemente ao seu dispor um 
porta-sandálias.” (informação retirada da exposição Tú-
nel do Tempo do Museu do Calçado, no dia 12.04.2019)
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2.1.2.3 Cultura indiana

O calçado indiano mais antigo (data de 200 a.C.) 
conhecido é a paduka. São sandálias de estrutura 
simples mas poderiam ser bastante trabalhadas. 
Devido às crenças Hindus, sendo a vaca consi-
derada um animal sagrado, o uso da sua pele era 
proibido recorrendo assim à madeira, marfim ou 
até mesmo à prata, para a construção deste calça-
do. Eram feitas na forma de pés reais (Fig.11) ou na 
forma de peixe (Fig.12). A paduka era constituída 
de uma sola com salto, por norma, bastante alto, 
e um pino colocado entre o dedo grande do pé 
e o segundo dedo do pé. Estas sandálias, princi-
palmente as mais trabalhadas e decoradas pode-
riam ser consideradas objetos de veneração ou até 
mesmo fazer parte do enxoval das noivas. 

2.1.3 IDADE MÉDIA
(476 a.C. - 1453 d.C.) 

A Idade Média na Europa, foi uma das melhores 
épocas para os artesãos do calçado pois tan-
to tinham a oportunidade de serem criativos nos 
modelos que criavam, tornando-se muitas vezes 
excêntricos, como conseguiam obter bastantes lu-
cros com as vendas e encomendas dos seus pro-
dutos para os senhores feudais, da nobreza e do 
clero.
No inicio da época, os sapatos de couro que fi-
caram mais popular, também devido à sua extra-
vagância, eram os chamados poulaines ou cra-
ckowes, um modelo difundido em toda a Europa 
principalmente para a França e para a Inglaterra. 
Crackowes (Fig.13) é um sapato caracterizado pelo 
seu formato estreito e o alongamento do bico. O 
comprimento do bico indicava o estatuto do indiví-
duo na sociedade, sendo que quanto maior o bico 
maior seria o seu estatuto social.
Os bicos deste calçado poderiam medir até 76 cm. 
Aos cavaleiros era permitido que os bicos medis-
sem até 46 cm, aos nobres 61 cm e aos príncipes, 
o comprimento máximo de 76 cm. Por vezes, a 
ponta do bico era amarrada ao joelho por ser tão 
comprida. 

Durante o século XII, é feita a distinção do sapato 
esquerdo do sapato direito e, produzido num cou-
ro mais maleável, o calçado tornou-se mais con-
fortável.
Curiosamente, foi na Idade Média, sob o reinado de 
Eduardo I (1272-1307) de Inglaterra, que a numera-

Fig. 11 Paduka em formato de pé.

Fig. 12 Paduka em formato de peixe.

“Este estilo do passado demonstra que o conforto não 
era um item de preocupação para os seguidores de 
moda” (Ferreira, 2010).
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ção do calçado surgiu. O rei declarou a polegada 
como medida oficial e que esta deveria de corres-
ponder ao tamanho de três grãos secos de cevada 
lado a lado. Rapidamente, os artesãos adotaram 
esta medida tornando se numa medida-padrão, 
como por exemplo, o calçado infantil medir treze 
grãos de cevada o tamanho ficou conhecido pelo 
tamanho 13 e assim sucessivamente.

2.1.4 INÍCIO DOS TEMPOS MODERNOS
(1453 d.C. - 1918 d.C.) 

No início do período do Renascimento (meados 
do século XIV), com a evolução das cidades euro-
peias, o conceito de moda surgiu. Neste período e 
até ao final do século XVIII a moda era ditada pelos 
homens e

Fig. 13 Crackowes, calçado característico da Idade Média.

“não havia de maneira alguma o conceito de estilista. 
Os estilos eram ditados pelas nações que tinham maior 
domínio e influência política, fazendo com que cada 
época apresentasse no vestuário, as características do 
país mais influente na Europa naquele momento. Este 
conceito surge no momento histórico em que o homem 
passa a valorizar-se pela diferenciação dos demais pela 
aparência, o que podemos traduzir em individualiza-
ção.” (Ferreira, 2010)
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O período barroco, que sucedeu o renascimento, 
iniciou-se no final do século XVI e estendeu-se 
até meados do século XVIII. É caracterizado por 
ser um período de grande complexidade, drama e 
grandezas, transmitindo estas características cul-
turais para o calçado, sendo que nesta altura eram 
utilizados os materiais mais caros como o veludo, 
o cetim, a seda e ainda eram ornamentados com 
flores artificiais, fitas e pedras preciosas. (Dolita, 
2018)
As mulheres também estavam a par das tendên-
cias porém como usavam longas camadas de 
saias, os sapatos ficavam escondidos. 
Na época do renascimento, os reis da Europa usa-
vam sapatos com saltos muito altos, de forma a 
mostrar o estatuto social que possuíam e o rei Luís 
XIV de França (1638-1715) ocupou um importante 
papel na divulgação do salto alto. (Fig.14)
Uma tendência bastante usada por homens no sé-
culo XVII eram as meias exuberantes que apare-
ciam por fora do sapato. 
Com o barroco, surgiu o rococó no início do século 
XVIII, que marcou o calçado feminino,

O calçado masculino e o feminino começam a ga-
nhar distinção apenas no início do século XIX. Es-
tes diferem em características como a cor, o estilo, 
o salto e o formato. Esta é a época em que os ho-
mens deixam de usar sapatos de salto alto maior 
que o das mulheres. 
O maior avanço para a produção de calçado chega 
durante a Revolução Industrial (de 1760 a cerca de 
1900), com a evolução tecnológica das máquinas, 
a inserção de novos materiais e tecidos o vestuá-
rio, e consequentemente, o calçado, sofrem várias 
alterações. Em 1760, é construída a primeira fá-
brica de calçado em Massachusetts, nos Estados 
Unidos da América. Deste modo, a produção em 
massa de calçado fabricado em tecido, inicia-se. 
Sabrinas rasas, macias e decotadas era o tipo 
de calçado usado pelas mulheres, enquanto que, 
os homens usavam sapatos pretos, subtilmente 
apontados, de salto médio e uma fivela prateada 
ou dourada.
Passando ao estilo Romântico (1815-1850), o bico 
do calçado torna-se quadrado e o salto desapare-
ce por completo. 

Fig. 14 Rei Luís XIV de França a usar 
calçado de salto alto.

“feitos em pele de cabrito e tecidos como veludo, da-
masco e cetim riscado e floreado. Tinham salto de ma-
deira que, por vezes, era pintado de vermelho ou reves-
tido de tecido igual ao sapato.
As cores iam do azul ao rosa escuro e contrastavam 
com as meias em verde maçã e azul céu.” (informação 
retirada da exposição Túnel do Tempo do Museu do 
Calçado, no dia 12.04.2019)

Fig. 15 3 modelos diferentes inspirados 
nesta época.
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Neste século (séc. XIX), por influência inglesa, a 
bota é calçada tanto para o “traje militar como civil 
sendo usada por todas as classes.”  (informação 
retirada da legenda no Museu do Calçado, no dia 
12.04.2019). Em 1830, a borracha-índia é utilizada 
para as solas destas botas e 2 décadas depois, a 
produção de calçado é mecanizada.
Jan Ernst Matzeliger (1852-1889), um inventor, faz 
um grande contributo para esta evolução pois, 
desenvolveu uma máquina que permitia aumentar 
significativamente a produção para 700 pares de 
sapatos por dia. Isto levou à redução de 50% dos 
preços do calçado, o que tornou os sapatos mais 
acessíveis a todos.
O calçado desportivo, como os ténis, na década 
de 50, ganham grande popularidade e na década 
de 80 surgem os meios números, bem como a 
estandardização dos tamanhos num conjunto de 
medidas fixas, criadas entre os Estados Unidos da 
América e os retalhistas.
E as oportunidades sociais e políticas aumentaram 
significativamente para as mulheres na transição 
do século XIX para o século XX, e começaram a 
usufruir de um papel mais ativo na sociedade.

2.1.5 TEMPOS MODERNOS
(1918 d.C - atualmente) 

Na transição do século XIX para o século XX, que 
se prolongam até aos dias de hoje, as mulheres 
começaram a usufruir de um papel mais ativo na 
sociedade. 

A invenção do calçado para o pé esquerdo e para 
o pé direito trouxe ao Homem um maior conforto, 
o que contribuiu para o avanço da indústria do cal-
çado no século XX. Na segunda metade do século 
XX, este avanço é significativamente notável.
Com o desenvolvimento da indústria, os avanços 
da tecnologia e matérias-primas mais baratas tor-

“As sabrinas eram feitas em vários materiais, entre eles, a 
seda espanhola e um novo couro de Marrocos chamado 
“cetim turco”. De entre as cores favoritas destacam-se 
o verde azeitona, o lilás e o laranja. O preto, cor oficial 
das vestimentas masculinas, contrasta com a profusão 
de cores da moda feminina.” (informação retirada da 
exposição Túnel do Tempo do Museu do Calçado, no 
dia 12.04.2019)

O século XX, é marcado por grandes “mudanças e 
avanços sociais, culturais, políticos, científicos e médi-
cos, técnicos e económicos.” (informação retirada da 
exposição Túnel do Tempo do Museu do Calçado, no 
dia 12.04.2019)
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-navam o calçado cada vez mais confortável e 
acessível.

2.1.5.1 1900-1929

Os sapatos Oxford (Fig.16), um sapato de atacado-
res, confeccionados em pele ou camurça tornam-
se bastante populares no verão de 1912 ao surgi-
rem num modelo bicolor.
Outro tipo de calçado que também ganhou grande 
visibilidade foi o calçado desportivo que teve a sua 
importância reconhecida ao destacar-se especifi-
camente para os jogadores de basquetebol, pela 
marca  Converse6 (Fig.17) em 1917.
Mais tarde na década de 20, os sapatos femininos 
mais populares eram denominados de Mary Jane 
(Fig.18), também conhecidos por sapato boneca 
ou bar shoes. As pontas arredondadas, as tiras em 
T, as fivelas, os laços e o salto grosso e baixo tive-
ram grande destaque nesta época. 
Foi nesta época, que o calçado feminino ganhou 
importância e devido a isso, foi possível notar a 
“distinção entre um sapateiro comum e um desig-
ner de calçado.” (informação retirada da legenda 
no Museu do Calçado, no dia 12.04.2019) 
Com os trabalhos inovadores de André Perugia 
(1893-1977), foi possível aliar o conforto e a ele-
gância no salto (Fig.19), tornando-se num famoso 
criador desse tempo. Criadores, como André Pe-
rugia, usavam cores e materiais inusitados levando 
à concepção de verdadeiras obras de arte.

2.1.5.2 1930-1939

Em 1930, um novo tipo de sapato é produzido. 
Este sapato é nomeado de Peep Toe e a caracte-
rística que o define é a abertura na parte da frente 
do sapato, deixando assim os dedos do pé parcial-
mente à vista. Com a crise que se instala em 1929, 
conhecida por a Grande Depressão, os países in-
dustrializados sofrem consequências avassalado-
ras. Calçado prático e confortável, como botas de 
cano baixo, generaliza-se. Porém, a meio da déca-
da, Salvatore Ferragamo e André Perugia, criam as 
plataformas em madeira e cortiça. Materiais como, 
o plástico, a ráfia e o nylon também são introduzi-
dos. Nesta altura, as plataformas começam a ser 
calçado do dia-a-dia.
Também a partir de 1936, em Portugal, na Empre-
sa Industrial de Chapelaria, começam a ser pro-
duzidos alguns dos icónicos modelos da marca 
Sanjo, o k100 e o k200.

