
  

  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 

 

 

 

 

LUCIMARA CAMARGO DA SILVA 

 

 

 

A JOVEM RAINHA VITÓRIA: UM FIGURINO QUE REPRESENTA A 

HISTÓRIA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2015 



  

  

 

LUCIMARA CAMARGO DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

A JOVEM RAINHA VITÓRIA: UM FIGURINO QUE REPRESENTA A 

HISTÓRIA? 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Departamento de 

História, do Setor de Ciências Humanas, 

da Universidade Federal do Paraná, como 

requisito parcial à obtenção do grau de 

Bacharel em História: Memória e Imagem.   

Orientação: Professora e Doutora Rosane 

Kaminski. 

 

 

 

 

CURITIBA 

2015 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico a realização dessa pesquisa por meio do desenvolvimento do presente 

trabalho à todas as pessoas que acreditam na contínua associação entre 

História e Arte para ultrapassar os limites da repetição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

Agradecimento 

 Quando decidimos nos aventurar na construção de um discurso, seja ele 

escrito, oral ou imagético, utilizamo-nos de referências das mais diversas. Por 

mais que isso soe como um clichê, um discurso em suas variadas e inúmeras 

ideias soltas, acaba por sempre se tornar resultado de um incansável trabalho 

de equipe.  

 Com isso em vista, devo ser honesta e reconhecer que o presente 

discurso escrito e posteriormente apresentado, nada mais é do que a 

conclusão de um longo processo de conhecimento, aceitação e superação de 

minhas próprias limitações na procura de progredir um passo a mais tanto em 

direção a profissão de historiadora como em direção a uma nova forma de 

pensar a vida. Essa epifania veio a ser realidade apenas pelo suporte, 

paciência, sinceridade e aconselhamento de todas as pessoas que a seguir 

nomeio. 

 Primeiramente agradeço imensamente à minha querida colega e amiga 

Mariana Fonseca Ferreira, por toda a paciência de ouvir minhas reclamações 

da vida (acadêmica), pelo companheirismo e cumplicidade nas disciplinas que 

cursamos juntas. Pela apresentação a diferentes obras literárias e 

cinematográficas, em suma, obrigada por compartilhar sua cultura comigo. Por 

último, e provavelmente o mais importante, obrigada pela sugestão do tema, o 

qual aqui trabalhei. 

 Em segundo lugar agradeço à professora e doutora Rosane Kaminski, 

por todas as conversas desde a nossa primeira aula, pelo fato de ter aceito o 

desafio de me orientar nesse assunto, que não lhe é de todo conhecido. 

Agradeço por reforçar o ensinamento de que o resultado de nosso trabalho 

depende muito mais do que procuramos do que o que nos é dado. 

 Agradeço à professora Joseli Maria Nunes Mendonça por sua influência 

no trabalho com imagens. Graças à um trabalho que fizemos em sala, me dei 

conta de que esse era o caminho que eu gostaria de seguir. 

 Meu agradecimento à professora Maria Luiza Andreazza pelas dicas 

enquanto me ajudava com os primeiros esboços, na disciplina de metodologia, 

seus conselhos e otimismo me ajudaram bastante.  



  

  

 

 Ao professor Clóvis Mendes Gruner, que mesmo sem saber, me ajudou 

a entender melhor o uso de fontes alternativas. 

 Ao professor Pedro Plaza que colaborou para a formação da minha 

mudança de perspectiva ao pensar em cinema. E pelo fato de aceitar participar 

da banca juntamente com o professor José Roberto Braga Portella. Obrigada 

aos dois. 

 Agradeço à Alice de Almeida, por ter se disponibilizado a entregar para 

minha orientadora um dos meus capítulos para revisão. 

 À Yasmim San Martins da Rosa, por ter feito o favor de gravar os DVDs 

da minha fonte, possibilitando que eu pudesse acrescentá-lo nesta monografia 

para os avaliadores.   

Agradeço imensamente a todos os meus familiares que acreditaram em 

mim, tiveram orgulho e se inspiraram por eu ser a primeira da família a ter um 

lugar em um curso de graduação. 

 Aos meus amigos e colegas de curso, que em algum momento 

dividimos o mesmo sentimento de pertencimento, de frustração e de amizade. 

Obrigada pelos momentos divertidos e não tão divertidos ao longo desses 

quatro anos. Não coloco nomes aqui, porque não quero que alguém se sinta 

excluído.  

  Meus sinceros agradecimentos a toda a dedicação dos professores que 

oferecem ao curso de História Memória e Imagem o seu tempo e o 

compartilhamento de seu conhecimento.  

 Por fim e por último meu imenso OBRIGADA a todos que de alguma 

forma me impulsionaram não apenas a chegar até aqui, mas sim continuar 

devagar e sempre. Não preciso nomear, você saberá que agradeço a você. 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre os aspectos da realidade, a História é aquele 

que nos atinge mais de perto, que nos interessa 



  

  

 

mais profundamente e que com mais eficácia        

nos leva a uma consciência de nós mesmos. 
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RESUMO 

O presente trabalho de pesquisa está fundamentado basicamente numa fonte 

principal, o filme fictício e de caráter histórico, “A Jovem Rainha Vitória”, 

produzido tanto em território britânico quanto estadunidense ao longo de 2007-

2008. Este filme foi lançado entre os anos de 2009 e 2010. A produção 

cinematográfica em questão foi dirigida por Jean Marc-Vallée. O objetivo da 

pesquisa é analisar um dos fundamentais elementos estéticos do filme: o 

figurino. Portador de um estilo que abriga tanto o realista, quanto o para-

realista e ainda o simbólico, esse figurino foi criado pela aclamada figurinista 

Sandy Powell. O objetivo de estudar o figurino do filme “A Jovem Rainha 

Vitória” é analisar e perceber a sua importância narrativa na representação das 

fases na trajetória da rainha por ele proposta. Fases que podem ser 

classificadas em: A Infância; A Coroação; O Casamento; O Atentado; e por fim, 

O Reinado Conjunto.  Para realizar a análise dessas partes junto ao todo, 

auxilio-me em leituras de autores como Roger Chartier, para entender o 

conceito de representação; Marc Ferro e Antônio Costa, para relacionar história 

e cinema; Ismail Xavier e Marcel Martin para perceber os elementos 

cinematográficos. É possível notar que o figurino, em algumas cenas se repete, 

mas segue o propósito de evolução da personagem ao longo da narrativa. 

  
PALAVRAS-CHAVE: representação; cinema-história; figurino. 
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INTRODUÇÃO 

 Quando você precisa escolher um tema para escrever um trabalho 

acadêmico é fácil encontrar assuntos interessantes e que te tocam de maneira 

a querer escrever sobre eles. A parte difícil é como colocar suas ideias e 

considerações no papel de um modo compreensível, que siga as normas e, 

que ainda assim, contenha suas características intelectuais.  

Para esta pesquisa escolhi algo que envolve arte e história, desse modo 

cheguei ao figurino de uma obra cinematográfica. É assim que minha fonte 

principal se encontra no filme “A Jovem Rainha Vitória” (2009), com roteiro de 

Julian Fellowes e direção de Jean-Marc Vallée. A história narrada, como o 

próprio título sugere, traz de forma romantizada os primeiros anos de reinado 

da rainha Vitória da Inglaterra, aproximadamente entre seus 17-22 anos de 

idade.    

Basicamente, a análise feita busca compreender os recursos ficcionais 

pelos quais se constrói a imagem de uma pessoa extremamente conhecida e, 

reconhecida, no imaginário social pelos seus últimos anos de vida 

acrescentando, agora, nesse mesmo imaginário, os seus primeiros anos de 

vida pública. Assim, ao observar que o figurino é um importante recurso 

narrativo neste filme, procurei investigar como se processa a representação 

das fases da Vitória jovem até se tornar rainha por meio das mudanças no 

vestuário. A análise aqui proposta, não será sobre a representação 

essencialmente romântica ou política, no entanto, recairá sobre o figurino a 

partir da perspectiva histórica, para compreender como se produziu no século 

XXI uma representação das vestimentas do século XIX, dentro da narrativa 

proposta pelo filme escolhido para ser a fonte desta pesquisa. 

Para a concretização das expectativas, foi necessário passar por 

algumas etapas. Primeiramente, foram necessárias leituras sobre a relação 

entre história e cinema, para compreender como ocorre o envolvimento dessas 

duas vertentes. Em seguida fez-se a localização e organização de matérias de 

jornais e/ou revistas e comentários críticos sobre o filme, fonte deste trabalho 

de pesquisa, para maior interação com o seu contexto de produção. Depois, 

tendo-se em vista o objeto de estudo foi preciso procurar sobre a produção de 

figurinos para o cinema com a finalidade de entender melhor esse meio 
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estético. Em consequência, surgiu a pesquisa imagética dos figurinos 

presentes no filme “A Jovem Rainha Vitória” e uma investigação acerca da 

figurinista Sandy Powell que projetou e realizou o figurino em questão. E por 

fim, foi percebido e apontado como a produção do figurino foi utilizada como 

um dos elementos narrativos desse filme ficcional de conteúdo histórico. 

Todos esses passos tiveram suporte nos conceitos de história-cinema, 

representação e figurino, o que consequentemente exigiu a base de alguns 

autores. Sendo assim, na relação entre cinema e história, um dos apoios desta 

pesquisa se encontra no livro de Antônio Costa, Compreender o Cinema, onde 

o autor coloca uma pequena classificação em que se encontra a relação entre 

a história e o cinema. Costa nas suas explicações dos períodos históricos e 

movimentos do cinema, não apenas norte-americano como o europeu, 

possibilita acrescentar como a história é representada no cinema e como este 

pode ser utilizado pela história.   

Outro livro utilizado foi o Cinema e História, de Marc Ferro, no qual, ele 

sendo um dos primeiros a falar sobre o assunto, coloca como o historiador 

deve observar o filme, não como entretenimento, mas com perícia, distinguindo 

a “leitura histórica” da “leitura cinematográfica da história”. Ferro acrescenta 

que a sociedade é colocada na imagem a partir do ponto de vista do seu 

criador, situando assim o seu contexto de produção, e não somente sua 

representação do passado. Esta seria uma tarefa para o historiador, já que a 

maioria das pessoas que vai ao cinema não se preocupa com nada além de 

assistir a uma boa história, com a qual se identifique, projetada na tela. Afinal, o 

cinema, por meio da narração, proporciona uma viagem mental para diferentes 

lugares e tempos. 

Nas mãos do historiador que trabalha com imagens, o cinema está além 

das aparências, ele “está sendo observado não como uma obra de arte, mas 

sim como um produto, uma imagem-objeto, cujas significações não são 

somente cinematográficas.”1 Afinal, o cinema possui sua importância técnica e 

estética para os cinéfilos, e possui uma importância de caráter mais social para 

a história. 

                                                           
1FERRO, Marc; NASCIMENTO, Flávia. Cinema e história. São Paulo: Paz e Terra, 2010. p.32. 
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Para ‘transfigurar a realidade’ usualmente se encontra a representação 

como forma de comunicação, como uma maneira de expressar o que 

queremos passar para outras pessoas. Toda essa transição de informações 

colaboram para a formação da identidade individual e da identidade coletiva, 

afinal as identidades “não são coisas com as quais nós nascemos, mas são 

formadas e transformadas no interior da representação.”2 

Mas o que significa “representação”? Esse é um conceito que não é 

muito simples de definir, considerando que pode ter muitos significados. 

