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A expressão "força na peruca" bem que poderia ter sido inventada no final do século XVIII. 
Mais precisamente durante o reinado de Luís XVI e de sua famosa esposa, Maria Antonieta - 
personagem histórico que mais se utilizou da moda e da vaidade para esbanjar poder. Durante 
o seu reinado - que durou de 1774 a 1789 - Maria Antonieta ajudou a imortalizar um estilo de 
cabelo monumental: o pouf. Espécie de armação feita de arame, tecido, gaze, crina de cavalo, 
farinha, cabelos falsos e os cabelos da própria mulher, o pouf adornou as cabeças das cortesãs 
da época e resumiu toda a extravagância que só poderia terminar como terminou, com a 
Revolução Francesa. O penteado mereceu um capítulo inteiro do livro "Rainha da Moda- como 
Maria Antonieta se vestiu para a Revolução" , da escritora Caroline Weber, recém lançado no 
Brasil pela editora Zahar (leia entrevista abaixo).   
 
Para entender o papel do pouf no reinado de Maria Antonieta é preciso levar em conta as 
condições em que ela chegou ao trono francês. E foram as piores possíveis, de acordo com o 
livro "Rainha da Moda". Nascida na Áustria, Maria Antonieta chegou à França para casar-se 
com Luís Augusto Bourbon com a missão de cimentar a união política entre os dois países. 
Desde o início, foi combatida por boa parte da corte francesa que torcia o nariz para a chegada 
de uma estrangeira ao trono. A antipatia só piorou com a demora de Maria Antonieta em gerar 
um herdeiro (sabe-se hoje que a culpa era de seu jovem esposo, que demorou a consumar o 
casamento). "Creio que ela tenha identificado a moda como uma arma-chave em sua luta por 
prestígio pessoal, autoridade e por vezes mera sobrevivência", escreveu a autora. De acordo 
com as pesquisas feitas por Caroline, desde muito cedo Maria Antonieta quis ter controle sobre 
a sua imagem por meio do que vestia. E com isso, deu início a uma série de experimentos 
estilísticos que duraria a vida inteira.   
 
Maria Antonieta foi talvez a primeira rainha da história da França a levar a moda a sério - 
apesar de sua atitude coquete e brincalhona. Os fatos trazidos pelo livro de Caroline Weber 
dão conta de que sua antecessora, Maria Leczinska, esposa de Luís XV, era uma mulher "mal 
vestida e despretensiosa" e que todo o glamour e a ostentação ficavam a cargo de madame de 
Pompadour e Du Barry, as amantes de Luís XV. Da mesma forma, a esposa de Luís XIV, Maria 
Teresa, tinha "levado uma vida de extrema piedade, seus principais prazeres sendo a fé 
religiosa e a sua coleção de anões". Maria Antonieta, então, pagou o preço pela atitude de 
vanguarda.   
 
Uma das primeiras aparições do extravagante pouf foi em 11 de junho de 1775, durante a 
cerimônia de coroação de Luís XVI. De acordo com o relato histórico trazido pelo livro, Maria 
Antonieta, então com 19 anos, assistiu à cerimônia numa tribuna de honra especialmente 
construída para ela na catedral gótica de Reims. Ela vestia um modelo criado pela costureira 
Rose Bertin - "uma estrela ascendente da indústria de moda parisiense" - adornado com 
bordados, safiras e outras pedras preciosas. Mas o que causou maior surpresa aos presentes 
foram "os cabelos eriçados muito alto acima da testa, pesadamente empoados e encimados 
por um feixe de oscilantes plumas brancas". Era o pouf que adornava não só a cabeça de 
Maria Antonieta quanto as de suas damas. De tão alto, os poufs chegavam a bloquear a visão 
de alguns convidados - o que já gerou comentários desfavoráveis ao estilo único que a rainha 
começava a impor à corte.   
 
Para a historiadora Ana Carlota Vita, autora do livro "História da Maquiagem, da Cosmética e 
do Penteado - Em Busca da Perfeição" (Ed. Anhembi-Morumbi), Maria Antonieta era fruto do 
meio em que vivia. "Ela foi criticada, mas a corte inteira usava cabelão e tinha comportamento 
exibicionista", diz Ana. "Os cabelos armados mostravam a disputa entre as mulheres para ver 
quem aparecia mais". Por ser a rainha e dispor de mais recursos, Maria Antonieta ganhava a 
briga e passou a ser o símbolo da ostentação da corte frente à miséria do povo francês.   
 