6 CONVERSE inc. é uma em-
presa de calçado dos Esta-
dos Unidos da América, fun-
dada em 1908 em Boston.

Fig. 16 Sapato Oxford.

Fig. 17 Sapatilhas da marca Converse All Stars.

Fig. 18 Sapato Mary Jane.

Fig. 19 Par de sapatos da autoria de André Perugia.
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2.1.5.3 1940-1949
 
Com o início da Segunda Guerra Mundial, a escas-
sez de material era imensa fazendo com que as 
peças masculinas passassem também a ser usa-
das por mulheres levando a uma simplificação da 
indumentária. “O calçado quer-se prático, confor-
tável e resistente.”  (informação retirada da exposi-
ção Túnel do Tempo do Museu do Calçado, no dia 
12.04.2019). Com a limitação e carência de mate-
riais, outros começam a ser usados como peles de 
répteis, cortiça, ráfia e madeira ou borracha para 
as solas. O plástico é a novidade para a confecção 
de calçado.
O uso de alpergatas, sandálias de praia e taman-
cos de madeira são os escolhidos para o verão.
Com o fim da guerra a 1945, um novo período de 
positivismo é sentido, e a alta-costura renasce no 
mundo da moda. Em 1947, New Look, é a coleção 
lançada por Dior, para trazer de novo a mulher fe-
minina, de cintura marcada, com o uso do espar-
tilho.
No último ano da década, surge o termo prêt-à-por-
ter (pronto-a-vestir), introduzido pelo designer fran-
cês, J. C. Well, que revoluciona o mundo da moda 
passando “a ser possível criar e lançar tendências 
de moda para as massas, com melhor qualidade, 
grande variedade de estilos e a preços acessí-
veis.” (informação retirada da exposição Túnel do 
Tempo do Museu do Calçado, no dia 12.04.2019).

2.1.5.4 1950-1969

Nestas duas décadas, o cuidado pelo estilo e ele-
gância voltam a ser valores importantes. Os sapa-
tos ganham forma bicuda e no início dos anos 50 
surge o stiletto (Fig. 24) também conhecido como 
espigão ou salto lápis, é uma criação possível devi-
do ao “desenvolvimento tecnológico que permitiu 

Fig. 21 Sapato da autoria de Salvatore Ferragamo. Fig. 22 Modelo K100 da marca Sanjo.

Fig. 23 Mulher exibe as suas roupas e calçado Dior.

Fig. 24 Stiletto.

Fig. 19 Sapato Peep Toe.
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Fig. 26 Botas go-go.

Fig. 25 Chinelos Havaianas.

Fig. 27 Sandália Birkenstock.

fabricar aço suficientemente fino e resistente para 
sustentar o peso do corpo” (informação retirada da 
exposição Túnel do Tempo do Museu do Calçado, 
no dia 12.04.2019). Com as saias a ficarem cada 
vez mais curtas, o salto-alto também diminuí. Já na 
década de 60, as estruturas sociais e culturais so-
frem alterações influenciando, consequentemente, 
o mundo da moda. 
Depois da Segunda Guerra Mundial, um súbito 
aumento da natalidade é experienciado por certo 
países. Este acontecimento ficou conhecido por 
“baby boom” levando ao aumento de jovens na 
estrutura etária da sociedade. É nesta altura, que 
a Alta-costura demonstra interesse pelos jovens, 
pois estes são, os maiores consumidores.
Segundo o Museu do Calçado, em São João da 
Madeira:
“Yves Saint Laurent (1936-2008) é considerado o 
responsável pela transição entre o período áureo 
da Alta-costura e a ascensão do pronto-a-vestir 
de luxo. Surgem novos criadores e Londres, Milão, 
Tóquio e Nova Iorque começam a impor estilos in-
fluenciados pela moda de rua e pelos movimentos 
de contra-cultura.”
Em 1962, a chinela Havaiana (Fig. 25) é lançada 
para o mercado mostrando o exemplo do uso de 
um novo material, simples, mas que se tornou num 
grande sucesso até aos dias de hoje. Em 1964, 
por André Courrèges, as go go boots (Fig. 26) fi-
cam bastante famosas por serem muito femininas 
e usadas, principalmente, com vestidos curtos e  
mini-saias. 
As famosas sandálias da marca Birkenstock (Fig. 
27) e as botas Dr.Martens (Fig.28), associadas a 
diferentes estilos de vida também ganham popula-
ridade na década de 60.
Em Portugal, no ano de 1968, a marca San-
jo torna-se numa referência a nível nacional lan-
çando para o mercado 39 modelos diferentes.  

Fig. 28 Botas da marca Dr.Martens.
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Fig. 29 Diferentes socas.

Fig. 31 Sapatilhas da Nike Waffle Trainer 1974.

Fig. 32 Sandália de salto alto Manolo Blahnik.

Fig. 30 Sapatos Oxford.

2.1.5.5 1970-1989

A década de 70 é marcada “pela afirmação da li-
berdade, pela quebra de tabus e pela grande efer-
vescência política e cultural, o que terá grandes 
reflexos na moda.” (informação retirada da exposi-
ção Túnel do Tempo do Museu do Calçado, no dia 
12.04.2019). 
As tendências emergiam na criação de um estilo 
próprio e diferenciado, tornando tudo possível. 
Com diferentes referências, diversos tipos de cal-
çado eram vistos um pouco por toda a parte. Des-
de saltos altos, calçado raso, plataformas, stilettos 
botas altas, botas baixas, entre muitos outros. 
Criadores como Yves Saint Laurent também tra-
zem referências mais populares, como as socas 
(Fig. 29), um tipo de calçado que ganhou grande 
destaque nesta época. Alguns do materiais usa-
dos eram de aspeto mais natural e de cores neu-
tras, como por exemplo, a juta, a camurça, a cor-
tiça e a madeira.
Foi nesta década que, também, o conceito unis-
sexo se confirma. As raparigas começam a vestir-
se como rapazes e o contrário também acontece, 
Loafers e Oxfords (Fig. 30) passam a ser usados 
por ambos os géneros.
Em 1974, com o fim da ditadura em Portugal, os 
portugueses experimentam “tudo o que lhes ha-
via sido negado. A liberdade adquirida, o acesso 
ilimitado ao mundo e o regresso de milhares de 
portugueses vindos das ex-colónias serão fatores 
decisivos para a transformação de mentalidades e 
para a mudança de costumes e formas de vestir.” 
(Museu do Calçado, São João da Madeira).
Também neste ano, a nike (Blue Ribbon Sports, na 
altura) lança o modelo Waffle (Fig. 31) que vem re-
volucionar o calçado de corrida. 
Nos anos 80 com a prática de exercício físico cada 
vez mais frequente os tênis ganham grande des-
taque, representados principalmente por marcas 
como a Adidas, Puma, Nike, e entre outras. Dei-
xando a prática desportiva de lado, o homem usa-
va sapatos clássicos, mocassins e botas.
Os conceitos de female power dressing e yuppie, 
emergidos desta década, são adotados por mu-
lheres que passam a usar sapatos de salto alto e 
sola fina, como por exemplo, sandálias de salto 
alto do criador Manolo Blahnik (Fig. 32). 
O movimento Disco, foi uma grande influência na 
roupa e calçado desta época. O calçado era cheio 
de cor, brilhos, saltos grossos e de plataforma, no 
geral, era calçado que causava impacto (Fig. 34). 
As botas cowboy (Fig. 33) também surgem nesta 
altura. 
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Fig. 34 Diferentes plataformas.

Fig. 33 Botas Cowboy.

2.1.5.6 1990 - 2000

Esta década, apelou definitivamente à individuali-
dade e diversidade. 
Era possível escolher entre muitos modelos de cal-
çado, e havia para todos os gostos. A sociedade 
não se regia por um só estilo mas sim por tendên-
cias e novidades.
Criadores como Christian Dior, Salvatore Ferraga-
mo, Roger Vivier, Monolo Blahnik (entre outros), 
inspiram-se em décadas anteriores para resgatar 
e reinventar alguns modelos. Como por exemplo, 
Manolo Blahnik inspira-se nos stilettos dos anos 
70 para produzir novas criações. 
É nesta década, por Christian Louboutin, que as 
tão famosas solas vermelhas surgem e “conquis-
tam o universo feminino” (informação retirada da 
exposição Túnel do Tempo do Museu do Calçado, 
no dia 12.04.2019). O calçado desportivo continua 
a evoluir, e grandes marcas como a Nike, Adidas, 
etc. apostam em novos modelos e tecnologias ino-
vadoras. Os ténis plataforma (Fig. 37) é o modelo 
que mais ganha destaque, difundido pelo grupo 
musical Spice Girls (Fig. 36), este modelo surge, 
muitas vezes, bastante extravagante e original.

Fig. 36 Grupo musical Spice Girls.

Fig. 35 Sola icónica vermelha de Christian Louboutin.

Fig. 37 Sapatilhas plataforma muito usadas pelo grupo 
musical Spice Girls.

41



Uma reflexão pelo Design sobre o calçado de pau e a sua versatibilidade

2.2 CRONOLOGIA HISTÓRICA 
ILUSTRADA
A cronologia ilustrada, reune por épocas uns dos 
calçados mais importantes para a história de cada 
período.

As sandálias mais antigas en-
contradas, do período neolítico 
(aprox. 7000 a.C. a 8000) a.C.

Calçado encontrado num 
homem mumificado que 
morreu à 3300 a.C.

Calçado de couro mais antigo, 
3500 a.C.

Sandálias da cultura grega e ro-
mana. A característica principal 
são os cordões para prender o 
calçado.

Sandálias da cultura egipcia,
feitas inicialmente de folhas de 
palmeira, fibra de papiro e fibra 
de madeira.

Paduka, calçado da cultura 
indiana. A base podia ter o for-
mato do pé ou de um peixe.

“Conhecer a história do calçado é conhecer a história 
da humanidade. A evolução dos costumes e da cultura, 
a evolução da técnica e da tecnologia, a evolução do 
pensamento e do conhecimento, ditarão a evolução 
do próprio calçado que é, antes de mais, um reflexo 
da sociedade e das suas idiossincrasias.” (informação 
retirada da exposição Túnel do Tempo do Museu do 
Calçado, no dia 12.04.2019)
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Salto alto, estilo D. Luís XIV de 
França. Foi neste período, que 
por influência do rei o salto alto 
ganhou bastante destaque.

Poulaines ou Crackowes , cal-
çado de formato estreito e bico 
alongado que poderia atingir os 
76 cm (o bico) dependendo do 
estatuto social.