Entretanto, dois significados que Roger Chartier nos apresenta no livro A 

história Cultural: entre práticas e representações podem ajudar a entender um 

pouco esse conceito. Ele coloca que 

As definições antigas do termo (por exemplo, a do dicionário Furetière) manifestam a 
tensão entre duas famílias de sentidos: por um lado, a representação como dando a 
ver uma coisa ausente, o que supõe uma distinção radical entre aquilo que representa 
e aquilo que é representado; por outro, a representação como exibição de uma 
presença, como apresentação é um instrumento de um conhecimento mediato que faz 
ver um objeto ausente através da sua substituição por uma <<imagem>> capaz de 
reconstituir em memória e de o figurar tal como ele é.3 

Pois bem, a imagem é um recurso muito utilizado quando se trata de 

representação, lembremos dos períodos paleolítico e neolítico quando nossos 

ancestrais desenhavam animais nas paredes das cavernas, como uma maneira 

de representar a caça. Há também a arte medieval usada para doutrinar os 

fieis iletrados. Uma imagem pode trazer muitas informações, ao trabalhar com 

elas o historiador deve “antes de tentar ler imagens ‘entre as linhas’, e de usá-

las como evidência histórica é prudente iniciar pelo seu sentido. Porém, pode o 

sentido de imagens ser traduzido em palavras? (...) De uma certa maneira elas 

assim o fazem; imagens são feitas para comunicar”.4 

Outro conceito fundamental para essa pesquisa é o de figurino, já que 

será o principal elemento analisado no filme. Essa entretanto, não é uma tarefa 

muito simples, então procurei por trabalhos acadêmicos da área de moda e 

procurei me cercar de referências sobre cronologia da moda como escreveu 

James Laver, em A roupa e a Moda: Uma História Concisa. O autor descreve 

cronologicamente o vestuário desde as antigas civilizações até meados do 
                                                           
2
 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 7. Ed. Rio de Janeiro: DP&A, 

2002.p.48 
3
 CHARTIER, Roger. A história Cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 

s/d.p.20 
4
 BURKE, Peter. Testemunha ocular: história e imagem. SP: EDUSC, 2004.p.43 



  

 19 

 

século XX. Suas descrições são baseadas em todo e qualquer vestígio da 

época em questão no capítulo.  Ele descreve detalhadamente como era o uso 

da roupa, quais ornamentos eram usados, dividindo as características entre 

roupas masculinas e femininas. 

Utilizei também uma referência a respeito do século XIX em O espírito 

das Roupas: A moda no Século Dezenove, de Gilda de Mello e Souza, onde 

encontra-se a colocação da influência que o contexto socioeconômico exerceu 

sobre a vestimenta tanto de homens quanto de mulheres nesse período. Ela 

coloca a influência característica do período entre a arquitetura e a vestimenta, 

a diferença entre as cores e tecidos usados nas roupas dos homens com as 

das mulheres, além das características dos componentes dessas roupas. Gilda 

de Mello e Souza compõe uma reconstituição dos valores da sociedade 

vitoriana por meio da estética do vestuário. 

 Essas leituras foram associadas com outras fontes de pesquisas que 

constituem entrevistas com Sandy Powell, ou então, críticas em sites como 

Cineclick, Fashion Forward, em jornais online como Express, o canal do 

Youtube DP/30 The Oral History of Hollywood, entre outros. 

A organização deste trabalho de pesquisa dá-se em quatro capítulos. O 

primeiro denominado “História e Cinema: Uma relação de representação” traz 

por base as ideias de alguns autores sobre cinema e algumas de suas 

características para que se chegue à conclusão do lugar que o cinema ocupa 

na história e vice-versa, para, então, poder se chegar como ocorre a 

representação na relação entre ambos e como ela é utilizada. 

O segundo capítulo chamado de “O Filme: Um retrato da jovem rainha 

Vitória” contém informações de produção a respeito do filme que é a minha 

fonte principal de estudo.  Contém também uma divisão em cinco partes, as 

quais considerei colocar para melhor percepção da narrativa. Essa cinco partes 

são: A Infância; A Coroação; O Casamento; O Atentado; e O Reinado 

Conjunto. Em cada parte, primeiro são descritos os acontecimentos do filme, 

seguido de materiais adicionais como informações provenientes de biógrafos 

ou de arquivos e por fim uma pequena conclusão.  

O terceiro capítulo “O Figurino na Ficção Histórica: Apresentando 

Épocas” é apresentado com as definições diferenciando indumentária, 

vestuário e figurino. Isso se encaminha na condição que se encontra o trabalho 
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do figurinista, profissional que possibilita a identificação visual dos 

personagens. Considerando isso, no terceiro capítulo são trazidas as 

caracterizações das figuras de outros dois monarcas: Henrique VIII, na série 

“The Tudors” (2007-2010) e de Maria Antonieta no filme homônimo de 2006.  

E o último capítulo, intitulado “O Figurino da Rainha Vitória: Um símbolo 

de juventude” foca mais no meu objeto de estudo. Para tanto, apresento um 

pouco a figurinista Sandy Powell e o seu trabalho mais recente no filme 

Cinderella (2015). Por fim, coloco cinco modelos de vestidos usados pela atriz 

Emily Blunt na interpretação de Vitória. Com esses vestidos é possível 

estabelecer a representação das fases da vida da personagem no período 

narrado, refletindo sobre a participação do figurino na construção da narrativa 

fílmica.  
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CAPÍTULO I 

HISTÓRIA E CINEMA 

1 Uma relação de representação 

A necessidade de perceber os movimentos do cotidiano e guardá-los em 

imagens foi uma das razões que motivou o surgimento do cinema, este com 

mais de um século de existência continua, para muitos, sendo um universo 

paralelo, no qual tudo é possível, desde a visualização de vidas extintas como 

a dos dinossauros até tempos futurísticos como o desenvolvimento de vida em 

Marte. É um mundo com duração temporal limitada, composto imagéticamente 

para iludir o espectador com o “parecer real”, é uma ilusão na qual é sabido 

existir apenas ficcionalmente, posto que 

(...) tudo neste cinema caminha em direção ao controle total da realidade criada pelas 
imagens – tudo composto, cronometrado e previsto. Ao mesmo tempo, tudo aponta 
para a invisibilidade dos meios de produção desta realidade. Em todos os níveis a 
palavra de ordem é “parecer verdadeira”, montar um sistema de representação que 
procura anular a sua presença como trabalho de representação.5 

A apresentação de histórias que o cinema traz não tem limites temporais 

(cronologicamente falando) ou espaciais. Se por um lado sabe-se que as 

histórias apresentadas são construídas com o intuito de serem conhecidas 

como ficcional, por outro lado essas histórias propõem uma realidade 

construída que muitas vezes podem se confundir com experiências da vida, 

principalmente no cinema narrativo-dramático feito com intuito industrial. 

Percebe-se que nesse tipo de cinema 

(...) a imagem impõe a nossos olhos e a nossos ouvidos um fragmento de realidade e 
neste nível o fundo e a forma são praticamente indissociáveis; não se pode falar em 
qualidades estéticas de uma imagem de filme sem considerar seu conteúdo, isto é, o 
que ela representa. O cinema é uma arte prodigiosamente realista ou, para dizer 
melhor, a que nos dá a melhor impressão da realidade, restituindo assim o mais 
fielmente suas aparências6 

O cinema é a concepção de um discurso imagético produzido a partir de 

uma motivação do roteirista e do diretor. Fazer cinema é colocar em imagens 

uma ideia de mundo, é apresentar uma percepção que rodeia determinado 

tema de modo a usar a representação para expressar suas ideias. Portanto, ao 

                                                           
5
 XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência. Rio de Janeiro: 

Paz e terra, 1984. p.31 
6
 MARTIN, Marcel. A linguagem cinematográfica. Belo Horizonte: Itatiaia, 1963.p.13 
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ser resultado da imaginação de seus produtores e ser “testemunha” do seu 

contexto de produção, o cinema é passível de ser analisado como uma fonte 

para o estudo histórico. Tal qual coloca Antônio Costa  

(...) não existe documento, mesmo “autêntico”, que não possa ser submetido ao crivo 
de crítica histórica; e a própria noção de “real” é sempre um produto histórico, fruto de 
convenções culturais, semióticas ideológicas. Por outro lado, o próprio imaginário pode 
construir um objeto essencial do discurso histórico7 

Assim, por meio de narrativas, o cinema colabora para a produção 

histórica. Uma narrativa que proporciona o desenvolvimento de outras 

interpretações e com isso a possibilidade da modelagem de pensamentos 

individuais e coletivos, que, em última instância, levam à formação de uma 

memória coletiva sobre o passado.  

Pensando no que o cinema pode representar na sua relação intrínseca 

com a história, esse primeiro capítulo tem por objetivo apresentar não a história 

do cinema nem seus componentes técnicos especificamente, porém, sim, um 

pouco da relação entre história e cinema, relação que possibilita encontramos o 

cinema no campo das fontes alternativas. O que por sua vez nos leva a 

compreender melhor como pensa a sociedade produtora, por exemplo do filme 

“A Jovem Rainha Vitória”. 

 
1.1 O cinema como uma fonte alternativa 

 
Escrever um texto resultante de pesquisa histórica é o desenvolvimento 

de uma interpretação a partir de um longo e constante estudo de determinado 

vestígio, personagem ou acontecimento histórico.  A história também não se 

edifica apenas emprestando conceitos de outras disciplinas, porém, analisa os 

mais diversos objetos que lhe possam fornecer informações para a 

interpretação de determinado fato, personagens ou conjunto de 

acontecimentos. Assim, nem só de documentos envelhecidos sobrevive a 

pesquisa do historiador, olhe ao seu redor e perceba que tudo o que vê pode 

contar um pouco de história se você souber como fazer as perguntas certas 

para extrair algumas informações.  

Para o historiador, a partir do movimento impulsionado pela Nova 

História Cultural houve uma ampliação dos objetos passíveis de serem “fontes 

históricas”. Pensemos na música, pintura, escultura, literatura, fotografia e 

                                                           
7
 COSTA, Antônio. Compreender o cinema. Rio de Janeiro: Globo, 1987.p.53 
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cinema que são expressões artísticas vistas pelo senso comum como formas 

de entretenimento, e por vezes como “reflexos” da vida real. No entanto, para o 

historiador significam uma gama de opções e possibilidades de estudo. Com 

isso para o desenvolvimento de uma pesquisa é necessário escolher um 

objeto, que será escrito, sonoro ou imagético.  