O pouf foi uma invenção da modista Rose Bertin e do cabeleireiro Léonard, que começou a 
executar o penteado na cabeça das mulheres ricas no início de 1774. Depois de erguido sobre 
a cabeça da cliente, o cabeleireiro instalava entre os seus meandros "uma rebuscada natureza-
morta em miniatura, destinada ou a expressar um sentimento (pouf au sentiment) ou a 



comemorar uma circunstância (pouf á la circonstance) significativa para a cliente". Para deixar 
os cabelos em pé, o cabeleireiro usava farinha. "Numa época em que as consumidoras 
estavam mais ansiosas do que nunca para se distinguir por meio de acessórios e adornos, 
esses cartazes móveis personalizados promoveram uma transformação radical na aparência 
das francesas", conta Caroline, em "Rainha da Moda". Nesse momento, ao redor da Ópera de 
Paris, na rue Saint-Honoré, começavam a surgir as primeiras butiques elegantes. Foi lá que a 
marchande de modes Rose Bertin abriu sua loja, a Grand Mogol, que vendia arranjos de 
cabelo, xales, leques, lantejoulas, flores de seda, pedras semi-preciosas, rendas e outros 
acessórios. No final do século XVIII, as marchandes de modes, ou negociantes de moda, 
começaram a surgir como força relevante na indústria francesa de roupas.   
 
"Por permitir a construção de inúmeros cenários, o pouf era uma tela em branco, na qual Maria 
Antonieta escrevia suas mensagens", diz Caroline. Foi através de uma réplica do encouraçado 
francês La Belle Poule - colocado no alto da cabeça - que a rainha transmitiu o seu apoio à 
marinha francesa, na suas batalhas contra os ingleses, durante a guerra pela independência 
americana. "E era também através de penteados altíssimos que ela mandava mensagens 
cifradas aos seus inimigos", afirma a autora. Não é à toa que o encantamento de Maria 
Antonieta pelo pouf foi imediato e absoluto. E ela fez dele seu outdoor particular em sua 
campanha por prestígio público e poder político.  
 

 
Leia mais: 
 
A cabeça e a hierarquia  
 
O poder exibido por meio da aparência e dos adornos tem origens na pré-história. "Naquela 
época, os homens demonstravam a força pelas peles e presas de animais que levava sobre o 
corpo", diz Ana Carlota Vita, autora de "História da Maquiagem, da Cosmética e do Penteado - 
Em Busca da Perfeição" (Ed. Anhembi-Morumbi). "Daí em diante, o poder sempre esteve nos 
detalhes, principalmente nos exibidos na cabeça: para alguns índios era os caçares imensos; 
para os reis, a coroa e para os faraós, as perucas." O medo de piolhos e de outras pragas 
gerou o costume da depilação total - e isso incluía os cabelos - no antigo Egito. "A cabeça 
raspada era unissex: homens e mulheres da corte do faraó deixavam a cabeça lisa", conta Ana 
Carlota. E para enfeitar a cabeça, usavam perucas feitas de cabelos dos escravos ou da 
população em geral, que não se depilava.   
 
Por volta do ano 80 d.C., os romanos acompanhavam o costume grego de identificar a classe 
social e a profissão pelo penteado e pela roupa. As mulheres da classe mais abastada, por 
exemplo, usavam coque alto e uma coroa de cachos rodeando a cabeça. Outro estilo típico das 
damas romanas da época era o tululus ou flavianus, que consistia numa intrincada tiara de 
cabelos. Esse penteado, bastante elaborado para a época, exigia a ajuda das ornatricis - as 
primeiras cabeleireiras profissionais e autônomas da história.   
 
A rainha Elizabeth, que reinou entre 1558 e 1602, foi outra figura que impôs um padrão de 
beleza para a época. Como tinha os cabelos ruivos, encaracolados e com tendência à queda, 
Elizabeth deixava os cabelos muito curtos e adornava a cabeça com perucas de um vermelho 
escarlate. O cabelo ralo deixava a sua testa maior do que o normal. E para imitá-la as outras 
mulheres da corte raspavam os cabelos da testa, aparavam as laterais e prendiam o restante 
em um coque. E para quem não sabe, a rainha não era nada parecida com a atriz Cate 
Blanchette, que a interpretou no cinema. "Como Elizabeth era sardenta e não primava pela 
beleza, era obrigada a valer-se de muitos truques de embelezamento para que a sua aparência 
melhorasse um pouco."   
 
Nos dias atuais, não há um padrão para definir as mulheres poderosas. A secretária de Estado 
americano Condoleezza Rice, por exemplo, transmite o seu poder pela aparência "certinha". 
"Ela tem é aquele cabelo curto que não se altera, mesmo sob a tempestade", diz Ana Carlota. 
"Ela tem um penteado inabalável, talvez como ela própria." Já a apresentadora de TV 
americana Oprah Winfrey, segundo a escritora, mostra a força pelo cabelão. "Ela assume os 
seus cabelos cacheados porque sabe que fazem parte do seu visual". (V.B)   



 
Leia mais: 
 
O vestido monarquista que fez a França banir o branco  
 
Desde os primeiros dias em Versalhes, Maria Antonieta desafiou a etiqueta e as regras 
cortesãs de vestuário. Conseguiu atrair holofotes, mas acabou maldita tanto na corte quanto 
nas classes mais baixas. Em entrevista exclusiva ao Valor, a autora de "Rainha da Moda", 
Caroline Weber, contou como Maria Antonieta passou de rainha a mito.   
 
Valor: De que forma o vestuário foi usado por Maria Antonieta como arma na luta por 
prestígio, autoridade e sobrevivência?   
 