A partir do século XX até a atua-
lidade, a produção de diferentes 
tipos de calçado tem vindo a 
crescer exponencialmente. (Da 
esquerda para a direita e de 
cima para baixo os tipos apre-
sentados são: Soca (Clog), san-
dália Fisherman, sapato D’orsay, 
sapato Monk Strap e botas.
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2.3 TIPOLOGIAS DO CALçADO: 
UM ENSAIO PARA UMA NOVA 
CLASSIFICAçãO TIPOLÓGICA
Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa da 
Porto Editora, uma das definições de tipologia é 
o “estudo dos traços característicos de um con-
junto de dados e determinação dos seus tipos ou 
sistemas”.
O calçado ao longo do tempo, sofreu uma enor-
me evolução e diferenciação na sua tipologia. No 
século XXI, é possível reconhecer uma vasta di-
versidade de tipos de calçado, com diferentes 
formatos, texturas, cores, estruturas, entre outras 
características. 
O objetivo principal dos sapatos é, como já refe-
renciado, proteger os pés e auxiliar na deslocação, 
mas ao longo da história, existe calçado visivel-
mente desconfortável mas para atingir ou repre-
sentar certos critérios sociais ou padrões de be-
leza eram igualmente usados. Nos dias de hoje, 
muitas vezes o conforto, o bem-estar e um bom 
encaixe continuam a ser prioridades pouco valo-
rizadas*, na hora de escolher um par de sapatos, 
prevalecendo a aparência e o status como os prin-
cipais critérios de seleção. 
Na tentativa de compreender e visualizar esta 
grande variedade de tipos de calçado, e visto que, 
vivemos numa era de consumo excessivo e as 
compras online vieram facilitar este processo, rea-
lizei uma pesquisa pelos sites de moda que ven-
dem calçado.
Nesta pesquisa, analisei como a categoria ‘Sapa-
tos’ no site é organizada e que termos são utiliza-
dos para um determinado tipo de calçado.
As imagens (fig.39, fig.40, fig.41, fig.42, fig.43, 
fig.44, fig.45, fig.46) mostram a variedade de sub-
categorias que podemos encontrar na secção ‘Sa-
patos’ de diversos sites. Nesta análise é possível 
observar diferenças nos termos utilizados, alguns 
sites usam termos mais específicos e caracteriza-
dores (como por exemplo, na fig.41 as subcate-
gorias de calçado de mulher no site Cubanas) en-
quanto que outros sites não especificam tanto os 
diferentes termos (como por exemplo, na fig.43 no 
site Overcube), Esta multiplicidade de termos e di-
ferentes sistemas de organização para os diversos 
tipos de calçado é o que para mim se torna confu-
so, pois o que por vezes, encontro em determinado 
site - em determinada subcategoria - não corres-
ponde, na minha opinião, correctamente à exacta 
subcategoria e colocaria esse produto numa outra. 
Exemplo frequente disso, é na subcategoria Bota 
encontrar um produto que considero que deveria 
ser colocado na subcategoria Botim. Visto não 
parecer existir uma uniformidade de site para site, 

5tradução livre do texto origi-
nal em inglês:

“(...) we often purchase 
shoes with comfort, health, 
and even fit as our lowest 
priority.”
 

Fig. 39 Categoria ‘Sapatos’ 
- Mulher do menu do site 
Zara.

Fig. 40 Categoria ‘Sapatos’ 
- Homem do menu do site 
Zara.
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apresento uma alternativa de sistema de classifi-
cação, agrupando os diferentes tipos de calçado 
pelas seguintes denominações bota, botim, sapato 
de salto raso, sapato de salto alto, soca, alpergata, 
mules e sapatilhas. Esta classificação é feita após 
o processo de pesquisa e recolha de cada tipo de 
calçado e as suas características, especificamen-
te sobre o calçado quotidiano de uso exterior, na 
contemporaneidade. 
No intuito de representar as diferentes tipologias 
do calçado, apresento um  glossário visual auxilia-
do com a descrição da(s) característica(s) de cada 
tipo.  

Fig. 41 Categoria ‘Sapatos’ 
- Mulher do menu do site 
Cubanas.

Fig. 42.Categoria ‘Sapatos’ 
- Homem do menu do site 
Cubanas.

Fig. 43 Categoria ‘Sapatos’ 
- Mulher do menu do site 
Overcube.

Fig. 44 Categoria ‘Sapatos’ 
- Homem do menu do site 
Overcube.

Fig. 45 Categoria ‘Sapatos’ - Mulher do menu do site Seaside. Fig. 46 Categoria ‘Sapatos’ - Homem do menu do 
site Seaside.
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2.3.1 GLOSSÁRIO VISUAL
DO CALçADO qUOTIDIANO

DE USO NO ExTERIOR 

A bota caracteri-
za-se por cobrir 
todo o pé e é 
estruturada com 
um cano alto. 
Esta altura esten-
de-se depois do 
nível do tornozelo. 
Este tipo de cal-
çado pode apre-
sentar variações, 
que se tornam em 
tipos de bota mais 
específicos.

Bota com cano alto, de comprimento acima 
dos joelhos.

Fig. 47 Bota Over the knee

al
tu
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a 
do
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Bota SapatilhasSandália MulesSapato Botim SocaAlpergata
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Bota com um corte em V na abertura do 
cano, tanto atrás como à frente. Pegas, na 
parte superior, para puxar dos dois lados 
de cada pé, e um salto grosso.

A sua característica principal são as fivelas 
sob o peito do pé e/ou debaixo do arco do 
pé. Com detalhes metálicos nas fivelas.

Fig. 48 Bota Cowboy

Fig. 49 Bota Harness

O botim 
caracteriza-se 
por cobrir todo o 
pé, como a bota, 
porém, o cano 
tem de altura 
máxima o nível do 
tornozelo. 
Este tipo de 
calçado pode 
apresentar 
variações, que se 
tornam em tipos 
de botim mais 
específicos.

Bota SapatilhasSandália MulesSapato Botim SocaAlpergata
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Botim de salto pequeno. Caracterizado 
pelos elásticos nas duas laterais e pelas 
duas pegas no fim do cano do botim, uma 
à frente e outra atrás.

Fig. 50 Botim Adelaide

Botim que apresenta semelhanças ao 
botim Adelaide, geralmente à altura do 
tornozelo com dois elásticos visíveis 
nas duas laterais. Enquanto que o botim 
Adelaide apresentam duas pegas, o botim 
Chelsea, apresenta apenas uma.

Fig. 51 Botim Chelsea

Botim, confecionado muitas vezes em 
couro ou camurça, com atacadores que se 
entrelaçam através de ilhós.

Fig. 52 Botim Chukka
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Calçado estilo slip on, sem costuras no 
na gáspea e sem atacadores. A gáspea 
prolonga-se até ao peito do pé em forma 
de língua.

Fig. 53 Albert Slipper

Calçado informal, confecionado, 
normalmente, com tecidos de secagem 
rápida, cordões e uma sola resistente e 
antiderrapante. Como o próprio nome 
indica é um sapato indicado para quem 
anda de barco à vela.

Fig.54 Sapato de Vela

Calçado estilo Loafer com um salto baixo, 
caracterizado pelos adornos de metal 
colocaldos sobre o peito do pé.

Fig.55 Chain Loafers

Sapato de salto médio com uma língua 
sobre o peito do pé decorado com uma 
fivela metálica ornamental. 

Fig.56 Sapato Colonial

Calçado raso ou 
alto,  de altura 
variável e diversos 
formatos.

Bota SapatilhasSandália MulesSapato Botim SocaAlpergata
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Calçado caracterizado pelas abas laterais 
“soltas”, onde passam os atacadores, e 
que são costuradas sobre o material do 
calçado. Também conhecido por Bluchers. 
A denominação Brogue deve-se à 
presença de perfurações decorativas.

Fig.57 Sapato Derby Brogue

Sapato estilo slip on com sola de borracha 
que muitas vezes é prolongada para a 
parte de trás do sapato (calcanhar) para 
proteção adicional.

Fig.58 Driving moc

Sapato sem salto ou com um salto de 
tamanho inferior a 2,5m.

Fig.59 Sabrina

Sapato de origem mexicana, semelhante à 
sandália fisherman, que se caracteriza pelo 
padrão entrelaçado composto por várias 
tiras cruzadas.

Fig.60 Sapato Huarache
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Sapato Tassel caracterizado pelas borlas 
presas na parte da frente, neste caso sobre 
a língua franjada. E Kiltie devido a essa 
mesma característica, a língua franjada 
(dobrada ou não) na parte da frente.

Fig.61 Sapato Tassel Kiltie 

Sapato fechado, de característica principal, 
o losango recortado na parte superior que 
cobre o pé.

Fig.62 Loafer

Sapato fechado que se caracteriza pela tira 
sobre o peito do pé. Conhecido também 
por sapato de boneca.

Fig.63 Sapato Mary Jane

Sapato fechado que se caracteriza 
pela faixa sob o peito do pé, presa por 
presilhas.

Fig.64 Monk Strap
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Sapato com a biqueira e o calcanhar 
cobertos e uma ou as duas laterais do 
sapato abertas, semelhante ao tipo de 
sapato D’orsay.

Fig.65 Sapato Open Shank

Sapato fechado, geralmente feito de couro, 
caracterizado pelas perfurações para as 
atacas serem feitas no próprio corpo do 
sapato, diretamente no material.

Fig.66 Sapato Oxford

Sapato em que um ou ambos os lados são 
cortados deixando à vista o arco do pé. 

Fig.67 Sapato D’orsay

Sapato caracterizado pelo corte na 
biqueira, deixando à vista alguns dedos 
do pé. 

Fig.68 Sapato Peep Toe
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Sapato caracterizado por uma ou mais 
fivelas à volta do tornozelo. Estas fivelas 
podem ter um propósito prático ou 
decorativo.

Fig.71 Ankle Strap

Calçado totalmente fechado de salto alto, 
médio ou baixo.

Fig.69 Pump

Sapato caracterizado pela tira no 
calcanhar.

Fig.70 Slingback

Calçado aberto 
composto apenas 
por sola e tiras 
que a ligam ao pé.

Bota SapatilhasSandália MulesSapato Botim SocaAlpergata
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Sapato aberto, com uma tira que passa 
entre o dedo grande do pé e o segundo 
dedo.

Fig.72 Sandália Thong

Sandália, caracterizada por uma tira em 
formato V que se encaixa entre o dedo 
grande do pé e o segundo dedo.

Fig.73 Sandália V-Strap

Sandália, de tiras de material entrelaçado 
formando padrões entrecruzados. 
Semelhantes aos sapatos Huarache.

Fig.74 Sandália Fisherman

Sandália com diversas tiras, confecionada 
para se assemelhar aos sapatos usados 
pelos antigos combatentes romanos, os 
gladiadores.

Fig.75 Sandália Gladiador
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Sapato aberto com duas tiras que se unem, 
entre o dedo grande do pé e o segundo 
dedo do pé, formando um V. Normalmente, 
de sola leve.

Fig.76 Flip Flops

Sandália de fácil utilização, caracterizada 
pela faixa larga sobre o peito do pé.

Fig.77 Sandália Slide

Bota SapatilhasSandália MulesSapato Botim SocaAlpergata

Calçado de fácil utilização, caracterizado 
pelo simples movimento de fazer deslizar o 
pé para o calçar.

Calçado casual com detalhes e estrutura 
inspirada no calçado desportivo.