No caso deste trabalho de pesquisa, a escolha recai sobre a fonte 

audiovisual, imagética e sonora. Pensando nisso, quando se trabalha com 

imagens o intuito de usá-las não deve ser pelo fator meramente ilustrativo, 

tendo-se em conta que as imagens fílmicas dizem mais do que um cenário, 

elas representam uma ideia, uma visão de mundo, uma percepção de quem as 

criou, assim Marc Ferro sugere ao historiador 

Partir da imagem, das imagens. Não buscar nelas somente ilustração, confirmação ou 
o desmentido do saber que é o da tradição escrita. Considere as imagens como tais, 
com o risco de apelar para outros saberes para melhor compreendê-las. (...). Qual é a 
hipótese? Que o filme, a imagem ou não da realidade, documento ou ficção, intriga 
autêntica ou pura invenção é história. (...) as crenças, as intenções, o imaginário do 
homem, são tão História quanto a História8 

Desse modo, passou-se a notar mais atentamente as imagens, as quais 

foram largamente utilizadas ao longo da história como uma forma de doutrina 

religiosa ou mesmo de representação. Isso não significa que as imagens são 

melhores ou piores que os textos escritos, apenas significa uma forma diferente 

de documento, tendo a vantagem, segundo Peter Burke, “de que elas 

comunicam rápida e claramente os detalhes de um processo complexo, como o 

da impressão, por exemplo, o que um texto leva muito mais tempo para 

descrever de forma mais vaga.”9  

Lembrando que a imagem também é resultado do uso da imaginação e 

interpretação de seu criador e, que será interpretada pelas pessoas que a 

estudarem ou simplesmente a admirarem, finalizando a partir daí o trajeto de 

informação que essa imagem carrega consigo, pensando que “a imagem é 

como a semente da parábola bíblica: pode cair na terra boa, no brejo ou no 

rochedo. Tantos espectadores...tantas percepções (...)”10 

Não existe uma verdade universal que jamais será superada, por isso 

para a formação de uma interpretação é possível utilizar mais do que os 

                                                           
8
 FERRO, Marc; NASCIMENTO, Flávia. Cinema e história. São Paulo, SP: Paz e Terra, 

2010.p.32 
9 BURKE, Peter. Testemunha ocular: história e imagem. SP: EDUSC, 2004.p.101 
10

 MARTIN, Marcel. A linguagem cinematográfica. Belo Horizonte: Itatiaia, 1963.p.27 
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documentos escritos, como já dito anteriormente, atualmente a escolha pela 

imagem tem se tornado abrangente, e percebe-se uma ênfase para a 

construção de estudos históricos em torno do cinema, por sua constante 

produção, acessibilidade e grande difusão. 

Falando historicamente a produção cinematográfica teve “o sistema 

consolidado depois de 1914, principalmente nos Estados Unidos (...) um estilo 

tendente a controlar tudo (...)”11, um sistema que permitiu que o cinema fosse 

então percebido como um produto industrial. Com isso ele pode ser usado 

como uma ferramenta de propaganda, de desenvolvimento tecnológico e de 

arte, o que leva muitas pessoas a pensarem nessas produções como uma 

reflexão da realidade palpável, como se fosse uma imitação da vida. Porém, 

(...) a imagem não ilustra nem reproduz a realidade, ela a reconstrói a partir de uma 
linguagem própria que é produzida num dado contexto histórico. Isto quer dizer que a 
utilização da imagem pelo historiador pressupõe uma série de indagações que vão 
além do reconhecimento do glamour dos documentos visuais.12 

Lembremos que o cinema possui a sua própria história e seus próprios 

objetivos, representa em si mesmo um mundo particular, um mundo de ideias 

colocadas em sons e imagens. Como o objetivo aqui é tratar da relação entre 

história e cinema, tomo emprestada de Antônio Costa as classificações dessa 

relação “que podem ser assim esquematizadas: 

a) A história do cinema: dela se ocupa a historiografia cinematográfica; 

trata-se portanto de uma disciplina com metodologia própria e um objeto 

de investigação, como outras histórias setoriais (história da literatura, da 

arquitetura, do teatro, etc.) 

b) A história no cinema: os filmes, enquanto fontes de documentação 

histórica e meios de representação da história constituem um objeto de 

particular interesse para os historiadores que os consultam em 

simultâneo com outras fontes de arquivo; 

c) O cinema na história: como os filmes podem assumir um papel 

importante no campo da propaganda política, na difusão da ideologia, 

frequentemente se estabelecem relações muito íntimas entre o cinema e 

                                                           
11XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1977. p.31. 
12

KORNIS, Mônica Almeida. História e Cinema: um debate metodológico. Estudos Históricos, 
Rio de Janeiro, vol. 5, n. 10, 1992. p.238. 
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o contexto sócio-político em que se afirma e sobre o qual pode exercer 

uma influência importante.13 

A preocupação no presente trabalho de pesquisa se concentra nas 

classificações b e c. Sendo utilizada a classificação “b”, tendo-se em vista que 

o filme “A Jovem Rainha Vitória” propõe uma representação ao tratar de uma 

personagem histórica e seu período de ascensão ao trono. Considerando-se 

que para a efetivação da concretização da história narrada foram necessários 

os suportes documentais de diários, retratos e arquivos referentes à rainha 

Vitória, sendo assim a história representada pelo cinema. 

A utilização da classificação “c” dá-se pelo fato de que o cinema como 

um produto de seu tempo, caracteriza as necessidades de assuntos a serem 

apresentados em seu contexto, contendo, ainda que metaforicamente, o modo 

como aquela sociedade se comporta, quais seus receios, quais são seus 

pontos em destaque, quais são suas críticas, enfim. 

Considerando essas relações, ao usar um filme como fonte o historiador 

se preocupa com assuntos que ultrapassam os limites do superficial. Quer 

dizer, nas mãos do historiador que trabalha com imagens o cinema “está sendo 

observado não como uma obra de arte, mas sim como um produto, uma 

imagem-objeto, cujas significações não são somente cinematográficas.”14 Isso 

significa que o historiador não considera apenas a estética, nem o quão realista 

é a obra, mas sim o conteúdo, os recursos narrativos e o que poderá ser 

retirado para basear uma pesquisa histórica. Para ele o cinema “não é mais o 

sujeito vazio e transparente por meio do qual a realidade se refletia; ele passou 

a ser visto como um sujeito denso, imbuído de valores e ideologias, próprios de 

seu contexto histórico e da posição que ocupa nele.”15 Visto que quando se 

utiliza o filme como fonte, a sua análise consistirá desde o seu processo 

produtivo, os recursos narrativos utilizados na sua construção, passando pelo 

seu lançamento e chegando a sua recepção pelo público ao qual foi destinado, 

além da análise do conteúdo propriamente dito. 

                                                           
13COSTA, Antônio. Compreender o cinema. Rio de Janeiro: Globo, 1987.p.29-30 
14FERRO, Marc; NASCIMENTO, Flávia. Cinema e história. São Paulo: Paz e Terra, 2010. 
p.32. 
15NAVARRETE. Eduardo. O cinema como fonte histórica: diferentes perspectivas teórico-
metodológicas. Revista Urutágua – revista acadêmica multidisciplinar. p.22. 
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Utilizar o cinema como fonte permite ao historiador encontrar um objeto 

de estudo que não será necessariamente o filme em si mas um dos 

componentes que fazem parte dele, pode ser a personalidade de um 

personagem ou o figurino.  

Para se chegar à escolha de um objeto de estudo possível a partir de 

uma fonte visual é preciso passar pela produção do discurso imagético dessa 

fonte. Uma imagem, como já dito anteriormente, é tanto a interpretação de 

quem a criou, no caso da pintura, de um filme ou da fotografia, como é também 

resultado das condições tecnológicas, estéticas e econômicas do contexto de 

produção. Antônio Costa declara que “a instituição cinematográfica tem a ver 

antes de mais nada com a economia (...) com a ideologia (...) Mas a instituição 

cinematográfica tem a ver com o desejo, com o imaginário e com o simbólico 

(...)”16 Esse imaginário e o simbólico surgem a partir da idealização que o 

roteirista, o diretor e toda a equipe de produção tem para um determinado 

produto cinematográfico.  

A “imaginação criadora do espectador” resultante da “reorganização do 

real” proposta pela cinematografia associa-se ao registro de memórias e 

esquecimentos que marcam a memória coletiva ou individual, é uma edição 

pensada previamente, como verbalizou Certeau “todos nós temos a 

experiência das eliminações que tiveram que ser efetuadas no material porque 

ele não era abordável de acordo com as regras impostas”17.  

Quando se produz um discurso seguimos determinadas regras de 

criação 

(...) qualquer objeto já é um discurso em si: É uma amostra social que, por sua 
condição, torna-se um iniciador de discurso, de ficção, pois tende a recriar em torno 
dele (mais exatamente, aquele que o vê tende a recriar) o universo social ao qual 
pertence. Desse modo, qualquer figuração, qualquer representação chama a narração, 
mesmo embrionária, pelo peso do sistema social ao qual o representado pertence e por 
sua ostentação.18 

O cinema representa constantemente personagens reais atuando em 

histórias ficcionais e constrói um discurso em torno desses personagens que 

envolve narrativas por meio das imagens.                                                                                                                             

                                                           
16

 COSTA, Antônio. Compreender o cinema. Rio de Janeiro: Globo, 1987.p.25 
17CERTEAU, Michel de. História e psicanálise: entre ciência e ficção. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2011. p.9. 
18

 AUMONT, Jacques. A estética do filme. 6. ed. SP: Papirus, 2008.p.90 
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1.2 História por meio da imagem narrativa: o caso do cinema 

A narração por meio de filmes surgiu a partir da evolução da “fotografia 

em movimento”, onde o cinema conquistou a posição de produtor de 

informações tanto de seu contexto de produção, quanto da história por ele 

narrada. Como já discutido, o cinema é mais do que narrativa, ele “é, antes de 

mais nada, uma arte um espetáculo artístico. É também uma linguagem 

estética, poética ou musical – com uma sintaxe e um estilo; é uma escrita 

figurativa, e ainda uma leitura, um meio de comunicar pensamentos, veicular 

ideias e exprimir sentimentos”19 

Essa expressão de ideias e sentimentos presente nas histórias 

apresentadas pela produção cinematográfica possui duas vertentes que 

particularmente despertam o interesse historiográfico: filmes de caráter ficcional 

e filmes de caráter histórico-ficcional. 

Faço essa divisão pensando primeiro no que diz Ismail Xavier com 

relação ao cinema ser “a rigor sempre ficcional”, já que é controlado por uma 

fonte que o controla em sua produção. Xavier assim escreveu: “o cinema, como 

discurso composto de imagens e sons é, a rigor, sempre ficcional, em qualquer 

de suas modalidades; sempre um fato de linguagem, um discurso produzido e 

controlado, de diferentes formas, por uma fonte produtora”20  

O fato de ser manipulado por meio da montagem para se alcançar o 

modo como foi planejada sua sequência, por ser programado para acontecer 

de determinada forma, não espontaneamente, faz com que o cinema tenha 

essa característica de ser ficcional. Existem filmes que tem apenas a finalidade 

de serem vistos como artísticos, que não tem compromisso com a 

representação de fatos, eventos ou personagens históricos, apesar de 

construírem narrativas plausíveis. E de filmes com finalidade de ter uma 

identificação com o caráter histórico, que é quando as pessoas tem a 

impressão de perfeição observada no figurino, nos cenários, na linguagem 

corporal e verbal dos personagens, que remete à um tempo passado, podendo 

causar uma nostalgia em quem assiste. No senso comum, os filmes de época 

são aqueles que tem por objetivo restituir uma determinada cronologia.  

                                                           
19

 BETTON, Gérard. Estética do cinema. São Paulo: Martins Fontes, 1983.p.1 
20

 XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência. Rio de 
Janeiro: Paz e terra, 1984. p.10 
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Refletindo sobre essas definições acredito que os filmes ficcionais não 

tem nenhum compromisso em serem baseados em fatos da vida real, eles não 

precisam serem provados e nem defendidos como uma ideia de existência, 

afinal eles são quase que completamente inventados. Considerando que as 

narrativas históricas também possuem suas deficiências no que se refere à 

totalidade de informações, já que há muitos fatos que são simplesmente 

especulações e possuem lacunas que são completadas com a imaginação 

humana. Assim sendo, o caráter histórico-ficcional, ao qual me referi acima, 

surge dessa associação de compromisso com fontes documentais e a 

colocação da interpretação por parte dos criadores do filme. 

