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Das armaduras de guerra aos pêlos de animais primitivos e os finos tecidos 

do renascimento europeu, a evolução do tecido intriga pesquisadores. Com efeito, a 

moda e a construção têxtil acompanham a evolução da própria civilização humana. 

Muito mais do que valores meramente estéticos, os tecidos antigos 

representavam status social, poder. Sem contar que remetiam, também, a 

sobrevivência do nômade primitivo. Confira, a seguir, a compilação dos principais 

tecidos ao longo das eras.  

 

<h2> A evolução do tecido: os pêlos e a pele de animais </h2> 

Com toda certeza, o homem pré-histórico só pôde iniciar o processo de 

desenvolvimento comunitário, uma vez agasalhado. Afinal, corpus nus não resistem 

às intempéries da natureza.  

Nesse sentido, a pele dos animais foi introduzida como elemento de 

sobrevivência. Isto é, comia-se a caça e vestia-se sua pele para aquecer o homem 

primitivo em busca de terra fértil. Assim, a vida era prolongada e facilitava-se 

grandes viagens. 

Aliás, uma curiosidade que poucos sabem é que havia participação 

específica das mulheres na feitura dessas peles-vestimentas. Isso porque eram as 

mulheres as responsáveis por mastigar a pele (sim, isso mesmo!), de modo a 

amaciá-la para a utilização no corpo.  

Nesse momento, à medida que as comunidades se desenvolviam, o homo 

sapiens passou a juntar animais, como ovelhas, ao invés de sair para a caça. A 

agricultura começa a dar seus primeiros passos; as primeiras ferramentas são 

concebidas. E, acima de tudo, o homem começa a passar do seu estado nômade 

para uma condição fixa. 

 

<h2> O linho, o cânhamo, o algodão e a lã </h2> 

De fato, com a evolução da sociedade e a saída do estado nômade, o homo 

sapiens passou a desenvolver técnicas de aperfeiçoamento das peles de animais. A 



primeira delas, o curtimento, amaciava e transformava as peles em tecidos 

primitivos.  

Em seguida, outras técnicas, como o planejamento e a tecelagem de 

evolução dos tecidos necessitavam de abrigo fixo. Assim como espaço para 

pastagem dos animais dos quais se retirava o pêlo.  

Então, das ovelhas surgiu a lã, além do leite para alimentação. Das águas 

do rio Nilo, no Egito, foram encontrados os primeiros registros de algodão, em 2.500 

A.C.  

Contudo, o primeiro tecido de que se tem notícia é o linho, a partir da 

fixação do homem e da dedicação à plantação e agricultura. Decerto que foi esse 

contato com a vegetação abundante que fez o ser humano desenvolver tecidos a 

partir de fibras vegetais. O linho, por exemplo, data de 3000 A.C, com registros do 

tecido em múmias egípcias, como símbolo de pureza e luxo.  

 

<h2> A evolução do tecido: a seda </h2> 

Embora não se saiba o momento exato que a seda começou a ser 

manufaturada pelos chineses, os primeiros registros indicam a presença do tecido 

por volta de 2700 A.C nas plantações de amoreira. Com toda a certeza, a seda 

consagrou-se como o tecido mais nobre do mundo.  

Tanto é que, no século XIX, mercadores europeus estabeleceram um 

sistema de rotas comerciais, para fazer troca e venda de especiarias e tecidos do 

Oriente, principalmente a seda. Esse comércio ficou famoso como a Rota da Seda.   

De fato, a evolução dos tecidos como a seda ensejou o contato entre os 

impérios do Oriente e do Ocidente. Bem como o início da expansão marítima que 

veio a encontrar o Brasil. Atualmente, a seda é um dos tecidos mais simulados do 

mundo, com o surgimento dos sintéticos, como a poliamida, poliéster e artificiais, 

como a viscose. 

 

<h2> Os tecidos na Revolução Industrial </h2> 

Em continuidade, o advento da mecanização surgiu com a Revolução 

Industrial, que começou na Inglaterra, principalmente. A partir daí, deu-se início a 

indústria têxtil. Desse modo, o mercado dos tecidos que era predominantemente 

oriental, passou a ser monopolizado pelos ingleses. 



Por certo, este período histórico foi marcado também pela presença e 

exploração das mulheres na indústria têxtil. Com a revolução das máquinas, no 

século XIX, mulheres foram incluídas na camada proletária que vivia em condições 

subumanas nas fábricas.  

Salários substancialmente menores que dos homens, longas jornadas de 

trabalho (muitas sequer saiam das fábricas) e frequentes acidentes de trabalho, 

tanto mulheres quanto crianças foram muito explorados no processo da evolução 

têxtil.  

Algodão, seda e diversos outros passaram a ser produzidos em grande 

escala, o que modificou os hábitos de se vestir da sociedade. Assim, a moda teve 

espaço para se desenvolver e os tecidos nobres alcançaram espaço dentro da alta 

sociedade europeia e estadunidense. Enquanto o proletariado ficava com tecidos de 

baixa qualidade, como o burlap.  

 

<h2> A evolução do tecido: o jeans, sintéticos e modernidade </h2> 

 

Em 1792, surgia o tecido que seria o mais democrático de todos os tempos: 

o jeans. Criado em Nimes, na França, era usado como vestimenta de trabalhadores 

rurais, tingido de marrom, não o clássico azul da atualidade.  

Apenas em 1860, o tecido se popularizou, quando nasceu a primeira calça 

jeans, pela marca Levi’s. De lá pra cá, se tornou o tecido mais utilizado por todas as 

idades e um grande coringa.  

Além disso, com a Revolução Industrial surgiram as fibras sintéticas. Isto é, 

derivados do plástico, como o poliéster (1960, produção em larga escala) ou do 

petróleo, como o Nylon (1939). O Nylon teve sua era de ouro no pós-Segunda 

Guerra, em que passou a ser largamente comercializado, inclusive, em lingeries.  

Outro tecido importante, a lycra ou elastano foi criada pela DuPont, em 

meados da década de 60, mesma empresa que comercializava o poliéster. Com 

efeito, a lycra passou a ser misturada com diversos produtos, como o próprio nylon 

e o jeans, pela sua maleabilidade, sendo amplamente utilizada até os dias de hoje.  

Nós, do Mulheres de Luta, temos como objetivo trazer informação e cultura, 

não apenas sobre aspectos feministas da nossa sociedade. Porque somente por 

meio do conhecimento é que podemos combater as mazelas da sociedade. 

https://www.mulheresdeluta.com.br/


E, assim, trilharmos um caminho em direção a um futuro verdadeiramente 

igualitário e promissor. Continue acompanhando nossos conteúdos de valor. Até a 

próxima!   

 

 

 

 

    