Fig.79 Sapatilha Atheleisure

Calçado de sola grossa com altura variável, 
produzidos em diversos materiais, como 
por exemplo a madeira, a cortiça, a 
borracha etc. Ficaram muito populares em 
várias décadas do século XX.

Fig.80 Plataforma
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Calçado leve de 
lona ou de outro 
material maleável, 
usado na prática 
de alguns des-
portos ou com 
vestuário informal.

Fig.78 Slip on
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Bota Sapatilhas Sandália MulesSapato Botim SocaAlpergata
Calçado de lona 
com uma sola de 
corda (ráfia, palha 
ou juta). Existem 
ainda modelos 
onde são inseridos 
atacadores na 
borda superior do 
sapato que ficam 
amarrados à volta 
do tornozelo. 
Também 
conhecido por 
espadrilles.

Bota Sapatilhas Sandália MulesSapato Botim SocaAlpergata

Sapato fechado à 
frente e aberto no 
calcanhar, pode 
ser um sapato 
raso ou apresentar 
um salto de altura 
e formato variável.

Fig.82 Mules rasas

Sapato raso, fechado à frente e aberto no 
calcanhar com a tira Mary Jane sobre o 
peito do pé.

Fig.83 Mules Mary Jane

Sapato raso, fechado à frente e aberto no 
calcanhar.

Fig.81 Alpergatas rasas

Sapato raso e fechado sem qualquer tipo 
de atacadores.

Sapato de salto alto grosso, fechado à 
frente e aberto no calcanhar.

Fig.84 Mules altas
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Segundo o glossário elaborado, decidi escolher o tipo 
Clog (traduzido para soca, em português) para estudo 
de caso da minha dissertação.
Relembrando os meus tempos de infância, e de um 
modo mais generalista, este tipo de calçado era usado 
por pessoas mais velhas, como a minha avó, ou por gru-
pos folclóricos. Despertando a minha curiosidade em 
relação a este tipo de calçado, faço de ponto de partida 
o estudo da sua origem.

Calçado em sola de madeira, fechado à 
frente e aberto no calcanhar. Pregado com 
tachas. 

Fig.85 Soca

Bota Sapatilhas Sandália MulesSapato Botim SocaAlpergata

Calçado 
caracterizado pela 
sola em madeira, 
com diferentes 
alturas e formatos 
e pelas tachas ou 
agrafos que unem 
a parte de cima 
do calçado à sola. 
Normalmente, o 
calcanhar fica à 
vista.
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3.1 CALÇADO DE PAU 
O calçado de pau, como o próprio nome sugere, e 
na sua definição mais básica é um tipo de calçado 
produzido totalmente, ou em parte, em madeira. 
Também conhecido por diferentes designações, 
como por exemplo soca, tamanco, chanca, entre 
outras. Descobrir em que altura este tipo de calça-
do surgiu, na Europa, não é tarefa fácil, visto que, 
existem documentações relativas a este calçado, 
em diferentes países, e cada um com as suas pró-
prias características de cada cultura.
O calçado totalmente em madeira, é produzido a 
partir de um toro de madeira e escavado até for-
mar um sapato completo, com sola e corte para 
cobrir o pé, ou parte dele. Como exemplo, existem 
os sabots (fig. 86), calçado de pau de França e de 
alguns países vizinhos, como a Bélgica e a Itália, o 
típico calçado holandês de designação, klomp (fig. 
87) e as albarcas (fig. 88) de Cantabria de Espanha.
O calçado parcialmente de madeira, é composto 
por uma sola em madeira e o cabedal, normalmen-
te, em pele. Träskor (fig. 89) da Suécia e as socas 
de Portugal e são dois exemplos do calçado de 
pau, onde só a sola é escavada em madeira.
Este tipo de calçado apresentado era de estrutura 
simples, duradouro e mantinha os pés de quem os 
usava, secos e limpos. Tradicionalmente associa-
dos a calçado de trabalho e de proteção, o estilo 
e o aspecto poderiam não ser as principais carac-
terísticas deste calçado. Porém, com o passar do 
tempo alguns tipos de calçado de pau evoluíram 
quanto ao estilo, e começaram a ser usados não 
apenas como calçado de trabalho 

Assim como começaram a ter outros propósitos 
de uso, este calçado também se tornou produto 
de moda. Passando a estética a ser considerada 
no desenvolvimento deste tipo de produtos. Em-
bora o calçado de pau já existisse há muitos anos 
atrás, foi na década de 70, do século XX que ga-
nhou bastante popularidade, principalmente, nos 
Estados Unidos da América.

Este calçado de pau que ficou tão popular era 
constituído por uma sola de madeira e cabedal, 
normalmente de couro, e já apresentava bastan-
tes variações em termos de estilo, cores, texturas 
e formatos.

Fig.86 Sabots, de França.

Fig.87 Calçado de pau, Klomp, da Holanda.

Fig.88 Albarcas de Cantabria de Espanha.

Fig.89 Träskor, da Suécia.

“(...) mas também dos domingos, dias de festas e mesmo 
até certos actos da maior importância cerimonial, como 
casamentos, etc.” (Benjamim Pereira, p.88)

 “Todas as pessoas usavam este tipo de calçado, 
homens, mulheres, alunas, modelos e celebridades” 
(Harris, 2018. Blog GroovyHistory consultado a 24.10.19)
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Nesta década o calçado de pau combinado com 
calças à boca de sino ficou bastante popularizado, 
não impossibilitando o uso com outro tipo de rou-
pa, visto ser um sapato bastante versátil e adapta-
do a vários estilos. 
A popularidade foi tanta que mesmo cantores e 
músicos como Adam Faith,

usavam este tipo de calçado, confirmando assim 
o seu uso tanto por homens como por mulheres.
Entrando e saindo de moda, o calçado de pau, foi- 
se mantendo ao longo do tempo, com reinvenções 
e ajustes preservando a valorização das suas téc-
nicas artesanais.
No século XXI, os designers de alta costura, em 
diferentes temporadas, trouxeram este calçado às 
passerelles voltando a dar-lhe grande destaque 
com o intuito de complementar os looks que desfi-
lavam. Como por exemplo, a Chanel na temporada 
primavera/verão de 2010 ou, mais recentemente, a 
Dior na temporada outono/inverno de 2018. 
Existe, hoje em dia, tanto no estrangeiro como em 
Portugal várias marcas que se dedicam à concep-
ção deste tipo de calçado. 
Em Portugal, no ano de 2005 é criada a marca 
Cubanas, que apresenta nas suas coleções entre 
outros tipos de calçado, o calçado de pau. Já em 
2008, é criada a marca Xuz, por Rita Melo e Maria 
do Carmo Alvim com inspirações no calçado de 
pau mais antigo mantendo a produção artesanal.
Nas marcas estrangeiras, a Troentorp Clogs  é a 
marca mais antiga apresentada, fundada por Au-
gust Johansson no ano de 1907, na Suécia. Pos-
teriormente, em 1942, os filhos de August, Börje e 
Stig assumiram a produção da empresa manten-
do os mesmo métodos artesanais desenvolvidos 
ao longo das décadas. A marca sueca Swedish 
Hasbeens fundada por Emy Blixt e inspirada nas 
lembranças do calçado de pau dos anos 70 que 
as mães costumavam usar, cria a sua própria mar-
ca em 2006. Também nesse mesmo ano, surge a 
marca Cape Clogs em Småland, na Suécia. Com 
história à mais de 150 anos e seis gerações, o pro-
cesso de fabrico passa de pai para filho preservan-
do as melhores técnicas. 
Em 2009, Maguba  é fundada por um grupo de ami-
gos suecos, italianos e mexicanos, em Londres. A 
marca mantêm o artesanato nas suas peças mas 
inova ao permitir que os seus clientes possam per-
sonalizar o seu calçado, podendo escolher entre 
três alturas de salto diferentes e três cores de ma-
deira diferentes. Por último, a marca Bryr Studio 

Fig.90 Socas, de Portugal.

“(...) Joni Mitchell, Carole King e Carly Simon, (...), assim 
como atrizes como Eva-Marie Saint, Melissa Gilbert e 
Jaclyn Smith” (Harris, 2018. Blog GroovyHistory consul-
tado a 24.10.19)

Fig.91 Socas da Dior, modelo Diorquake.
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é fundada por Isobel Schofield em 2012, em São 
Francisco - Califórnia. Com o objetivo de trazer um 
olhar moderno ao artesanato clássico do calçado 
de pau sueco. 
Na cronologia seguinte, são apresentadas as sete 
marcas contemporâneas (portugueses e estran-
geiras) que se dedicam inteira ou parcialmente à 
criação de calçado de pau. Posteriormente, são 
apresentados cinco exemplos diferentes de calça-
do de cada marca.
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3.2 UM BREVE OLHAR SOBRE 
O CALÇADO DE PAU NA 
CONTEMPORANEIDADE

83

Fig.101 Cronologia de marcas portuguesas vs. marcas estrangeiras.
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3.2.1 ANÁLISE DE ALGUMAS MARCAS 
ExISTENTES NO MERCADO
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Fig.102 Socas da Xuz.

Fig.103 Socas da Cubanas.

Fig.104 Socas da Troentorp.

Fig.105 Socas Cape Clogs.



Universidade de Aveiro | Departamento de Comunicação e Arte

85

Fig.106 Socas da Swedish Hasbeens.

Fig.107 Socas da Maguba.

Fig.108 Socas do Bryr Studio.
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3.3 CALÇADO DE PAU 
EM PORTUGAL
Em Portugal, este tipo de calçado é encontrado 
um pouco por todo o país e ilhas mas “são carac-
terísticos do Noroeste Atlântico” (Pereira, 1966, p. 
87), presumindo-se que a origem e difusão deste 
calçado tenha ocorrido na região de Entre o Douro 
e Minho. 
A datação do surgimento deste calçado não foi 
possível discernir.