Com a utilização desse caráter fílmico a cinematografia acaba por ser 

forte referência na formação e confirmação da opinião popular acerca de 

personalidades e fatos históricos que lhes são ou não conhecidos, uma vez 

que  

(...) desde que o cinema se tornou uma arte, seus pioneiros passaram a intervir na 
história com filmes, documentários ou de ficção, que, desde a sua origem, sob a 
aparência da representação, doutrinam e glorificam. Na Inglaterra mostram 
essencialmente a rainha, seu império, sua frota; na França, preferiram filmar as 
criações da burguesia ascendente: um trem, uma exposição, as instituições 
republicanas.21 

Ou seja, a produção cinematográfica histórica, assim como em geral as 

pesquisas históricas, são resultado de investigações acerca do passado 

impostas pelas perspectivas sociais atuais com o propósito de desenvolver 

interpretações sobre os acontecimentos ocorridos, pois bem se sabe que a 

história encontra-se em constante renovação de interpretações. Não podemos 

esquecer que ainda com esse caráter mais histórico, os produtores e diretores 

utilizam toda licença poética o possível, tendo em vista que “o realismo 

enquanto concepção estética é ainda com efeito – e mesmo sendo pouco- uma 

interpretação, uma transfiguração da realidade”22.   

Seguindo esse pensamento, percebe-se que nessa área imagética, 

diversos elementos estão disponíveis para serem analisados. Podemos colocar 

a fonte desta pesquisa, o filme “A Jovem Rainha Vitória” (2009), o qual trouxe 

uma representação social no sentido percebido por Jacques Aumont, no qual a 

representação social trata-se  
                                                           
21FERRO, Marc; NASCIMENTO, Flávia. Cinema e história. São Paulo: Paz e Terra, 2010. 
p.15. 
22MARTIN, Marcel. A linguagem cinematográfica. Belo Horizonte: Itatiaia, 1963.p.19. 
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(...) de um objetivo de dimensão quase antropológica, em que o cinema é concebido 
como veículo das representações que uma sociedade dá de si mesma. De fato, é na 
medida em que o cinema tem capacidade para reproduzir sistemas de representação 
ou articulação social que foi possível que ele substitua as grandes narrativas míticas. A 
tipologia de um personagem ou de uma série de personagens pode ser considerada 
representativa não apenas de um período da sociedade. 23 

Desse modo, “A Jovem Rainha Vitória” pode ser visto como uma 

produção que demandou de sua equipe o desafio de desconstruir a imagem de 

uma rainha experiente, matriarca, conservadora, com vestimentas de viúva e o 

rosto marcado pelas linhas da velhice, conhecida pela Era que leva seu nome, 

representando o século XIX. O desafio da equipe de produção consistiu não 

somente em desconstruir essa imagem, mas também o de construir a imagem 

de uma jovem, recém ingressada na vida adulta, inexperiente tanto na vida 

política quanto na social. Uma considerável representação da figura feminina 

da sociedade do século XXI.  

Tendo o cinema como um discurso que será analisado para as vias de 

um ou mais contextos cronológicos e verificando pontos que podem não estar 

expostos à primeira vista, como a intenção da produção desse discurso, o 

historiador tem o trabalho de submeter esse discurso à crítica histórica. Sobre 

isso Antônio Costa apresenta que  

(...) o historiador sabe que, independentemente da autenticidade do material de base, a 
“ordem do discurso” cinematográfico deve ser submetido ao crivo da crítica histórica, 
para definir periodicamente as relações entre “visível” e “invisível” (aquilo que é 
mostrado e aquilo que não é mostrado), entre “visível” e “enunciável” (aquilo que as 
imagens dizem e aquilo que elas não dizem)24 

Para analisar e discorrer sobre o “visível” e o “invisível” o historiador 

deve fazer mais do que um tipo de leitura de sua fonte fílmica, como dito 

anteriormente, ele deve perceber sua fonte mais do que na sua superficialidade 

e perceber o que está escrito nas entrelinhas da produção, a qual está 

analisando, além de questionar o que ela pode trazer de valor histórico. Dessa 

forma, o historiado realiza, segundo Marc Ferro, dois tipos de leituras. A 

Leitura histórica do filme e leitura cinematográfica da História: esses são os dois 
últimos eixos a serem seguidos para quem se interroga sobre a relação entre cinema e 
História. A leitura cinematográfica da História coloca para o historiador o problema de 
sua própria leitura do passado.25 
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 AUMONT, Jacques. A estética do filme. 6. ed. SP: Papirus, 2008.p.98 
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 COSTA, Antônio. Compreender o cinema. Rio de Janeiro: Globo, 1987.p.51 
25

 FERRO, Marc; NASCIMENTO, Flávia. Cinema e história. São Paulo, SP: Paz e Terra, 
2010.p.21 
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Finalmente, com base nessas leituras, a escolha do objeto, aqui feita 

pelo figurino apresentado em uma obra cinematográfica, e o problema de 

pesquisa fica a cargo da busca pela compreensão de como o vestuário pode 

ser utilizado como elemento narrativo para o desenvolvimento de um enredo 

com base histórica, além de localizar seus significados históricos e estéticos 

pertinentes na construção dessa memória sobre o início do passado vitoriano.  

Vejamos no capítulo seguinte como ocorreu a narrativa imagética 

produzida pelo discurso cinematográfico para contar um período da juventude 

da rainha Vitória.  
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CAPÍTULO II 

O FILME 

2 UM POSSÍVEL RETRATO DA JOVEM RAINHA VITÓRIA 

Neste capítulo teremos uma referência de como as identidades “não são 

coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas no 

interior da representação”26, por meio da fonte principal deste trabalho, o filme 

“A Jovem Rainha Vitória”27. Essa obra cinematográfica teve seu início pensado 

há pelo menos quinze anos antes de sua exibição nos cinemas, em 2009 na 

Inglaterra, segundo o que conta uma de suas produtoras, Sarah Ferguson28. 

No período em que morava no palácio, Sarah se deparou com essa 

surpreendente e romântica história entre a Rainha Vitória e o Príncipe Consorte 

Albert, e decidiu que uma obra cinematográfica deveria ser dedicada ao casal. 

O certo é que o filme teve sua pré-produção, a partir de meados do ano 

de 2007, tendo em sua equipe de produção nomes como, além de Sarah 

Ferguson, Martin Scorsese, produtor entre outros de “Taxi Driver” (1976) e 

“Aviador” (2004). No roteiro está Julian Fellowes, criador da série televisiva 

“Downton Abbey” (2010-). Na direção encontra-se Jean-Marc Vallée, diretor 

canadense conhecido mais recentemente por “Dallas Buyers Club” (2013). E 

no figurino, está Sandy Powell, consagrada figurinista que tem em seu currículo 

filmes como “Shakespeare Apaixonado” (1999) e “Cinderella” (2015). 

O filme “A Jovem Rainha Vitória” foi vencedor na categoria de melhor 

figurino na premiação do Oscar no ano de 2010 e transformou a opinião do 

elenco sobre a soberana. Segundo as palavras do diretor Jean-Marc Vallée, 

para ele em particular 
                                                           
26HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 7. Ed. Rio de Janeiro: DP&A, 
2002.p.48 
27FELLOWES, Julian. VALLÉE, Jean-Marc. A Jovem Rainha Vitória (The Young Victoria). 
Roteiro: Julian Fellowes; Direção: Jean-Marc Valée. Reino Unido/ Estados Unidos: Europa 
Filmes. 2009. 1 DVD (105 min): NTSC, color. Legendado. Inglês e português. 
28 Sarah Ferguson, Duquesa de York, foi casada com o Príncipe Andrew, Duque de York entre 
1986-1996, e tiveram duas filhas: a Princesa Beatrice e a Princesa Eugenie.  
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(...) foi um desafio para mim e esse é o motivo pelo qual eu quis fazê-lo, é tão fora do 
meu mundo. Eu não estava atraído pela família real. Mas uma vez eu fiz um filme sobre 
ela, eu fiquei curioso para aprender sobre o mundo deles e acreditar no que eles são. 
Nós não temos isso no Quebec, e esse respeito pela tradição29 

O filme acima referido, traz consigo uma versão bela, jovem e inocente 

da monarca, matriarca e conservadora que costuma ser conhecida pela 

sociedade. A história apenas foi exibida nos cinemas entre os anos de 2009-

2010, pelo menos três anos depois de “Maria Antonieta”, de Sophia Coppola, 

que trouxe uma versão jovem, imperativa e mais contemporânea de uma 

importante monarca. No entanto, há diferenças não apenas estéticas, como 

podemos perceber pelo ponto de vista de Mike McGranaghan  

(...) a palavra-chave no título do filme é "jovem". Embora sem as cores algodão doce e 
as canções pop inadequadas para o período que fizeram Maria Antioneta de Sofia 
Coppola muito divertido, A Jovem Rainha Vitória, no entanto, tem o mesmo tipo de 
juventude, espírito rebelde. Este não é um filme sobre uma rainha; ao contrário, é sobre 
uma jovem que está tentando impedir os adultos de lhe dizer o que fazer.30 

Já para o site Thinking Faith, o filme “A Jovem Rainha Vitória 

(...) captura uma jovem e impetuosa rainha em um momento crítico de sua vida, e é 
difícil decidir se é um romance encantador ou um contundente drama político. As duas 
vertentes do filme são sobre o crescente amor de Vitória por Albert e a crise 
constitucional que ela causou em sua coroação, principalmente devido à sua 
inexperiência. Felizmente, sua relação com Albert é tratada com mais sensibilidade, 
com Rupert Friend assimilando ambos, o romantismo e a determinação do príncipe 
alemão. (...) O que se passa ao longo do filme (...) é a tensão entre a teimosia juvenil 
de Vitória e seu status como monarca.31 

                                                           
29Disponível em: <http://www.imdb.com/name/nm0885249/bio?ref_=nm_ov_bio_sm> Acesso 
em:  07 de março de 2015 
No original: It was a challenge for me and that's why I wanted to make it. It's so much out of my 
world. I wasn't attracted by the royal family. But once I had to make a film on them, I became 
curious to learn about their world and be faithful to what they are. We don't have this in Quebec, 
and this respect for tradition and rituals. 
30 MCGRANAGHAN, Mike. “The Young Victoria”. The Aisle Seat. Disponível em: 
<http://aisleseat.com/victoria.htm> Acesso em: 07 de março de 2015 
No original: the key word in the film's title is "young." While without the cotton candy colors and 
period-inappropriate pop songs that made Sofia Coppola's Marie Antionette so much fun, The 
Young Victoria nevertheless has the same kind of youthful, rebellious spirit. This is not a movie 
about a queen; rather, it is about a young woman who is trying to prevent the big bad adults 
from telling her what to do. 
31 VILE, Gareth. “The Youg Victoria”. 11 de março de 2009. Disponível em: 
<http://www.thinkingfaith.org/articles/film_20090311_2.htm> Acesso em: 07 de março de 2015 
No original: captures a young, feisty queen at a critical moment in her life, and can never decide 
whether it is charming romance or hard-hitting political drama.The two strands in the film are 
Victoria’s burgeoning love for Albert and the constitutional crisis that she caused on her 
coronation, mainly due to her inexperience. Fortunately, the tentative affair with Albert is 
handled more sensitively, with Rupert Friend capturing both the German prince’s romanticism 
and determination. (...)What comes across throughout the film (...) is the tension between 
Victoria’s headstrong youth and her status as monarch. 
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Levando em consideração o filme em si, é possível notar que houve 

muito cuidado com os detalhes, desde o cenário, que inclui cenas internas 

rodadas nos castelos Belvoir e em Leicestershire, passando pelos passeios em 

carruagens. Toda essa atenção aos detalhes para construir uma visão dessa 

época com o objetivo de demonstrar e convencer o público que  

A Jovem Rainha Vitória é um belo filme, que traz uma linda história de amor sob os 
bastidores políticos da corte britânica. Além de atender a curiosidade sempre existente 
sobre a vida particular dos antigos monarcas, mostra com delicadeza as dificuldades 
dos afazeres do posto maior da monarquia.32 

Tendo considerado essas opiniões, passemos agora a conhecer a 

história narrada por tal obra cinematográfica, que considero, possa ser dividida 

em cinco partes: A Infância, em que conhecemos o “Sistema Kensington” e 

toda a extensão que ele teve na vida de Vitória; A Coroação, o primeiro clímax, 

parte em que são apresentados alguns personagens de grande importância na 

vida da rainha e todo o caminho do ano anterior à sua coroação; O Casamento, 

onde acompanhamos a formação de uma crise constitucional e a proposta de 

matrimônio; O Atentado, parte que pode ser considerada o segundo clímax, 

onde vemos a rotina do casal Vitória e Albert, tanto do ponto de vista pessoal 

quanto público; e por fim, O Reinado Conjunto, parte final, em que percebemos 

o desfecho da história e sua feliz conclusão.   

