
  

RAINHA DA MODA  
Como Maria Antonieta se vestiu para a Revolução 
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Maria Antonieta revolucionou a moda de seu tempo. Mais do que 
isso, revolucionou seu tempo através da moda. Do traje de 
montaria masculino aos excêntricos penteados, dos vestidos 
cravejados de brilhantes ao modesto estilo pastoril, suas roupas 
transformaram o rigoroso cerimonial da corte e ajudaram a 
desfazer a aura de sacralidade que envolvia a monarquia, 
acirrando os ânimos da Revolução Francesa. 
 
Poucos meses depois de se casar com o delfim da França, Maria 
Antonieta recusou-se a usar o rígido espartilho de barbatana de 
baleia que a tradição da corte tornava obrigatório. Diante dos 
mexericos e do impacto que sua atitude causou na política 
externa francesa, a delfina teve de voltar atrás. Em outras 
questões indumentárias, porém, foi mais firme. E causou sempre, 
paradoxalmente, grande escândalo e fervorosa admiração.  
 
Mesmo quando a Revolução a condenou à morte, a rainha 
deposta ainda conseguiu se expressar através da moda. No 
caminho para a guilhotina, seu traje despojado calou a multidão 
enfurecida e mostrou uma mulher altiva, forte demais para se 
submeter aos padrões estabelecidos. 
 
Nesta obra reveladora e original, repleta de belas ilustrações, a 
autora adota um olhar diferente de qualquer outra biografia já 
publicada sobre a polêmica rainha francesa. Mostra como a moda 
foi ao mesmo tempo o meio de afirmação de Maria Antonieta e o 
caminho para seu trágico fim e nos permite ver a história por um 
novo e inusitado ângulo.  
 

“Rainha da moda é tão rico quanto os vestidos que 
descreve... 

Como sociologia, é absolutamente impressionante.” 
Washington Post Book World 

 
“Atraente, fascinante, uma maravilhosa 

exibição de elegância e competência.” New York Review of 
Books  
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