 

Socos e tamancos, são as duas principais desig-
nações para fazer referência ao calçado de pau 
em Portugal, não excluindo outros termos que são 
usados consoante as diferentes regiões do país.
Entre 1798 e 1799, o naturalista alemão Heinrich 
Friedrich Link viajou por Portugal de norte a sul, 
observando diferenças no modo de vestir e calçar 
do povo, declarando que a roupa a Norte “difere 
do traje do Sul de Portugal, em especial os taman-
cos são aqui muito vulgares, enquanto que mais 
em direção ao sul já não se vêem” (as cited in Link, 
2017) corroborando, deste modo, com a suposição 
da origem deste calçado em Portugal. 
De acordo com Pereira (1966): 

Estas seriam, portanto, algumas das designações 
utilizadas para nomear, diferentes e/ou semelhan-
tes, tipos de calçado de pau nas diversas regiões 
do país.
Assim como em Portugal, é possível observar em 
outros países da Europa (Espanha, França, Alema-
nha, Holanda, entre outros) este calçado de pau. 

mas é “(...) um tipo de calçado designado soco, possivel-
mente já com resto de madeira, surge contemplado na 
Lei da Almotaçaria de 1253, tabelamento que D.Afonso 
III dirige em particular às autoridades do Entre-Douro-e-
Minho, indicando o preço dos géneros, entre os quais 
encontramos “zocos uermelios uel deauratus ualeant 
nouem sólidos” 
(Soeiro as cited in Portvgaliae Momvmenta Historica, 
2017, p.19)

Estes vocábulos designam, em alguns lugares, formas 
de calçado com sola de pau morfologicamente distin-
tas; é o caso do tamanco da ilha de S.Jorge, que se 
apresenta como uma bota lisa sem costuras; dos so-
cos da Lombada de Vinhais, com a forma dum sapato 
de homem; da soca de Castro Laboreiro, semelhante 
à chanca da região da Ponte da Barca; etc. E por ou-
tro lado, os socos que se usam nas ilhas de S.Miguel, 
Graciosa e Terceira, semelhantes aos continentais, são 
aí designados pelo termo de galocha. (Pereira, 1966, 
p. 110)
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Contudo, o que diferencia Portugal dos restantes 
países da Europa é o facto deste tipo de calçado 
não ser inteiramente produzido a partir de uma só 
peça de madeira, como é de exemplo bastante re-
levante, o calçado de pau produzido na Holanda, 
que se tornou num “paradigma nacional” (Soeiro, 
2003-2004). Não posso afirmar, que originalmente 
em Portugal este calçado também tenha sido pro-
duzido a partir de uma só peça de madeira, mas 
“dada a falta de testemunhos” (Pereira, 1966, p.87) 
e dados, declaramos que em Portugal, apenas as 
solas do calçado são em madeira, as restantes 
partes que cobrem o pé são peças aplicadas em 
couro.

 3.3.1 O PÉ DESCALçO

O calçado de pau, como referi anteriormente, exis-
tia, nas suas diferentes denominações e formatos, 
um pouco por todo o país. No entanto, o hábito 
de andar descalço era a forma de caminhar que 
prevalecia entre adultos e crianças, sem fazer dis-
tinção de género. 
O uso deste calçado era, portanto, para o traba-
lho, domingos, dias de festa e ocasiões mais es-
peciais, como por exemplo o casamento. Mesmo 
assim, durante o trajeto até chegar ao destino o 
calçado era poupado.
Algumas observações concebidas, entre os sé-
culos XVIII e XIX, por estrangeiros que visitavam 
Portugal, demonstram a então surpresa de ver o 
povo português de pé descalço. Henry L’Éveque, 
pintor-gravador suíço, numa passagem em Portu-
gal observa uma camponesa do Minho,

Deixando claro, que este hábito era de facto uma 
realidade para o povo português e que os pés 
calejados era o mais comum.
No entanto, só no século XX foi lançada uma 
propaganda de combate contra o pé descalço, 
liderada pela Liga Portuguesa de Profilaxia Social do 
Porto, que teve como principal objetivo a proibição

5tradução livre por João 
Martins do texto original em 
francês:
 
“Elle porte sur sa tête un 
panier qui renferme quel-
ques productions de son 
petit champ, et quelques 
produits de son industrie... 
Elle a les jambes et les pieds 
nus: mais avant d’entrer 
dans la ville, elle aura soin 
de les laver dans une eau 
courante, et de prendre sa 
chaussure, qu’elle porte, à 
cet effet, dans son panier. 
Cette chaussure se com-
pose d’un paire de bas filé 
et tricotés de ses mains, et 
d’une espèce de mules, dont 
la semelle est de bois, et le 
dessus de cuirs de diverses 
couleurs, découpés avec 
assez de goût. En sortant de 
la ville, les bas et les mules 
rentreront dans la panier”

“Ela carrega na cabeça uma cesta com alguns produtos 
do seu pequeno terreno e outros produtos de fabrico 
próprio... Ela tem as pernas despidas e os pés descal-
ços: mas antes de entrar na cidade, ela tem o cuidado 
de os lavar em água corrente e de pegar no seu cal-
çado, que transporta na sua cesta para esse fim. Este 
calçado é composto de um par de meias tricotadas por 
ela própria, e de uma espécie de socas, cuja sola é de 
madeira e a parte superior de couro recortado de várias 
cores combinadas com muito bom gosto. Ao deixar a 
cidade, as meias e as socas voltarão de novo para den-
tro da cesta.”5 (Soeiro as cited in L’Éveque, 2017, p. 33)
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integral do pé descalço na sociedade, “que  achava 
esse hábito (não necessidade) um costume  ines-
tético e pernicioso” (Soeiro as cited in Boletim da 
Liga Portuguesa de Profilaxia Social, 2003-2004, p. 
10) para além de ser “um costume que humilhava e 
que ao mesmo tempo não permitia um crescimento 
na produção e compra de calçado.” (Ribeiro, 2015, 
p.39). Assim como se pode verificar em anexo na 
página 117, este manifesto é sumariado em Maio de 
1928, alertando para os perigos e a falta de higiene 
que a sociedade descalça apresentava. A impren-
sa, ações de esclarecimento e conferências foram 
algumas das medidas adotadas para impulsionar 
a divulgação desta campanha sem negligenciar  
o apoio de importantes associações profissio-
nais e culturais, que através da aceitação legal do  
Governo Civil, foi possível alcançar outras cidades. 
A importância desta propaganda aliada à perseve-
rança e à pressão social, para que estas normas 
fossem cumpridas levou a que, no decorrer dos 
anos, o hábito do pé descalço fosse vencido e, 
consequentemente, a uma maior procura e explo-
ração do sector do calçado.
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3.4 TIPOLOGIA DE CALÇADO DE 
PAU EM PORTUGAL, SEGUNDO 
BENJAMIM PEREIRA
No seu livro, O Calçado de Pau em Portugal, Ben-
jamim Pereira apresenta uma variedade de tipos 
de calçado de pau mais característicos em Portu-
gal, dividindo-os em género.
Deste modo, as seguintes ilustrações por mim ela-
boradas representaram as principais diferenças e 
características de cada tipo de calçado, segundo 
Benjamim Pereira. Sob a designação de soco ou 
tamanco, Pereira designa, acompanhando com 
fotografias, três tipos para os homens, o soco po-
veiro, o soco rabelo e o soco fechado; para as mu-
lheres, cinco tipos, os socos poveiros, as varinas, 
o bico-ponta-alta, as delaidinhas e as socas. 

3.4.1 CALçADO DE HOMEM

Fig. 109 Soco poveiro

Fig. 110 Soco rabelo

Fig.111 Soco fechado

Este é o soco com menos queda, ou 
seja, o menos encurvado mas também 
o mais aberto; 
O corte mede cerca de 10 cm da boca ao 
bico, e as orelhas, que se juntam atrás 
sem se sobrepor, têm na sua extremida-
de 2 cm de altura. O bico tem uma forma 
muito arredondada, e os paus são pin-
tados de preto e forrados interiormente 
com flanela da mesma cor.  

Este soco não faz distinção entre o pé 
direito e o pé esquerdo. 
Bico muito aguçado 
Queda funda (muito encurvados)
Gola em espinha (parte escavada entre a 
base do soco e o salto) Salto alto e corte 
com “orelhas” subidas, cobrindo todo o 
pé. 
O corte mede cerca de 15 cm do bico 
à boca.
Motivos decorativos geométricos e 
filográficos.

Este soco é um intermédio entre o soco 
poveiro e o soco rabelo;
No exemplo da Beira Litoral, o soco tem 
orelhas altas, o corte mede 14 cm da 
boca ao bico e 5 cm atrás;
Tem menos queda que o soco rabelo e o 
bico mais redondo
No outro exemplo, o soco distingue-se 
do soco poveiro por ter bico mais agu-
çado e o corte mais subido;
Mede 12 cm da boca ao bico e os paus 
são pintados e forrados a flanela.
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3.4.2 CALçADO DE MULHER

Fig.112 Soco poveiro

Fig. 113 Soco Varina

Fig. 114 Soco Bico Ponta Alta

Fig. 115 Soco Delaidinhas

Este soco apresenta um bico muito 
redondo;
Sem queda;
Corte curto, de 6 cm da boca ao bico;
Meias-pontas que terminam na altura da 
quina do salto;
São forradas a flanela e pintadas a 
preto;
Calcanheira de oleado envernizado.

Soco com bico aguçado e lados iguais;
As pontas do corte terminam junto 
à quina do salto;
Calcanheira é em oleado envernizado.

É o soco mais fechado;
Pouca queda;
Bico aguçado;
Salto baixo;
Orelhas unidas de 2 cm;
Paus tingidos e forrados a flanela.
 

Soco com bico mais aguçado que 
o papo-seco;
Gola em espinha;
Os paus são tingidos e forrados;
Calcanheira vazada que deixa à vista papéis 
de cores;
Fita larga presa por fivela.
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Fig. 116 Socas ou galochas 
(Açores)

Galocha de cabedal branco;
Percinta;
Biqueira triangular.

Galocha com pala de fazenda;
As cores era usadas consoante o 
momento
(pano preto para pessoas de luto e chi-
tas garridas para jovens)
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3.5 O OFÍCIO DOS 
TAMANQUEIROS E PAUZEIROS 
EM PORTUGAL
Na confecção deste calçado de pau estão envol-
vidos os artífices6 de Tamanqueiros, Soqueiros e 
Pauzeiros. Segundo, Leite de Vasconcelos, na sua 
obra “Etnografia Portuguesa”, considera que tan-
to os tamanqueiros como os soqueiros, desem-
penham a mesma função: “pregar as gáspeas (= 
cortes) à sola de pau.” (INATEL, 1991, p. 54-55) e 
os pauzeiros desempenham a função de concebe-
rem as solas de madeira. Deste modo, podemos 
analisar estas duas “categorias de artífices inde-
pendentes.” (Pereira, 1966, p.88), separadamente. 
Porém, uma não seria possível sem a outra para 
que se desse a concepção do produto final. 
Estes ofícios eram, geralmente, “feito em oficinas 
rudimentares que raras vezes empregam mais de 
duas ou três pessoas” (Pereira, 1966, p.89) e na 
“(...) maior parte dos casos, esta indústria era mais 
ou menos restrita só a familiares. Como indústria 
caseira de parcos recursos, os pais e filhos tinham 
muitas vezes de trabalhar lado-a-lado e sol a sol.” 
(as cited in Gens, 2015) 

3.5.1 PAUzEIROS

O artífice de pauzeiro é, como referi anteriormente, 
o responsável por criar a sola do calçado de pau. A 
primeira etapa deste ofício, é o derrubar da árvore 
para obter a madeira. No geral, e dependendo da 
região geográfica, a madeira mais utilizada era a 
de amieiro, entre outras como é exemplo a madei-
ra de vidoeiro e as que Pereira (1966)  acrescenta 
como o “lodo, choupo, laranjeira, plátano e, mais 
recentemente, o eucalipto e o pinho”. Em anotação 
relatou que 

O seguinte passo, é escolher o tipo de madeira e 
talhar os troncos das árvores em pequenos toros7 
utilizando um serrão. Para auxiliar estes cortes, e 
fazer medidas mais aproximadas da futura sola, é 
usada uma craveira, uma tira de madeira que mar-
ca os diferentes comprimentos de sola.
O toro é rachado, dependendo da sua grossura, 
em pelo menos duas secções e, seguidamente, 

Segundo o Dicionário da 
Língua Portuguesa da Porto 
Editora (2015):