2.1 A infância 

Esse trecho inicial do filme, com duração de aproximadamente 3’52”, no 

qual os personagens seguem a seguinte ordem de apresentação: Vitória 

(criança), Sir John Conroy, e por último a Duquesa de Kent 

Logo no início do filme são usados recursos que estarão presentes ao 

longo de todo o decorrer da história. Somos apresentados ao mundo diegético 

com uma voz-over comandando a apresentação de armas, alternando com a 

aparição de guardas que recebem o comando. Paralelamente um intertítulo 

anuncia que em 1819 nasce uma criança num palácio de Londres, sendo esta 

criança destinada a ser reinante sobre um grande império, além de ser 

disputada entre dois tios reais: o rei da Inglaterra e o rei da Bélgica. Isso se não 

                                                           
32 RUSSO, Francisco Russo. “Críticas AdoroCinema A Jovem Rainha Vitória”. Disponível em 
<http://www.adorocinema.com/filmes/filme-126288/criticas-adorocinema/> Acesso em 07 de 
março de 2015 
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for forçada a renunciar seus poderes assinando uma ordem de regência. O 

intertítulo explica, ainda que “um regente é chamado para governar no lugar de 

um monarca quando este se ausenta, adoece ou... é muito jovem”. 

Em um travelling da esquerda para a direita, vemos a Vitória adulta 

(Emily Blunt) se vestindo para a coroação. A cena se altera, por meio de um 

corte, para a Vitória criança (Michaela Brooks), a partir de então 

acompanhamos a rotina da princesa criança, ao mesmo tempo em que 

ouvimos em off a voz da mesma personagem como adulta. A infância de Vitória 

é mostrada em um palácio, onde a menina passa a maior parte do tempo 

sozinha, passeando pelo jardim, brincando no salão ou na companhia de 

inúmeras bonecas.  Paralelamente, a narração pergunta: “Que garotinha não 

sonha crescer como uma princesa?”  

Vitória criança, então pega um livro, mas o devolve ao seu lugar quando 

Sir John Conroy (Mark Strong) se encosta no batente da porta observando-a, é 

nesse momento que a narração nos explica que a Duquesa de Kent (Miranda 

Richardison) e Conroy criaram o “Sistema de Kensington”, no qual a princesa 

não pode dormir num quarto sem a sua mãe ou descer as escadas sem a 

presença de um adulto. Essa última retratada visualmente por uma criada que 

está a acompanhar a princesa pela escada. 

A narração continua contando que com 11 anos Vitória descobriu o 

motivo de tantos cuidados, paralelamente mostrando a menina olhando sua 

árvore genealógica, fazendo o espectador compreender que ela é a próxima na 

sucessão ao trono. Aqui temos uma montagem de imagens colocando Vitória 

adulta, ainda se arrumando para a coroação e Vitória criança dizendo “Eu serei 

boa”. Há então um corte começando a cena seguinte com um contra-plongée 

mostrando a abadia onde está acontecendo a cerimônia que coroa a 

protagonista. Até a entrada na abadia a música de fundo permanecia 

instrumental, durante a cerimônia ouvimos o som diegético do coral.  

No momento em que a coroa é finalmente colocada na cabeça da 

personagem, a câmera permanece em close nela por alguns segundos, 

mudando em seguida para sua mãe, a duquesa. Ainda em close up na 

duquesa acompanhamos a mudança de cenário, iluminação e sonoplastia que 

sinalizam a elipse temporal complementada num flashback que leva o 

espectador para o período de um ano antes da cerimônia da coroação. 
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Para chegar a esse ponto devemos recordar que os pais de Vitória 

casaram-se em 1818, sendo eles Eduardo, duque de Kent (quarto filho de 

George III) e a princesa Vitória de Saxe-Coburgo, a essa altura viúva de seu 

primeiro casamento e mãe de Feodora e Carlos, os quais não são nem ao 

menos mencionados no filme. Dessa união resultou uma única filha chamada 

Alexandrina Vitória Regina. 

Vitória, que recebeu o nome da mãe, nasceu em 24 de maio de 1819. 

Quando ela tinha apenas oito meses de vida, seu pai veio a falecer de 

complicações de um forte resfriado. Assim, a criança ficou apenas aos 

cuidados da mãe. A partir daí a duquesa contou com 

O capitão John Conroy, antigo membro da guarda pessoal do finado duque de Kent, 
tornou-se também seu grande aliado. Conroy era um homem de grande habilidade 
política e encanto, mas ao mesmo tempo era ambicioso e inescrupuloso. Percebendo 
que a solidão e a situação da duquesa diante da corte, combinadas à sua preocupação 
com o futuro da filha, poderiam lhe fornecer a oportunidade para consideráveis 
progressos pessoais, tratou de se transformar no mais confiável amigo da família. 
Pretendia com isso exercer influência sobre a princesa, possível herdeira do trono 33 

Para cumprir as ambições de Conroy e da duquesa de Kent de chegar à 

regência, foi criado o “Sistema de Kensington”, um método educativo, tendo 

esse nome por ter sido desenvolvido no palácio de Kensington exclusivamente 

para Vitória. Uma metodologia que consistia que alguém experimentava a 

comida antes da princesa. Vitória não podia estudar com outras crianças e nem 

ler livros populares, tornando a leitura uma atividade que “não era uma 

ocupação que a interessasse muito, em parte, talvez, porque os livros que lhe 

eram dados ou eram sermões, sempre tediosos, ou poesias, que eram 

incompreensíveis. Romances eram estritamente proibidos”34. O sistema ainda 

consistia em não dormir sem a mãe, tendo que dividir o quarto com ela, e nem 

mesmo descer as escadas sem estar segura pela mão de um adulto, tal como 

retratado no filme.  

Concluamos esta primeira parte comentando sobre a Baronesa Lehzen, 

que historicamente teria originalmente sido contratada para cuidar de Feodora 

“especialmente pelo fato de que, sendo alemã, havia menos perigo de que 

tivesse ligações políticas na Inglaterra. Conroy imaginava que uma governanta 

inglesa poderia ter poderosos amigos, que talvez tentassem influenciar a 

                                                           
33 SHEARMAN, Deirdre. Rainha Vitória. São Paulo: Nova Cultura, 1987. p.13 
34STRACHEY, Lytton. Rainha Vitória. Rio de Janeiro: Recorde, 2001. p.59 
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princesa herdeira”.35 Lehzen, apresentada a partir da segunda parte, é 

retratada no filme como a figura da mãe afetiva, que protege a princesa mais 

do que a própria duquesa que é a mãe sanguínea. 

 

 

 

2.2  A coroação   

Com duração de aproximadamente 51’, abarcando a posição dos quase 

quatro minutos até mais ou menos 53’. Esta segunda parte traz os 

personagens na seguinte ordem: Vitória (adulta); Conroy; Duquesa de Kent; 

Lehzen; rei Leopold, Barão Stockmar; Albert; Ernest; Lorde Melbourne; Rei 

William IV; Rainha Adelaide; Duque de Wellington; Robert Peel; Lady Flora 

Hastings; Duquesa de Sutherland; 

Recordemos que Vitória passa de criança à adulta em um rápido jogo de 

imagens e que para contar o dia da coroação Jean Marc-Vallée utilizou o 

recurso da elipse temporal associada ao close up no rosto da duquesa, 

retomando a história com um flashback marcando um ano antes do dia da 

cerimônia da coroação da princesa.  

A sequência começa num quarto pouco iluminado com Vitória, na idade 

de 17 anos, adoentada, enquanto Conroy, grosseiramente, exige que ela 

assine a ordem de regência, a qual ela se recusa terminantemente. A partir 

daqui percebemos que a disposição dos personagens forma, em geral, um 

triângulo, tendo-se, nessa cena em particular, Vitória deitada na cama, Conroy 

ao seu lado e a mãe da Vitória, duquesa de Kent, também se encontra no 

recinto, de costas para a porta, ao pé da cama. A única intervenção que a 

duquesa faz à atitude de Conroy é questionar se estão agindo corretamente.  

A formação se desfaz com a entrada de Baronesa Lehzen (Jeanette 

Hain) para medicar a protagonista causando a saída dos outros dois. O quadro, 

em que se escutam sons diegéticos e música não diegética ao fundo, muda 

para um soldado fechando o portão do Palácio de Kensington, mudando então 

o quadro para o título do filme “A JOVEM RAINHA VITÓRIA”. 

                                                           
35SHEARMAN, Deirdre. Rainha Vitória. São Paulo: Nova Cultura, 1987. p.17 
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   Passada essa apresentação nos encontramos no Palácio do Rei 

Leopold da Bélgica (Thomas Kretschmann). O rei está presente em um plano 

geral, conversando com o Barão Stockmar (Jesper Christensen), tutor dos 

sobrinhos do primeiro, a respeito da princesa se recusar a assinar a ordem de 

regência. Temos, como em muitos momentos do filme, uma oposição de ideias, 

representado pela posição face a face desses dois personagens, em que o rei 

Leopold acha que Vitória é uma jovem ignorante que precisa de tempo para ser 

guiada na preparação para se tornar rainha. O Barão, por seu lado, acredita 

que o rei deve ficar ao lado de Vitória, para libertá-la do controle indireto de 

Conroy. É nesse intermeio de ideias que o papel de Albert (Rupert Friend) 

começa a ser delineado, pois o rei Leopold pede para o Barão voltar para a 

Alemanha e concluir o aprendizado de Albert. Aqui tem-se um corte na 

expressão facial reflexiva do Barão. 

Outro ponto comum na estética do filme é a apresentação do cenário em 

que se encontram os personagens, nesse ponto nos é apresentado o Castelo 

de Rosenau em Coburg, na Alemanha. Um plano geral mostra Albert de 

costas, praticando arco e flecha, prática interrompida quando seu irmão Ernest 

(Michiel Huisman) o chama. O plano fixo permanece focando Albert enquanto 

ele se aproxima despreocupadamente.36  

Logo percebemos que o aprendizado de Albert consiste em saber os 

gostos culturais de sua prima, que conhece primeiramente por meio de um 

retrato. Os planos alternam-se entre a expressão de frustração do príncipe em 

ter que falar em inglês, mesmo ele sendo alemão, e por ter de fazer de seus 

gostos artísticos aqueles que, na verdade, são os gostos de Vitória. E a 

consternada expressão do Barão ao notar que Albert ainda não está 

completamente preparado para desempenhar o papel de conquistar a jovem 

princesa. Mais uma vez, os personagens estão em lados opostos do cenário. 

