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A austera era vitoriana, a mais próspera do Império Britânico, inspira o design atual.  
 
O extenso reinado da rainha Vitória, de 1837 a 1901, não influenciou apenas seus súditos e sua 
época. Inspira também o design atual, que se apropria do período de auge industrial na 
Inglaterra, com novas máquinas, lâmpadas a gás e o advento da fotografia - fatores que, em 
conjunto, conferiam todo poder ao Império Britânico, que estendeu seu domínio por todos os 
continentes e fez sua supremacia marítima.  
 
Os novos ricos teriam surgiram aí. Mas tinham uma ostentação, digamos assim, mais austera. Os 
súditos de Vitória usavam roupas em tons quase sempre sóbrios, ainda que os punhos fossem 
enfeitados, em mangas fofas. As golas carregavam babadinhos e eram sempre fechadas.  
 
Quando o príncipe Albert, o adorado marido de Vitória morreu de repente, a rainha entrou em 
longo período de luto, que durou simplesmente o resto de sua vida. Foi ela quem divulgou a 
necessidade de as mulheres usarem preto. Tom que hoje, claro, é associado sempre à elegância, 
não à tristeza. Seja como for, suas roupas sempre negras e austeras, com poucos e discretos 
enfeites, clamavam por jóias.  
 
A relação de Vitória com as jóias começou ainda no período de noivado. Foi quando ganhou do 
príncipe Albert um anel em forma de serpente. Logo, o motivo se espalhava pelos pontos mais 
elegantes de Londres, como anéis ou braceletes. A gema mais difundida em sua época era a 
ametista, embora Vitória preferisse a opala.  
 
E um acessório, a chatelaine, que podia ser de ouro ou de prata - uma bolsinha que as 
representantes do sexo feminino carregavam na cintura do vestido ou presa às mangas - não 
eram apenas vistosas, eram também símbolo de prestígio dos maridos. Em seu interior, a mulher 
guardava seu perfume preferido, ou os apetrechos para o serviço doméstico. Hoje, é objeto 
cobiçado nos antiquários.  
 
Na época vitoriana iniciou-se a produção em série dos móveis. Os súditos tinham em suas casas 
um mobiliário de estilo eclético, em nogueira, jacarandá, ébano e outras pintadas de escuro. 
Papéis de parede tinha motivos de flores. Nas cortinas de brocado, os tons eram púrpura e 
violeta.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 4 abr. 2006, Plano Pessoal, p. C-8. 