6Artífice
1. pessoa que exerce uma 
arte mecânica; artista
2. figurado autor; criador; in-
ventor; obreiro

7Toro n.m. 
1. tronco de árvore derruba-
da limpo dos ramos; 
2. segmento de tronco de 
árvore.

alguns pauzeiros não aceitaram trabalhar em madeiras 
mais pobres, como por exemplo o pinho, e chegaram 
mesmo a instalar, temporária e em alguns casos mes-
mo definitivamente, a sua oficina em outras terras, onde 
tinham possibilidades de obter essas madeiras. (Perei-
ra, 1966, p.111)
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rebouçado sobre o cepo de rebouçar, querendo 
isto dizer, que é feito um delineamento grosseiro 
da forma da sola, usando a enxó de ferro plano. 
Segundo Pereira (1966), no exemplo que demons-
tra acontecer na freguesia de Tebosa (Braga), de-
pois de rebouçados, os toros “ficam a secar, de 
preferência à sombra e ao abrigo do vento, para 
não racharem e, quando secos, ainda com a ma-
chada, afeiçoam-lhes os lados e abrem-lhe o as-
salto (salto)”, segue-se o trabalhar deste pedaço 
de madeira no cepo de tirar as quedas e no cepo 
de aprumar, onde a biqueira da sola fica apoiada 
num corte feito no primeiro cepo e o salto num cor-
te do segundo.
Usando a enxó o artífice alisa a superfície onde 
assentará o pé, por outras palavras, tira a queda. 
Tirar a queda é dar curvatura à superfície da sola. 
Nessa superfície é colocada uma forma de cartão 
para auxiliar no aperfeiçoamento do formato do 
calçado e, de seguida, é cortado o salto da sola 
com um serrote.
A última etapa é no banco de limpar, isto é, dar a 
forma final da sola de madeira e é aberto o friso 
onde será pregado o couro e a vira8.

3.5.2 TAMANqUEIROS E SOqUEIROS

Na concepção do calçado de pau, as peles e os 
couros ficavam ao encargo dos tamanqueiros e 
soqueiros, que pregavam o(s) corte(s) de couro à 
sola de madeira, anteriormente, concebida pelos 
pauzeiros. 
Numa primeira fase, 

depois dos cortes serem marcados consoante o 
tamanho pretendido e a costura necessária ser fei-
ta a etapa seguinte é colocar o couro numa forma, 
do respectivo tamanho, juntamente com a sola de 
pau. 
Esta união é feita no friso da sola, utilizando tachas 
que são pregadas espaçadamente. 
Para finalizar, é colocada uma vira, isto é, uma 

Após este procedimento, o produto final está pron-
to para venda.

Segundo o Dicionário da 
Língua Portuguesa da Porto 
Editora (2015):

8Vira n.f.  tira de couro que 
se prende entre as solas do 

calçado.

“as peles são estendidas numa mesa e sobre um dos 
lados traçam uma linha recta; junto a esta e a partir dum 
extremo, colocam o molde de chapa e vão-na riscando 
sucessivamente até ao outro extremo” (Pereira, 1966, 
p.92)

“tira oleado ou carneira com cerca de 1 cm de largura” 
pregada “da direita para a esquerda, a intervalos regu-
lares de cerca de 1 cm.” (Pereira, 1966, p.92)

Volta
Galgas (parte rebaixada)

Pata

Salto
Volta

Palmilha

Bico

Friso

Bandas

Fig.117 imagem vectorizada por mim da imagem original 
do livro Como Trajava o Povo Português.
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Fig.118 Sr. Pedro Silva a exercer o seu ofício.

Por norma, na altura da compra ou passado algum 
tempo de uso, o cliente reforça as solas para que 
não sofram um desgaste tão grande.
No intuito de compreender os diversos processos 
deste ofício, e depois de uma pesquisa bibliográ-
fica onde encontrei uma entrevista a dois artesões 
do ano de 1984, procurei saber como estes pro-
cessos ainda se praticam nos dias de hoje. Deste 
modo, consegui entrevistar o Sr. Pedro Silva, arte-
são de profissão no activo.

3.5.3 SENHOR PEDRO SILVA, 
TAMANqUEIRO

O Sr. Pedro Silva é artesão - tamanqueiro e soqueiro há 
32 anos, ofício que aprendeu com o seu pai e que é en-
sinado de geração em geração, presente na sua família 
à 124 anos. 
Entrei em contacto com o Sr. Pedro para poder entrevis-
tá-lo relativamente ao trabalho que tem desenvolvido, e 
de que forma.
As imagens seguintes, demonstram o processo desde a 
escolha do material até à finalização da soca.
Na figura 121 é possível ver o tecido escolhido, estendi-
do na mesa pronto para ser cortado na medida de cada 
molde. Na imagem seguinte, o molde é cortado na pele. 
Estes moldes de pele são dispostos sobre o tecido e 
cortados. Depois de cortados, é feita a costura dos mol-
des e o debrum8, com o auxílio da máquina de costura 
(Fig. 124).
A última imagem, mostra a soca finalizada já com a vira 
e as tachas colocadas.

Segundo o Dicionário da 
Língua Portuguesa da Porto 
Editora (2015):

9Debrum n.m. 
1. fita ou cairel com que se 
guarnese a borda de um te-
cido;
2. orla;
3 bainha.
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Fig.122 Fotografia do processo. Fig.123 Fotografia do processo.

Fig.119 Fotografia do processo. Fig.120 Fotografia do processo. Fig.121 Fotografia do processo.
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Cabedal
Marterial que cobre o pé.
Normalmente é utilizado 
o couro.

Tachas
Tachas cravadas na sola 
de madeira, por cima do 
material e da vira.

Vira
Tira de couro que se 
prega no friso com 
tachas.

3.6 DESCONSTRUçãO DE UMA 
DAS TIPOLOGIAS DO CALÇADO 
DE PAU: A SOCA

Sobre o processo descrito, anteriormente, sobre a pro-
dução de uma soca é possível fazer o inverso. Consi-
derando a soca pronta, desconstruí-la por partes é a 
maneira para que seja possível identificar, visualmente, 
todos os elementos principais, e necessários, no pro-
cesso de construção. 

Friso
Parte cravada na sola 
de madeira, que serve 
para pregar o material 
superior através de 
tachas e vira.

Sola 
Sola em madeira, a mais 
utilizada é a de amieiro.

Soleta
Soleta de borracha para 
proteger a sola de 
madeira.
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Fig.124 Desconstrução da soca por componentes.
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4.1 ANÁLISE MORFOLÓGICA 
SOBRE O CALÇADO DE PAU
Depois de identificar os principais elementos que 
constituem uma soca, e analisar a oferta de mer-
cado, é de notar que com as tendências, a evolu-
ção dos métodos de trabalho, a oferta de mercado 
torna-se bastante diversificada.
Com o glossário apresentado, anteriormente, é 
possível observar as diferentes características de 
um certo tipo de calçado sendo possível, encon-
trar nas marcas das socas uma fusão de diversas  
características num só modelo. 
Todos os modelos apresentados são alguns dos 
tipos de fusão que podem existir, levando a que a 
imaginação de junções não se esgote. 
A partir de um exemplo existente de soca, é possí-
vel observar as diferentes variações que este cal-
çado pode formar.

Cabedal

Salto
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Fig.125 Soca exemplo e as suas características.

Sola e Soleta
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4.1.1 ELEMENTOS DA SOCA

A soca apresentada serve de exemplo para de-
monstrar a versatibilidade deste calçado. 
Primeiramente, é feito o estudo dos diferentes ti-
pos de sola em madeira, onde é possível observar 
diferentes alturas de salto, formatos e diferentes 
declives (queda).
Posteriormente, é apresentado diferentes tipos de 
cabedal e combinações.

4.1.1.1 SOLAS E SALTOS

São apresentadas as diferentes solas de madeira 
e os diferentes saltos, mantendo sempre o mesmo 
cabedal. 
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Fig.126 Soca exemplo e as suas caracteristicas.

Fig.127 Soca exemplo com diferentes tamanhos e formatos de saltos.

Cabedal

Salto
Sola e Soleta



Universidade de Aveiro | Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.2 CABEDAL 

São apresentados os diferentes formatos de cabe-
dal que cobrem o pé, mantendo sempre o mesmo 
salto.
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Fig.128 Soca exemplo com diferentes partes de cima.
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Fig.129 Soca exemplo com diferentes partes de cima.
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Fig.130 Soca exemplo com diferentes partes de cima.
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4.1.1.3 ESquEMA DE POSSíVEIS
COMBInAçõES
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Fig.131 Soca exemplo com diferentes combinações de cabedal.
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4.2 UM ExERCÍCIO 
ExPLORATÓRIO DE 
DESENVOLVIMENTO DE NOVO 
CALÇADO DE PAU
Através da análise morfológica do calçado de pau, 
e com base nos exemplos apresentados anterior-
mente, desenvolvo um exercício exploratório ao ní-
vel dos possíveis têxteis a serem aplicados neste 
tipo de calçado. Para desenvolver o exercício es-
colhi a soca que analisei no final do capítulo 3. Os 
tecidos escolhidos portugueses são: da Designer 
Helena Cardoso; da empresa Burel Factory e da 
loja Retrosaria. Também optei por apresentar uma-
marca estrangeira pelo seu carácter inovador, a  
Piñatex.

4.2.1 DESIGNER HELENA CARDOSO

O tecido selecionado para o exemplo pertence à 
coleção Enfeitado I. Na amostra de tecidos ainda 
são exibidos mais três tecidos da coleção, Jaleca 
Mimosa I, Merenda I e Mantle.

“Helena Cardoso é uma designer portuguesa que ex-
plora a autenticidade (...)” dos produtos artesanais têx-
teis, “(...) criando uma marca de moda independente que 
elogia as notáveis habilidades artesanais portuguesas.”
As coleções em edições limitadas “(...) de peças de alta 
qualidade que celebram design e artesanato requinta-
dos. É criado para quem busca a beleza, singularidade 
e sofisticação de peças com alma e história.” (websi-
te de Helena Cardoso, http://helenacardoso.soft-ready.
com/, consultado a 06.12.2019)

Traduzido do inglês:

“Helena Cardoso is a por-
tuguese designer who is 
exploring authenticity as a 
form of luxury by creating an 
independent fashion brand 
that praises remarkable Por-
tuguese artisanal skills.
The collection is a limited 
edition of high-quality pie-
ces that celebrate exquisite 
design and craftsmanship. 
It is created for those who 
seek the beauty, uniqueness 
and sophistication of pieces 
with soul and history.”

Merenda I

Jaleca mimosa I

Enfeitado I

Mantle
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Fig.132 Amostras de tecido da Designer Helena Cardoso.
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4.2.2 Burel Factory

A Burel Factory situa-se em Manteigas e é uma 
fábrica que produz burel, tecido de lã muito tradi-
cional da indústria de lanifícios portuguesa. A sua 
produção continua a ser feita nas mesma máqui-
nas e equipamentos tradicionais, aliando a tradi-
ção a designs inovadores.
Para este exercício escolhi dez cores diferentes 
dos tecidos disponíveis.
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Abacate

Abóbora

Lilás

Púrpura

Púrpura ClaroAzul Cobalto

Azul Médio Raisa Pink

Azul Petróleo Rosa Velho

Fig.133 Amostras de tecido da Burel Factory.
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4.2.3 retrosaria

Retrosaria é uma loja em Lisboa, onde vendem di-
versos produtos, dos quais, tecidos.
Neste exercício, selecionei oito tecidos: quatro te-
cidos de fazenda portuguesa (100% lã) e quatro 
tecidos estampados com motivos de chita tradi-
cional (cretone de 100% algodão).
Estes tecidos foram escolhidos, também relem-
brando alguns dos exemplos de socas que ilustrei 
segundo Benjamim Pereira.