O cenário muda em uma batida da mão do Barão na mesa, para a 

ópera, na música “I Puritani”, contrastando com a voz-over do Barão, dizendo 

que a Vitória só tem permissão de ir à ópera e ao balé. Enquanto isso, o plano 

aberto, demonstra a distância que a princesa é mantida da corte, representada 

pelos políticos, que adiante serão mais propriamente apresentados. 

                                                           
36 A sequência de Vitória em seu pequeno momento de rebeldia, que sucede a apresentação 
de Albert, será comentado no capítulo IV devido ao figurino que ela usa no momento. 
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Na continuidade Vitória está a distrair-se com uma boneca, na intimidade 

do quarto que divide com a mãe. Uma vez mais temos a ligação com a infância 

pela presença das bonecas. Aqui mãe e filha discutem a ida ao aniversário do 

rei William IV (Jim Broadbent). A oposição das personagens se dá também 

pela posição delas no espaço, estando de costas uma para a outra, tendo os 

seus respectivos espelhos para encarar e evitar uma confrontação direta. 

Lembrando que a Duquesa, raramente, dá ordens diretas à filha, é mais o 

Conroy quem se impõe, ou a Lehzen que desempenha um papel mais protetor. 

A Duquesa, se encontra constantemente, como observadora e não como 

personagem de atitude. Para fechar essa sequência, o rei Leopold, 

autoritariamente está de frente para um Albert indiferente, lhe lembrando de 

seu dever para com a família Coburg, de se infiltrar definitivamente na 

Inglaterra.    

 A próxima sequência se inicia com os irmãos Albert e Ernest sendo 

recepcionados pelo administrador do palácio da Duquesa, ou seja, Conroy. 

Nesse meio tempo, Vitória observa de uma janela e confere a sua própria 

imagem se olhando num espelho antes de ir receber os recém chegados. O 

som intenso de um violino, não diegético, ao fundo cessa quando eles se 

encontram, formando novamente com a disposição dos personagens um 

triângulo, em que Conroy está perto da porta para o próximo cômodo, Vitória à 

base das escadas e os irmãos de costas para a porta de entrada. A atmosfera 

é de tensão para Albert, afinal chegou a hora de colocar em prática as 

instruções que recebeu. A situação é de animação para Vitória que está tendo 

contato com pessoas alheias a seu cotidiano. 

Do cenário interno para o externo, os protagonistas caminham lado a 

lado e são vigiados à distância. É um momento de leve decepção para a 

princesa que logo percebe o jogo de seu primo em ter os mesmo gostos 

culturais que ela, fazendo com que a posição dos personagens mude para o 

distanciamento e confrontação. Uma característica de Vitória é que quando se 

sente contrariada por alguém, ela olha para qualquer direção menos para o 

rosto da outra pessoa, se mostrando, assim, desagradável. Ao perceber essa 

atitude Albert resolve ser mais autêntico e diz “Eu gosto de Schubart”, fato que 

faz com que comece a ganhar a confiança de sua prima.  
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Mais tarde todos se encontram na sala, onde Vitória e Albert estão em 

uma partida de xadrez em um canto, sendo constantemente observados, por 

Conroy, Ernest, pela Duquesa e pela Lady Flora Hastings (Genevieve O'Reilly), 

todos sentados em uma linha de frente para o casal. Num ato de confidência 

Vitória questiona se Albert já se sentiu como as peças do jogo. Esse 

questionamento resulta em uma bela resposta por parte dele que agrada 

imensamente a jovem, dizendo que ela deve aprender as regras do jogo 

político para jogar tão bem quanto as pessoas que tentam controlá-la, e 

encontrar um marido que jogue “com você, não por você”. Em mais um sinal de 

sua confiança, Vitória convida seu primo para dançar, mas receia que ele, ao 

que tudo indica no filme, não soubesse dançar e declina do convite. Toda essa 

conversa corre em paralelo com o jogo de xadrez que os dois estão jogando.  

Após isso, Albert sobe a escada com Vitória, e a fita de frente quando 

diz “Eu sei o que é viver sozinho dentro da sua cabeça, sem nunca dar uma 

pista sobre seus verdadeiros sentimentos”, declaração que a deixa muito 

satisfeita, considerando que é uma demonstração das próprias ideias que 

Albert possui, sem as influências de seu tio Leopold, levando-a a ter simpatia 

por ele e permitindo-o corresponder-se com ela por meio de cartas. 

Correspondências, posteriormente, muito significativas no filme. Esse pequeno 

momento na escada é acompanhada sonoramente pela música instrumental 

“Only You”. 

O sentimento de satisfação da princesa é comprovado quando ela, já em 

seu quarto se preparando para dormir, baila com Lehzen, e comenta que no dia 

em que se casar, será com alguém que agrade a ela mesma e não aos outros 

que tentam manipulá-la. A cena outra vez se encerra com Vitória encarando 

sua imagem no espelho. 

Essa próxima sequência do jantar em comemoração ao aniversário do 

rei, Castelo de Windsor, tem início ao som de uma valsa das aulas de dança 

que Albert está tendo, em paralelo às indicações políticas inglesas que seu 

tutor lhe passa, e ainda em terceiro paralelo os convidados chegando para o 

jantar. Em primeiro é apresentado Lorde Melbourne (Paul Bettany), um liberal 

que coloca os interesses ingleses acima dos interesses estrangeiros. Ele 

aparece arrumando os últimos detalhes de sua roupa de gala, colocando luva 

de pelica, representando a imagem de um distinto cavalheiro inglês, seguro, 
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imponente, charmoso a ponto de fazer as damas virarem o pescoço para vê-lo 

logo que seu nome é anunciado. O próximo, é o Duque de Wellington (Julian 

Glover) com seu imponente cabelo grisalho e sua expressão arrogante. E por 

fim, Sir Robert Peel (Michael Maloney) com seu caminhar confiante, ele é 

colocado como o próximo Primeiro Ministro conservador.  

Quando Vitória entra, as atenções são deslocadas para ela, e o plano se 

aproxima dela em travelling. Ela é uma liberal demonstrando ser a favor de 

Melbourne, o que é bom para ele, que senta-se ao lado dela durante o jantar 

de aniversário do rei William IV. Melbourne aproveita a oportunidade para 

conquistar a simpatia da princesa falando extremamente bem do pai dela, além 

de ser charmosamente gentil.  

A valsa continua a tocar até o momento em que é interrompida para que 

o rei, com uma postura cansada e o cabelo contendo um topete, possa falar. 

Sua fala é suave quando fala de passar o poder real para sua sobrinha Vitória, 

mas se altera quando fala da Duquesa e suas atitudes de afastar tio e 

sobrinha. A duquesa se levanta e a câmera em travelling segue sua saída 

filmando-a frontalmente.  As cenas seguintes alternam a solidão e tristeza de 

Vitória e o semblante distraído de Albert. 

A nova sequência traz novamente a disposição triangular dos 

personagens, Vitória, Duquesa e Conroy. Desta vez o impasse entre eles é a 

exigência do rei de ter sua sobrinha mais próxima dele e de aumentar a renda 

dela aos 18 anos. Fatos que ameaçam os planos de regência deixando Conroy 

extremamente agressivo, exigindo que Vitória faça dele seu secretário 

particular, além de fazer dele juntamente com a duquesa regentes. Vitória, 

finalmente, segura de si, nega-se a seguir com essas exigências e acusa sua 

mãe de não defendê-la. O foco se concentra na expressão agressiva de 

Conroy, tendo a mãe de Vitória as suas costas, e em Vitória que observa 

assustada o seu agressor moral e físico. O maior sinal de descontentamento 

mútuo é o bater das portas que os dois personagens em conflito realizam. 

O rei, por sua vez, vive o drama da esperança de viver pelo menos até 

que sua sobrinha possa assumir o trono sem possibilidade da necessidade de 

regência. Nessa parte, a base triangular é formada pelo desalentado rei, pela 

preocupada rainha Adelaide (Harriet Walter), e pelo polido Lorde Melbourne. A 
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iluminação maior vem de uma janela, como na maior parte do filme. Melbourne 

tem permissão para ser secretário particular da princesa, posição de privilégio. 

Vitória recebe a visita de Melbourne, que em sinal de respeito 

permanece em pé diante da princesa, a base dos personagens aqui é uma 

linha reta. A iluminação da janela vem detrás de Vitória. Ele fala pacientemente 

ao indicar a Duquesa de Sutherland (Rachael Stirling) para ser senhora das 

vestes37, e sai satisfeito por seus conselhos serem seguidos. Em paralelo, 

Albert, por sua vez escreve para Vitória, seguindo o conselho de seu irmão 

Ernest de escrever o que sente. Ele resolve enviar a música “Swan Song” de 

Schubart, e diz “Eu toco com você em meu coração”, nesse momento tanto a 

música quanto a voz dele estão em over, enquanto aparece Vitória lendo a 

carta em frente a um espelho, este é outra testemunha da variação dos 

sentimentos da princesa.  

Pequenas passagens de Leopold com o Barão, mostram sua pressa em 

conseguir ter a Inglaterra a seu lado em caso de necessidade. Em uma dessas 

passagens, é o momento em que os dois personagens se encontram lado a 

lado de frente para uma janela, admirando o exterior. 

Uma reviravolta, já esperada, é a morte do idoso, rei William IV, ao que 

informa o intertítulo no Castelo de Windsor, no dia 18 de junho de 1837, às 3:30 

da manhã. Agora é oficial: Vitória é Rainha. A confirmação simbólica é feita 

pelo mensageiro que se ajoelha ante a ela e pelo pequeno ajuste no ângulo da 

câmera para capturar a luz solar que começa a invadir o cômodo e recai 

diretamente sobre a cabeça da nova rainha. Suas primeiras ordens são subir 

as escadas por si só e dormir em um quarto sozinha, outra vez a presença do 

espelho, onde a moça se vê, agora, de outra forma, uma na qual pode decidir 

como será sua vida e não mais precisa suportar os conselhos e pressões de 

sua mãe e o conselheiro Conroy.  

 O conselho se reúne para o primeiro pronunciamento da nova rainha, 

um plano sequência a acompanha até momento em que se senta para o 

pronunciamento. Onde o plano aberto para captar a quantidade de homens que 

constitui o grupo, varia com os closes em Melbourne e Peel, e em especial as 

                                                           
37 Dama escolhida para cuidar da indumentária que a rainha usará e também cuidará dos 
horários das damas que acompanham a soberana. No filme, em português o termo aparece 
como “Camareira Mor” 
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expressões desses dois. Na reunião Vitória diz “Eu sou jovem, mas estou 

disposta a aprender. E eu pretendo dedicar a minha vida a servir meu país e 

meu povo”. O foco se altera entre a leve insegurança da rainha e a expectativa 

dos conselheiros. 

A sequência seguinte inicia com uma música não diegética ao mesmo 

tempo em que a voz-over de Vitória lê a carta que enviou a Albert, contando de 

sua mudança para o Palácio de Buckingham, o qual ela é a primeira soberana 

a habitar, e é também onde existem os problemas de administração, como o 

fato de o palácio ser frio, pois um departamento cuida da lenha e outro de 

acender a lareira, mas como não estão em sintonia, a lareira nunca é acesa, 

problemas que serão distração para Albert depois de seu casamento.  