Caroline Weber: O tempo todo, Maria Antonieta usava as roupas para tentar mostrar às 
pessoas que ela tinha mais poder do que tinha na realidade. Enquanto a facção anti-austríaca 
em Versalhes conspirava para dissolver seu casamento - com base na sua suposta infertilidade 
- ela cultivava uma imagem de poder e de força vestindo, por exemplo, roupas masculinas 
para cavalgar. Quando os revolucionários começaram a questionar o poder da monarquia, ela 
se vestiu magnificamente, como uma rainha convencional, coberta de diamantes, para 
demonstrar a riqueza e o poder de sua condição.   
 
Valor: Entre os "experimentos estilísticos" que ela promoveu qual você julga o mais 
importante?   
 
Caroline: Sua "declaração" de moda mais importante foi o vestido branco que usou em sua 
execução- que ela havia mantido escondido em sua cela. Ela se apresentou para a morte 
usando um vestido da cor da flor-de-lis da família Bourbon - para mostrar que era uma 
monarquista convicta e, ao mesmo tempo, um mártir. Por conta da associação com a realeza, 
a cor branca foi banida da França (a não ser combinada com o vermelho e o azul, que 
representava a igualdade). Seu gesto foi corajoso. Mesmo no dia da sua morte, Maria 
Antonieta fez uma declaração política com suas roupas.   
 
Valor: Qual a diferença entre Maria Antonieta e as outras rainhas que também usavam jóias e 
vestidos caros?   
 
Caroline: Maria Antonieta se difere da maioria das outras rainhas por ter experimentado 
intensamente o vocabulário da moda. Houve outras rainhas na história que entenderam o 
poder político das roupas - como Elizabeth I, que usou jóias super elaboradas, maquiagem 
carregada e golas rígidas para se transformar na figura icônica que a Inglaterra precisava 
naquele momento. Durante o seu reinado, Maria Antonieta passou do traje masculino de 
equitação para o vestido-armado tradicional, da garota simples do campo à soberana 
deslumbrante. Cada um desses trajes tinha um significado político diferente.   
 
Valor: Por que as suas atitudes diante da moda foram tão chocantes?   
 
Caroline: Porque era esperado que uma rainha da França se vestisse com rigor e de forma 
convencional. Era assim, há várias gerações. As rainhas deveriam usar corpetes justos, saia-
balão, penteados baixos e jóias preciosas. Maria Antonieta achou esse estilo monótono e 
desconfortável e decidiu reescrever as regras da vestimenta real feminina. Essa revolta contra 
as convenções só não era pior do que o ataque ao trono francês. Porém, Louis XVI, que 
também não gostava muito de toda essa pompa, permitiu que sua esposa fizesse essas 
mudanças. Mas boa parte da corte era bem menos tolerante ao que chamavam de "revolução 
na moda", prevendo que esse ataque à tradição poderia derrubar o reinado.   
 
Valor: Enquanto estava no Petit Trianon, seu recanto campestre, Maria Antonieta era vista 
usando chemises, vestido soltos no corpo, que permitiam que ela corresse livre pelo campo. 
Porque esse estilo de roupa incomodava?   
 



Caroline: Porque ele era a antítese da vestimenta da corte. Os chemises eram simples e 
confortáveis, enquanto a roupa da corte era rebuscada e restritiva. Além disso, os chemises 
eram feitos de musselina, enquanto o padrão exigia seda e renda. E para piorar, os chemises 
eram fáceis de copiar e poderiam ser usados tanto pela aristocracia quanto pelas mulheres do 
povo. Portanto, vestida dessa forma, não havia como saber a que classe social pertencia a 
mulher. Ironicamente, Maria Antonieta foi atacada pela corte por democratizar o vestuário, 
acabando com a diferenciação entre as classes sociais. No entanto, para os revolucionários, ela 
era o símbolo da monarquia conservadora e ostentadora.   
 
Valor: Ou seja, ela conseguiu ofender tanto à aristocracia quanto às massas?   
 
Caroline: Sim. Os aristocratas criticavam a troca da roupa tradicional pelos chemises de 
musselina. O povo se revoltou principalmente contra o penteado adotado por ela, o pouf, que 
se utilizava de vários quilos de farinha - então um ingrediente valioso - para parar de pé. 
Portanto, tanto estando vestida de forma exagerada ou muito simples, Maria Antonieta 
acabava criticada por algum segmento da sociedade francesa.   
 
Valor: Ela pagou o preço da vaidade?   
 
Caroline: Eu acredito que vaidade não é a palavra correta, pois ela não era exageradamente 
vaidosa. Ela era preocupada com a sua imagem e tinha razões políticas para isso: ela 
compreendeu que na França, poder e respeito eram conseqüência da imagem que a Realeza 
transmitia. E como a sua autoridade estava sempre em dúvida - porque era mulher, 
estrangeira e supostamente estéril - ela tinha que ser atenciosa com a sua aparência para 
manter posição. O que quer dizer que ela pagou o preço da imagem que cultivou. 
Ironicamente, embora lhe faltasse influência política, a maior parte do tempo, os 
revolucionários acreditaram no seu poder e a condenaram à morte.(V.B.)   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29, 30 e 31 ago. 2008, Eu & Pequenos e Grandes 
Prazeres, p. D12. 