Azulejo Preto e Branco

Fig.134 Amostras de tecido da Retrosaria.

Closet Cinza

Marticard Eight

Espinhado Largo Preto

Chita Sintra Vermelho

Chita Alcobaça Azul

Belmonte Vermelho

Chita de Alcobaça Branco
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4.2.4 Piñatex

A Piñatex é uma marca desenvolvida pela desig-
ner Carmen Hijosa, fundadora da Ananas Anam 
Ltd. Hijosa e especialista em artigos de couro. Em 
busca de uma alternativa mais amiga do ambiente, 
Carmen Hijosa procurou desenvolver um novo têx-
til não tecido para subsituir o uso do couro animal.
Ao longo de sete anos de pesquisa e desenvolvi-
mento a Piñatex ganha forma e um novo têxtil não 
tecido é criado. Feito de fibra das folhas da planta 
de abacaxi, que seriam descartadas na colheita 
desta fruta proporcionando assim uma economia 
circular contribuindo para um menor desperdício 
possível. Esta é uma alternativa sustentável ao 
couro do calçado entre outros artigos.
Neste exercício, escolhi para amostra a coleção 
ORIGINAL PLUMA Collection com 10 cores dispo-
níveis.

Fig.135 Amostras de tecido da Piñatex.
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4.2.5 APLICAçõES TêxTEIS

Fig.136 Soca de exemplo com o têxtil aplicado e amostras de tecido.

Fig.137 Soca de exemplo com o têxtil aplicado e amostras de tecido.
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Fig.139 Soca de exemplo com o têxtil aplicado e amostras de tecido.

Fig.138 Soca de exemplo com o têxtil aplicado e amostras de tecido.



5 CONSIDERAçÕES FINAIS
A grande motivação para a concretização desta 
dissertação foi, definitivamente, o meu interesse 
por produtos de moda e pela moda no sentido de  
esta se revelar através de camadas sobrepostas 
num corpo, fomentando a transmissão de concei-
tos, estilos e atitudes. 
Transpondo este desejo para efetivamente arquite-
tar uma estrutura de dissertação, o foco de estudo 
centralizou-se naquilo que nos auxilia a andar – o 
calçado.
Deste modo, com o tema selecionado foi funda-
mental a realização de um breve estudo relativo à 
origem do calçado, de que forma este evoluiu e se 
transformou até aos dias de hoje, àquilo que co-
nhecemos no mercado.
Tomar consciência daquilo que existiu e o que 
existe agora foi ponto assente para que pudesse 
desenvolver mais tarde a análise projectual.  
Ao longo do breve estudo cronológico, é de sa-
lientar, as representações sociais que determina-
dos tipos de calçado aportavam, refletindo assim o 
peso que estas ‘camadas’ que colocamos ou nos 
são colocadas no corpo transmitem aos demais, 
evidenciando o poder das restrições sociais em re-
lação ao que é usado pela humanidade. Depois do 
estudo cronológico ser feito, houve a necessidade 
de apresentar o calçado que é usado no quotidia-
no das pessoas, de maneira a analisar e registar 
aquilo que é usado contemporaneamente. O que 
levou, automaticamente, a questionar a origem e 
o porquê de determinados tipos de calçado serem 
da forma que são e estarem classificados da forma 
que estão, na tentativa de perceber as diferentes 
classificações.
Com esta análise realizada, e através da vontade 
interior de criar, futuramente, algo novo, o meu 
olhar recai sobre o calçado de pau - a soca. Este 
que me transporta para tempos antigos e lembran-
ças de infância com os meus avós. 
Embora, muitas vezes, associado a calçado antigo 
e pouco atraente, nos dias de hoje existem marcas 
que os produzem de forma mais moderna, man-
tendo a produção artesanal tão característica.
O levantamento da história, tanto em Portugal 
como no estrangeiro, e da técnica artesanal deste 
tipo de calçado permitiu uma análise relativamente 
ao que existiu e existe neste momento, para com-
preender todas as particularidades da soca. 
A desconstrução da soca, ou seja, a separação 
de todos os elementos que a constituem, permitiu 
uma melhor percepção de si mesma compreen-
dendo de imediato que esta poderia ser facilmente 
modificada e adaptada a diversos desenhos. Pois 
o que a define como soca é a junção de duas ca-
racterísticas: a sola ser de madeira e o ato de unir, 
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o cabedal (aquilo que cobre, parcial ou totalmente, 
o pé) à sola através de tachas ou outro elemento 
que sirva para esse efeito, como por exemplo, uma 
espécie de agrafos que são visíveis em certas mar-
cas apresentadas.
Com todos estes conhecimentos adquiridos, foi 
possível desenvolver uma análise morfológica da 
soca a partir dos exemplos apresentados das mar-
cas escolhidas. Esta análise revelou-se bastante 
estimulante visto que, apenas com alguns exem-
plos demonstrados as possibilidades de conjuga-
ções diferentes tornam-se efetivamente possíveis, 
suscitando a imaginação para além daquilo que é 
mostrado. Pude concluir que a questão de investi-
gação relativamente à versatilidade do calçado de 
pau é possível. 
O exercício exploratório de aplicações têxteis con-
clui-se de forma bastante interessante. Notando  
que esta aplicação é apenas uma análise daquilo 
que poderá ser desenvolvido futuramente. Consi-
derando o tecido da Piñatex o mais interessante a 
nível tecnológico, pensando num futuro mais sus-
tentável aliado deste modo, o têxtil vegetal à ma-
deira das solas.
Contudo, a ideia é criar uma marca nacional o que 
para desenvolvimentos futuros será necessário a 
realização de uma pesquisa bastante mais apro-
fundada para que, deste modo, a mão de obra e os 
materiais sejam inteiramente nacionais. 
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Sapato Peep Toe

Figura 69
Pump

Figura 70
Slingback

Figura 71
Ankle Strap

Figura 72
Sandália Thong

Figura 73
Sandália V-Strap

Figura 74 
Sandália Fisherman

Figura 75
Sandália Gladiador

Figura 76
Flip Flops

Figura 77
Sandália Slide
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Figura 78
Slip on

Figura 79
Sapatilha Atheleisure

Figura 80
Plataforma

Figura 81
Alpergata

Figura 82
Mules rasas

Figura 83
Mules Mary Jane

Figura 84
Mules altas

Figura 85
Soca

Figura 86
Sabots, de França.
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Sabot_(shoe)#/
media/File:Fabrication_d’un_sabot_en_bois_-_%-
C3%A9tape_5.JPG

Figura 87
Calçado de pau da Holanda.
Fonte: https://www.hollandwoodenshoes.com/
Webwinkel-Product-244619552/Traditional-yellow-
clogs-wooden-shoes.html

Figura 88
Albarcas de Cantabria de Espanha.
Fonte: https://es.wikipedia.org/wiki/Albarca_c%-
C3%A1ntabra#/media/Archivo:Albarcas-Canta-
bria.jpg

Figura 89
Träskor, da Suécia.
Fonte: https://moheda.com/alla-kategorier/anton
-antique/

Figura 90
Socas, de Portugal.
Fonte: https://www.avidaportuguesa.com/loja/ca-
talogo/vestir-calcar/socas-ricas-natural_3346

Figura 91
Socas da Dior, modelo Diorquake.
Fonte: https://www.fashionphile.com/christian-
dior-canvas-oblique-diorquake-clog-36-deep-
blue-386716
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Figura 92
Adam Faith, cantor, ator e jornalista, a usar socas.
Fonte: https://groovyhistory.com/seventies-foo-
twear-trend-was-a-scandinavian-import

Figura 93 
Carly Simon, cantora e autora de livros infantis, a 
usar socas.
Fonte: https://i.pinimg.com/originals/ca/b9/4d/ca-
b94d1c371c988b3c1d1ebc24a36c29.jpg

Figura 94 
Modelo com umas socas vermelhas de salto alto 
para o desfile da coleção primavera/verão 2010 
da Chanel.
Fonte: https://www.vogue.com/fashion-shows/
spring-2010-ready-to-wear/chanel/slideshow/col-
lection#1

Figura 95
Modelo com umas socas pretas de salto alto para 
o desfile da coleção primavera/verão 2010 da 
Chanel.
Fonte: https://www.vogue.com/fashion-shows/
spring-2010-ready-to-wear/chanel/slideshow/col-
lection#1

Figura 96
Modelo com umas socas de tom claro de salto 
alto para o desfile da coleção primavera/verão 
2010 da Chanel.
Fonte: https://www.vogue.com/fashion-shows/
spring-2010-ready-to-wear/chanel/slideshow/col-
lection#1

Figura 97
Close up de duas das socas apresentadas na 
coleção primavera/verão 2010 da Chanel.
Fonte: https://wowzashoes.wordpress.com/tag/
springsummer-2010-shoes/

Figura 98
Modelo com umas socas pretas rasas para o des-
file da coleção outono/inverno 2018 da Dior.
Fonte: https://www.ft.com/content/f9b2b79e-1bd-
9-11e8-aaca-4574d7dabfb6

Figura 99
Modelo com umas socas pretas rasas para o des-
file da coleção outono/inverno 2018 da Dior.
Fonte: https://www.ft.com/content/f9b2b79e-1bd-
9-11e8-aaca-4574d7dabfb6

Figura 100
Close up das socas pretas rasas para o desfile da 
coleção outono/inverno 2018 da Dior.
Fonte: http://www.chikoshoes.com/dior-shoes-fall-2018/
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Figura 101 
Cronologia de marcas portuguesas vs. marcas 
estrangeiras.

Figura 102 
Socas da Xuz.

Figura 103
Socas da Cubanas.

Figura 104 
Socas da Troentorp.

Figura 105
Socas Cape Clogs.

Figura 106
Socas da Swedish Hasbeens.

Figura 107
Socas da Maguba.

Figura 108
Socas do Bryr Studio.

Figura 109
Soco poveiro

Figura 110
Soco rabelo

Figura 111 
Soco fechado

Figura 112 
Soco poveiro

Figura 113 
Soco Varina

Figura 114
Soco Bico Ponta Alta

Figura 115 
Soco Delaidinhas

Figura 116
Socas ou galochas 

Figura 117
imagem vectorizada por mim da imagem 
original do livro Como Trajava o Povo Português.

Figura 118 
Sr. Pedro Silva a exercer o seu ofício.
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Figura 119 
Fotografia do processo.

Figura 120 
Fotografia do processo.

Figura 121
Fotografia do processo.

Figura 122
Fotografia do processo.

Figura 123 
Fotografia do processo.

Figura 124 
Desconstrução da soca por componentes.

Figura 125 
Soca exemplo e as suas características.