O plano aberto começado com contra-plongée da apresentação interna 

do Palácio de Buckingham altera para um plano fechado, no lado externo, 

quando Vitória em uma conversa com sua tia Adelaide, viúva do rei anterior, 

sobre querer ficar solteira, já que muitas pessoas reforçaram seus esforços 

para casá-la com um peão no jogo político, e também da referência que 

“querido Lorde M.” representa, ao que Adelaide rebate que os políticos 

passaram, mas a rainha permanecerá.  

Novamente no cenário interno, vemos que Lorde M. (como a rainha 

carinhosamente chama Lorde Melbourne) em pé, dessa vez inquietamente, 

arrumando as bonecas da rainha, que permanecem ainda, por sinal de sua 

inocência. Ele está sendo atencioso com Vitória e diz que ele está ali para ela 

não se sentir sozinha, fato que aconteceu para reforçar sua presença não 

apenas como secretário particular, senão como amigo que faz inclusive piadas. 

Mas Lorde M. encontra uma carta de Albert, obviamente um forte candidato a 

príncipe consorte. Nessa parte, em geral, a expressão de Melbourne é de 

decepção por ver sua influência diminuindo.  

A partir de então acompanhamos a saga de Albert, que novamente em 

Londres, faz o possível para se aproximar ainda mais de Vitória, aproveitando 

de momentos sozinhos em que ela tenta desenhá-lo, por exemplo, e também 

de quando Albert tenta esboçar suas ideias para moradias mais dignas e 

baratas para os trabalhadores operários, afinal lembremos que esse é o 

contexto da Revolução Industrial. Em mais um voto de confiança Vitória 

explana para Albert que as pessoas querem se aproveitar de sua juventude, ao 
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que ele rebate “eles não a conhecem como eu”. Isso é seguido de um passeio, 

levando a uma lição de arco e flecha, numa cena declaradamente romântica 

quando ele arruma a postura dela para soltar a flecha. Novamente, o som 

instrumental de “Only You”. 

Nessa passagem os sons em geral são diegéticos, mas quando os dois 

caminham no jardim tem ao fundo a presença de uma música instrumental 

romântica. Entretanto, o clima de romantismo é quebrado com a presença de 

Conroy. A presença deste é tão incômoda que Lorde M. em sua expressão 

nada amistosa e autoridade, se apresenta sentado de frente para a Duquesa 

de Kent para informar que eles terão aposentos separados dos da rainha. 

Diante da perplexidade dos dois, lorde M. sinaliza levantando a mão para 

informar que agora é ele quem tem influência sobre a rainha. 

Em seguida estamos na Abadia de Westminster, uma semana antes da 

coroação, como coloca o intertítulo, em que Vitória conversa com Lorde M. 

sobre seus desejos de perfeição para a cerimônia. O plano oscila entre a 

expressão de um e outro. Lorde M., até então com um sorriso brincalhão nos 

lábios muda sua postura para a surpresa e consternação ao ouvir sobre a 

vontade que a rainha tem de ajudar os trabalhadores em suas moradias, 

informando dos estudos feitos por Albert. Ideias claramente rechaçadas por 

Lorde M. que acredita que o outro é simplesmente um jovem querendo se 

aproveitar da oportunidade da sua proximidade com a rainha.  

Fechando essa parte, percebemos um detalhe no travesseiro da rainha, 

as iniciais VR (Victoria Regina, uma referência a seu nome de batismo), 

enquanto ela estava a considerar as opiniões das pessoas a quem queria bem 

e a desprezar às pessoas a quem não confiava e/ou estava ressentida, em 

forma de sonho. Por fim, Conroy é proibido de acompanhar a cerimônia da 

coroação, que ocorreu em 28 de junho de 1838, como informa o intertítulo. 

Uma curiosidade é que no instante em que Vitória entra, uma das suas damas 

é a Princesa Beatrice de York, que fez uma participação especial. Aqui a 

música é diegética, cantada pelo coro. E é onde temos o primeiro clímax. 

Para concluir essa segunda parte, que é a maior, pontuemos as 

mudanças que a vida de Vitória sofreu no decorre de apenas um ano. Uma 

pessoa, em especial, que teve destaque intrinsecamente nessas mudanças foi 

Melbourne, que  
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(...) tinha 58 anos e estava no auge de sua carreira política. Além disso, era uma figura 
elegante e atraente, fato que não passou despercebido à jovem rainha. (...) Instruiu-a 
sobre a Constituição britânica, a condução dos trabalhos governamentais e sobre a 
significação das várias linhas políticas. Ajudou-a a enfrentar a opressiva burocracia real 
e – muito importante – ajudou-a a sair do isolamento do Palácio de Kensington para o 
brilhante mundo da sociedade humana. Em consequência disso, a afeição entre eles 
cresceu rapidamente. Melbourne viu a jovem rainha quase como uma filha e esta 
achava seu querido “Lorde M” gentil, espirituoso, astuto, inteligente e encantador38 

Essa relação de amizade entre os dois está muito bem representada no 

filme, particularmente através das cartas e conversas de Vitória com Albert 

sobre a presença e a influência que Lorde M. possui. Ele desempenhou 

importante papel nesse período de transição pelo qual Vitória passava, se 

tornando uma base na qual ela se sentia confiante o suficiente para levar a 

cabo suas decisões políticas. 

2.3 O casamento 

A esta altura todos os personagens foram apresentados. Nesta parte a 

duração é de aproximadamente 36’, começando aos 53’ e finalizando à 1º29’. 

A última parte foi finalizada com a cerimônia de coroação, continua aqui com 

Vitória olhando para as duas pessoas em quem mais tem confiança: Lorde M. e 

Albert, respectivamente. Corta para um plano aberto em que mostra Conroy e 

sua solidão no imenso cenário interno, cheio de obras de arte, representando 

seu fracasso em conseguir a regência, apesar da riqueza que o rodeia. Em 

outro plano Vitória dá banho em Dash, surpreendendo a Lorde M. Ela, está 

contente em justificar que não deve faltar a seus deveres. O secretário 

particular lhe diz que ela deve descansar para o baile, ao que ela responde que 

irá porque pretende dançar até o amanhecer e para ilustrar sai dançando com 

Dash. Uma vez mais se olha no espelho para admirar seu reflexo simbólico, em 

sua posição oficialmente coroada rainha. 

A sequência agora se inicia com o baile da coroação, onde a música 

diegética começa quando Vitória e Albert dançam39. Ao finalizar a dança Albert 

com desagrado vê Lorde M.do lado oposto do salão. Uma elipse temporal, em 

meio a um cenário chuvoso Vitória se despede de Albert, dizendo-lhe que 

ainda não é o momento para que ele lhe seja útil. Apesar disso há um 

estreitamento na relação dos dois que se correspondem constantemente por 
                                                           
38SHEARMAN, Deirdre. Rainha Vitória. São Paulo: Nova Cultura, 1987. p.24 
39

 Essa cena será mais profundamente comentada no capítulo IV devido ao figurino que ela usa 
no momento. 
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meio de cartas, estando suas vozes em over quando da leitura das cartas ao 

mesmo tempo em que toca a valsa que dançaram durante o baile. Além da 

proximidade dos personagens dentro do quadro e da troca de olhares e 

sorrisos.  

Os problemas políticos começam a se fazer presentes. Aqui Vitória fica 

desolada quando descobre através do Duque de Wellington que Lorde M. foi 

destituído do cargo de primeiro ministro. Ela chora em seu quarto diante do 

espelho, sentindo o peso desse golpe, enquanto é consolada por Lehzen. Essa 

desolação será substituída por petulância ao encontrar-se com o novo primeiro 

ministro: Sir Robert Peel, que não possui muito tato com a jovem rainha e quer 

impor sua vontade em substituir as damas de sua majestade. A oposição de 

opinião dos dois fica visualmente evidente, pois estão de frente um para o outro 

e Peel está sentado, se considerando um igual dela.  

Em uma elipse temporal Peel se encontra na câmara onde os ministros 

discutem em meio a papeis jogados no chão, em paralelo com charges no The 

Times sobre o joguete político. Em uma das charges Vitória aparece no meio 

de uma gangorra com Peel de um lado e Melbourne de outro. Juntamente a 

isso se encontra o descontentamento do povo que reage fazendo reuniões 

públicas, caluniando a soberana e chegando a uma manifestação em frente ao 

palácio pressionando os portões a cederem e lhes dar passagem para atacar 

pessoalmente a rainha, enquanto ela está em uma reunião cultural, até Conroy 

informar de que um rapaz armado foi pego nos jardins com a intenção de ferir 

sua majestade. Uma pedra é então atirada pela janela, causando o caos e 

desconcertando os presentes na sala. A cena é congelada no povo gritando do 

lado de fora dos portões, marcando a crise constitucional enfrentado por 

Vitória. Todas essas cenas acontecem em paralelo com um inquieto Albert, que 

recebe as notícias na Bélgica.  

Depois de passar por essas situações políticas difíceis com muitos 

desacordos com o parlamento e o grande julgamento popular, Vitória, 

extremamente abalada, decide que é hora de casar-se com alguém que esteja 

ao seu lado nesse grandioso jogo de xadrez que é sua vida. Como o próprio 

Albert explicou para Ernest, segundo as regras a proposta de casamento deve 

partir de Vitória por ela ser a rainha e estar acima na hierarquia. Finalmente, a 

monarca convida Albert para a corte. Este aparece num posição imponente 
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com um cão de cada lado, demonstrando sua coragem e virilidade. Os olhares 

dos primos se cruzam em sinal de compreensão mútua.40  

O casamento acontece rapidamente, há um pequeno movimento lateral 

da câmera, da esquerda para a direita, passando de Albert para Vitória, 

fechando com o “aceito” declarado por ele. A vida de casados é mostrada 

principalmente no quarto do casal, com o tradicional “bom dia, esposa”. O clima 

romântico permanece ao som instrumental da música tema do casal, enquanto 

eles dançam e brincam na chuva, cena mostrada pelo plano fixo. De volta ao 

quarto ela caminha até ele e o abraça, para sentir esse momento de extrema 

tranquilidade e segurança, um momento que ela quer que permaneça sempre 

dessa forma. 

No entanto, Vitória ainda não envolve Albert nos assuntos de Estado, 

deixando-o ocioso, o que visivelmente o incomoda, principalmente quando ele 

reclama que ali é muito frio, e que as janelas são muito sujas, ao que Lehzen 

responde que são convidados da rainha e devem viver de acordo a seu 

costume. A oposição das ideias se representa pelo olhar de desafio de Lehzen 

sentada no sofá, e de Albert na janela. Enquanto Vitória permanece à margem 

da discussão, sentada afastada em sua escrivaninha.  

O relacionamento do casal volta à atmosfera pacífica quando Albert 

passa a cuidar da administração das atividades domésticas e quando Vitória 

anuncia que está grávida. A política, porém, não é deixada de lado, ao anunciar 

a gravidez da rainha para os amigos mais próximos, Melbourne tenta 

aproximar-se de Albert que o rechaça sem nenhum arrependimento, deixando 

o primeiro estarrecido. 