Figura 126 
Soca exemplo e as suas características.

Figura 127 
Soca exemplo com diferentes tamanhos e forma-
tos de saltos.

Figura 128
Soca exemplo com diferentes partes de cima (1 a 
11).

Figura 129 
Soca exemplo com diferentes partes de cima (12 
a 26).

Figura 130
Soca exemplo com diferentes partes de cima (27 
a 36).

Figura 131 
Soca exemplo com diferentes combinações de 
partes de cima.

Figura 132 
Amostras de tecido da Designer Helena Cardoso.

Figura 133 
Amostras de tecido da Burel Factory.

Figura 134
Amostras de tecido da Retrosaria.

Figura 135
Amostras de tecido da Piñtex.
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Figura 136
Soca de exemplo com o têxtil aplicado e amos-
tras de tecido.

Figura 137
Soca de exemplo com o têxtil aplicado e amos-
tras de tecido.

Figura 138
Soca de exemplo com o têxtil aplicado e amos-
tras de tecido.

Figura 139 
Soca de exemplo com o têxtil aplicado e amos-
tras de tecido.
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APÊNDICES

ENTREVISTA AO SR. PEDRO SILVA
realizada a 7 de outubro de 2019

1.Nome?
António Pedro Sequeira da Silva

2.Idade?
46 anos

3.Profissão?
Artesão- Tamanqueiro e soqueiro

4.Há quantos anos exerce esta profissão?
32 anos

5.Como e onde aprendeu este ofício?
Aprendi com o meu Pai, que por sua vez aprendeu com 
seu Pai, meu avô - Arte e Ofício á 124 anos na família 
Marques da Silva  

6.Tem mais alguma profissão para além desta?
Esta é a minha única profissão, vivo dela

7.Os ganhos que esta profissão lhe proporcio-
na são suficientes para viver? 
Sim.

8.Exerce esta profissão durante todo o ano? Ou 
existem épocas especiais?
É a minha profissão todos os dias, durante o ano.

9.Vende muitos tamancos/socas/chancas?
Sim, vendo tamancos, socas e chancas, está se a usar 
o tradicional novamente..

10.Para quem vende estes produtos, e onde 
vende?
Para todas os públicos nos mais diversos contextos.
Oficina- Sede, revenda, feiras nacionais de Artesanato/ 
medievais, quinhentistas, setecentistas, oitocentista, 
saloias, exposições, amostras em escolas e associa-
ções, eventos de moda/ Design, ranchos folclóricos.    

11.Que artigo tem mais saída?
Vendem se todos em geral

12.Quem procura os seus artigos? Que género 
de pessoas?
Todo o tipo de pessoas, das cidades e do campo

13.Com que fim, são usados os seus artigos? 
As pessoas ainda usam este tipo de calçado?
Algumas pessoas compram para decoração, mas a 
maior parte compra para uso no dia a dia

14.É confortável para usar no dia-a-dia? 
sim é confortável
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15.O Sr. Pedro usa o calçado que produz?
Sim uso

16.Que tipo de calçado usam as mulheres e que 
tipo de calçado usam os homens? Ou é indife-
rente quem usa o quê?
Os tamancos de homem são de madeira mais larga e 
pele mais subida, normalmente faz se pretos e casta-
nhos, embora o modelo também se venda  para as mu-
lheres, os tamancos  de senhora faz se varias cores e 
em tecido, também se faz chancas para homem, senho-
ras e criança de varias cores

17.Pode-me dizer todos os materiais que são 
necessários para produzir este tipo de calça-
do?
Matérias primas, madeira, pele, pregos carneiras
 
18.E as ferramentas, para que servem cada 
uma delas? Pode-me explicar a sua utilização? 
(se tiver fotografias destes materiais que usa, e me pu-
der facultar, gostaria que me enviasse)
serras para cortar as madeiras, faca, lápis e molde para 
talhar a pele, maquina de costura para o debru , martelo, 
trusquês , faca e Tesoura para alinhavar o tamancos e 
para acabamento martelo e faca

19.Qual é o tipo de madeira que costuma usar? 
madeira de amieiro

20.Só usa pele animal?
Só pele de animal
 
21.Quanto tempo demora para produzir um par 
de tamancos/socas/chancas?
Tamancos e socas uma hora
chancas duas horas

22.Quantos tamancos/socas/chancas produz 
por dia?
Socas e tamancos entre oito a dez pares por dia
chancas entre quatro a cinco pares por dia

23.Qual é a diferença entre um tamanco, uma 
soca e uma chanca?
A chanca é uma bota em madeira, a soca tem a encoira 
mais curta, não   passa do  salto ,o tamanco passa do 
salto e a encoira é mais subida

24.Deu uma entrevista na Expofacic, no ano 
passado (2018), onde diz que as bases de ma-
deira já estão feitas por outro senhor. Este tra-
balho também é produzido manualmente?
É feito com a ajuda de serras, antigamente eram feitas 
com a enchó e com formão

25.Com quantas bases de madeira diferentes 
trabalha?
Trabalho com três bases de madeira diferentes

26.Pode-me explicar o processo, mais detalha-
damente, de produzir uma soca? Passo-a-pas-
so.
Primeiro faz se a madeira, depois corta se a pele (talhar 
a pele) faz se o debruo alinhava se o tamanco e faz se o 
acabamento do tamanco

27.Tive acesso a uma entrevista de dois senho-
res tamanqueiros, do ano de 1984, que em con-
clusão declararam que esta atividade artesanal 
corre “o risco de se extinguir completamente”. 
Passados 35 anos, parece ainda haver pessoas 
a trabalhar neste ofício como o Sr. Pedro. O 
que tem a dizer sobre a hipótese de este ofício 
desaparecer. Acha possível? E porquê? 

Como artesão de alma e coração é com entrega, muita 
dedicação e superação que dou a conhecer esta arte e 
ofício pelo país por todo o ano .Passo o conhecimento 
dentro e fora da família, como também me encontro dis-
ponível para trabalhar com as entidades de formação.
Importa referir que a sobrevivência da minha atividade 
se deve á resistência consistente da qual me da alento e 
forca para continuar a fazer acontecer.
Sim pode se extinguir, a falta de apoios e promoção 
promove a falta de formação e informação e por conse-
quência a sua inexistência junto a sociedade moderna.  

Caso o Sr. Pedro Silva tenha alguma informação que 
considere importante e que não esteja mencionada nes-
te questionário, poderá acrescentar. 
Muito obrigada pela sua atenção e disponibilidade.

Maria João Martins



DICIONÁRIO 
DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA – 
DICIONÁRIOS EDITORA 8ª EDIçãO . PORTO 
EDITORA 2006

Tamanca s.f. 1 calçado rústico, de couro grosseiro 
e base de madeira. 

Tamanco s.m. 1 calçado rústico, de couro grossei-
ro e base de madeira; 2 soco.

Soco s.m. 1 calçado com base de madeira; taman-
co.

Soca s.f. calçado com base de madeira, geralmen-
te com forma muito simples (De soco). 

Chanca s.f. 1 espécie de calçado com base de ma-
deira; 2 calçado grosseiro. 

DICIONÀRIO PRÁTICO ILUSTRADO  LELLO & 
IRMãO – EDITORES

Soca Prov. Tamanca. Chinela com planta de pau.

Tamanca s.f. Calçado grosseiro, feito de um só 
pedaço de madeira ou de coiro grosso e sola de 
madeira.

Tamanco s.m. Soco. Calçado grosseiro com a 
planta de madeira. O mesmo que tamanca.

NOVO DICIONÁRIO COMPACTO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA – ANTÓNIO DE MORAIS SILVA

Chanca s.f. Calçado grande e tosco.

Chancas s.f. Botas com solas de pau.

Tamanca s.f. Tamanco baixo, de entrada muito 
aberta e em que a gáspea morre antes do meio do 
pé, usado por mulheres. 

Tamanco s.m. Calçado grosseiro, sem talão, ou 
talão baixo, de madeira ou com base inteiriça de 
madeira ou cortiça. || Calçado usado pelos rurais 
holandeses, talhado num bloco de madeira. 

Tamanquinha s.f. Pequena tamanca.

Tamanquinho s.m. Pequeno Tamanco.

Soca s. f. Provinc. o m. q. Chinela. 

Soco s. m. Calçado grosseiro, com a planta de ma-
deira; o m. q. tamanco. 
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9 ANExOS

L.P.P.S.
O PÉ DESCALÇO

Por determinação do Ex.mo Sr. Governador Civil, 
será proibido o trânsito na cidade com os pés des-
calços A PARTIR DO PRÓXIMO DIA 20.

Todo aquele que anda descalço inferioriza-se es-
pontaneamente perante a sociedade.
O calçado constitui um dos atributos da civilização 
actual e dá a medida do respeito que o cidadão 
tem por si e pelos outros.
O pé descalço pousa sobre os escarros, os excre-
mentos e toda a espécia de imundícies lançadas 
para a rua.
Só por ignorância, ou incompreensível má vonta-
de, poderá alguém teimar em manter um hábito tão 
nocivo, anti-higiénico e anti-económico.
A melhor maneira de o público provar que está à 
altura de compreender as razões que justificam a 
proibição do pé descalço, está em não dar ensejo 
a que as autoridades ponham em prática medidas 
repressivas.
A luta contra o pé descalço constitui uma preciosa 
medida de defesa da saúde e dos interesses do 
público.
A despesa que fizerdes com o calçado representa-
rá sempre uma verdadeira economia e muitas ve-
zes poupar-vos há a irreparáveis perdas.
Pensai no caso, frequente de resto, de um humilde 
chefe de família, que se feriu num pé com um vidro, 
ou pedra, uma taxa ou de qualquer outra forma, e 
que por tal motivo contraiu uma infecção de que 
resultou a sua morte.
Avaliai como ficará vivendo aquela família, cujo 
único sustentáculo desapareceu graças à imprevi-
dência, que resulta de um péssimo hábito.
Admiti mesmo um mal menor: feriu-se um dos fi-
lhos que, em consequência do acidente, tem de 
sejeitar-se à amputação de uma perna. Depois de 
tratado num hospital, onde o seu internamento 
prejudicou a assistência de outro doente, depois 
de ter consumido uma verba importante que po-
deria visar outro fim, e uma vez com alta, faltando 
entre nós os institutos para mutilados, não irá este 
filho, incapacitado para o trabalho, sobrecarregar 
o pai durante toda a vida?
Não representará isto um considerável desequilí-
brio monetário?

12% dos curativos feitos no banco do hospital de 
Santo António, resultam do MAU HÁBITO DO PÉ 
DESCALÇO.
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No ano findo foram socorridas na Cruz Vermelha 
desta cidade 600 pessoas com ferimentos resul-
tantes do PERNICIOSO HÁBITO DO PÉ DESCAL-
ÇO. Entre catorze casos mortais de tétano ultima-
mente registados, sete (METADE) foram devidos a 
FERIMENTOS NOS PÉS.

Quem insistirá ainda a andar descalço?
Quem quererá assim caminhar conscientemente 
para a miséria, sua e da família?
Quem quererá ainda continuar expondo-se a gra-
ves acidentes, tão graves, que podem mesmo ser 
mortais?

Porto, Maio de 1928.
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