Fechando essa parte, Albert faz uma associação com a oposição, nas 

pessoas do Duque de Wellington e de Peel para quando este for novamente 

Primeiro Ministro. Fato que fez Vitória sentir-se, ainda mias traída e tratada 

como criança, levando-a a discutir com o marido acusando-o de que ele é 

apenas o marido e não o soberano, não podendo tomar decisões dessa 

magnitude sem o consentimento da herdeira da coroa. Eles são colocados 

frente a frente mantendo lados opostos, na intimidade de seu quarto. Essa 

                                                           
40 A cena da proposta será colocada no capítulo IV para relacionar com a análise do figurino.  
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parte é finalizada com Albert saindo pela porta para evitar que sua esposa se 

exaltasse mais, e ela termina seguindo-o e gritando com ele. 

Nessa terceira parte temos o vislumbre do período da juventude em que 

“Vitória era bastante expansiva, não evidenciando ainda nenhuma das 

características de repressão, mais tarde associados à “era vitoriana”. Amava 

apaixonadamente o marido e expressava francamente seus sentimentos”.41 

Essa parte é a que também explora mais as disputas políticas, ao mesmo 

tempo em que a solução oferecida para a rainha enfrentar os problemas é o 

casamento, que para os propósitos da narrativa, aconteceu de ser com um 

homem que, verdadeiramente, agradava a soberana como foi desenvolvido na 

narrativa. 

2.4  O Atentado   

  Essa parte é bem curta, tendo menos de cinco minutos de duração, 

entre 1º30’ e 1º35’ mais ou menos. É a penúltima parte, na qual após a 

divergência de opiniões entre o Príncipe Consorte e sua esposa saem para 

um passeio de carruagem. O ressentimento de Vitória ainda está em cena, 

pois ela chega até a carruagem antes de Albert e não dá importância à sua 

presença, permanecendo com a expressão contrariada e postura rígida.  

 No segundo clímax da história, um rapaz admira o casal passeando, 

aproveita que todos fazem o mesmo e em um close, dispara um tiro de 

revolver em direção à Vitória. A cena se passa em câmera lenta, no momento 

em que Albert percebe o perigo e se lança à frente da esposa para protegê-la. 

Paralelamente o braço da Duquesa de Kent se arrepia, indicando que algo 

grave acontecera. O atirador é preso, mas ainda tem tempo de encarar a sua 

obra e sorrir descaradamente. Uma música não diegética toca ao fundo, 

enquanto Albert é carregado para o quarto no palácio diante dos olhos da 

Duquesa, que contempla a desolação de sua filha.  

A velocidade da cena volta ao normal e Vitória pela primeira vez aparece 

rezando. A música muda quando Albert está desperto e é repreendido pela 

esposa por ter se arriscado. Somos, então, testemunhas de palavras de eterno 

carinho e amor entre eles, sendo que um é insubstituível para o outro. Outra 

                                                           
41 SHEARMAN, Deirdre. Rainha Vitória. São Paulo: Nova Cultura, 1987. p 37 
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vez coloco as palavras de Albert “Você é toda minha existência. E eu vou te 

amar até meu último suspiro”. 

 Em várias cenas Vitória conversara com Melbourne sobre a posição de 

Albert em relação a política inglesa, ficava explicito a indecisão dela em 

relação a seu primo e a aversão sentida por Lorde M em relação a Albert. 

Porém, depois do atentado, é justamente Melbourne que em um último ato de 

bondade, e sinal de redimissão, deixando sua vaidade de lado, aconselha 

Vitória a dividir seu trabalho de rainha com seu esposo e ajudá-la no pesado 

cargo de conduzir um reinado.42   

Historicamente o nome do atirador é Edward Oxford43, um barman 

desempregado de 18 anos, que desejava uma carreira como almirante na 

Marinha Real. Ele teria aproveitado a oportunidade, em junho de 1840 ao saber 

que os soberanos iriam dar um passeio de carruagem na casa da mãe de 

Vitória. Apesar de usar duas pistolas, Edward errou a mira e não causou 

maiores danos. No filme, Julian Fellowes, afirmou que a Albert fora atingido 

para maior dramaticidade.44 Os registros de todo o processo do julgamento de 

Edward Oxford está registrado em longas horas em escutar testemunhas e 

alegações, ponderações que no final resultaram na alegação de desequilíbrio 

mental, tal como colocado no filme. Algumas pessoas, ao menos, nos primeiros 

anos de reinado teriam atentado contra a vida de Vitória, mas como bem 

sabemos, nenhum deles obteve sucesso. 

Outra ameaça verdadeira que o filme trouxe foi a presença de um rapaz 

no jardim, historicamente, como escreve Strachey, ele é conhecido como “o 

garoto Jones”, o qual, teria certa vez, supostamente, invadido o palácio de 

Buckingham, simplesmente pela diversão proporcionada pelo desafio da 

invasão sem a intenção real de ferir a monarca. De toda forma, esse fato 

colaborou para mudanças na organização do local.  
                                                           
42

 Essa cena será mais comentada no capítulo IV será comentado no capítulo IV devido ao 
figurino que ela usa no momento. 
43 The Proceedings of the Old Bailey London’s Criminal Court, 1674 to 1913. Disponível em: 
<http://www.oldbaileyonline.org/browse.jsp?id=def1-1877-18400706&div=t18400706-1877> 
Acesso em: 20 de junho de 2015 
44 Did Prince Albert really get shot saving Queen Victoria from assassination? History House 

Disponível em: <http://www.historyhouse.co.uk/articles/queen_victoria_assasination.html> 
Acesso em: 20 de junho de 2015 
MURPHY, Thomas Paul. The men who tried to kill Queen Victoria. Sunday Express. 16 de 
dezembro de 2012. Disponível em: <http://www.express.co.uk/news/uk/365118/The-men-who-
tried-to-kill-Queen-Victoria> Acesso em: 20 de junho de 2015  
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Em vias da conclusão da narrativa, essa penúltima parte apresenta, 

ainda que superficialmente, a mudança interpretativa que Vitória possui dos 

fatos e das pessoas à sua volta, de modo a chegar em novas conclusões 

depois de acontecimentos que a doutrinam a pensar diferente. Segundo a 

crítica de Paulo Camargo 

A trama do competente filme do franco-canadense Jean-Marc Vallée mostra em 
detalhes esse processo de transformação de uma menina superprotegida em mulher 
com muitas responsabilidades e os bastidores de uma corte marcada por intrigas 
palacianas. (...) A bela reconstituição de época (...) É ao mesmo tempo um suntuoso (e 
sério) filme histórico e um tocante caso de amor.45 

Enfim, essa parte, mesmo curta, reforçou a ênfase, proposta pelo filme 

em afirmar que o casamento de sua majestade, a rainha Vitória e o Príncipe 

Consorte Albert foi realizado mediante o sentimento do amor, um motivo maior 

e mais importante para eles do que o jogo político de que ambos foram peças 

fundamentais. Uma vez mais, o amor demonstrou-se, como em muitos filmes, o 

sentimento que traz segurança afetiva e sem o qual não é possível ser 

completamente feliz, principalmente para um jovem casal soberano. 

2.5  O reinado conjunto 

Essa última parte começa em aproximadamente 1º35’ e segue até 1º38’, 

tendo cerca de três minutos de duração. O fim começa com Vitória seguindo o 

derradeiro conselho de Lorde M. em deixar a vida de Albert confortável tanto 

com sua posição monárquica quanto com sua vida cotidiana, por isso é que a 

Baronesa Lehzen deixa o palácio, enquanto o casal a observa da janela. 

Ouvimos novamente a música “Only you” em sua versão instrumental, que se 

estenderá até o início dos créditos, sendo substituída então pela versão 

interpretada por Sinead O'Connor. 

 Lehzen parte e a rainha conta ao marido seus planos de integração 

política, Vitória mostra a Albert que suas respectivas escrivaninhas estão de 

frente uma para outra de modo que trabalhem juntos nos assuntos de Estado. 

Numa elipse temporal nasce a filha dos soberanos, e a base triangular é 

                                                           
45 CAMARGO, Paulo.  Os primeiros anos de uma grande monarca. Caderno G da Gazeta do 
Povo, 02 de julho de 2010. Disponível em:  
<http://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/os-primeiros-anos-de-uma-grande-monarca-
24duorpbt0bpoa9az9ooveiby> Acesso em 12 de março de 2015 
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quebrada quando a Duquesa finalmente toma partido e se encaminha para 

ajudar nos cuidados de sua neta.  

 O intertítulo apresenta as informações de que o casal teve nove filhos, 

entre eles estiveram os regentes da Alemanha, Grécia, Romênia, entre outros. 

Paralelamente, mostra o casal no seu leito. Volta para o intertítulo informando 

que eles permaneceram juntos por 20 anos, ao que aparece Vitória arrumando 

as roupas do marido, dando a ideia de elipse temporal, da morte de Albert. 

Novamente alterna para o intertítulo colocando que Albert morrera aos 42 anos 

de febre tifoide, e que em sua memória Vitória separara as roupas do marido 

todos os dias até que ela também sucumbiu aos 81 anos. 

 Após essas informações, a última cena do casal é na qual os dois 

aparecem rindo, caminhando a um encontro social, representando-os reinando 

juntos46, principalmente ao que informa o intertítulo, das reformas feitas na 

educação, indústria, no bem estar e seu suporte às artes e ciências, 

consagrados na Grande Exibição do Príncipe Albert de 1851. Finalizando com 

a informação de que Vitória permanece até o momento de finalização do filme 

com o reinado mais longo da história da Inglaterra.  

A última parte, finaliza a narrativa oferecendo a informação do que é 

historicamente conhecido como o real final da história da personagem histórica 

de que o filme trata. Ao longo da história contada percebemos que alguns 

personagens tiveram grande representatividade na vida da jovem rainha como 

a sua tia Adelaide, figura representativa da razão. Lehzen como um suporte 

materno. Melbourne como um amigo e conselheiro. E, obviamente Albert, seu 

conselheiro e companheiro tanto político quanto doméstico. 

Esse filme representou uma rainha que foi privada de certas liberdades, 

e as únicas pistas de ter tido uma infância suportável são seus desenhos, suas 

bonecas, presentes em algumas cenas da primeira metade da história, seu 

cachorrinho Dash e a Baronesa Lehzen como companhia. Testemunhamos a 

saga de uma senhorita que passa a ser senhora de um reino e de um marido.  

Vemos como em qualquer história romântica inimigos e amigos, pessoas que 

tem seus próprios interesses e pessoas que se dedicam a dar suporte à 

protagonista em sua jornada “heróica”. Nos é apresentado, enfim, em menos 

                                                           
46

 Essa cena será melhor comentada no capítulo IV, pois é um dos cinco figurinos analisados. 
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de duas horas, uma figura pública que, até o mês de setembro de 2015 

possuía o reinado mais longo da Inglaterra, contados sessenta e três anos e 

sete meses, façanha recentemente superada por Elizabeth II. Vitória, uma 

figura que foi e é símbolo de uma Era, uma era particular de móveis, 

construções, estilo, comportamento e indumentária.     

Com relação à interprete de Vitória, Isabela Boscov coloca que  

O que Emily oferece, na verdade, é um estudo perspicaz sobre uma jovem mulher 
aprendendo a flexionar seus músculos e a adivinhar a força e a agilidade que eles 
podem lhe conferir no confronto com o poder. (...) A cada passo desses, entretanto, o 
filme revela um pouco mais do íntimo de Vitória. Que – ninguém suspeitaria pelos 
retratos – era uma mulher vigorosamente passional, nos afetos e também nos 
rancores, e no princípio cometeu várias burradas por confundir uns com outros. Crucial 
para que Vitória aprendesse a pôr suas paixões a funcionar em seu favor foi seu 
casamento com o príncipe Albert (Rupert Friend), que se provaria um excelente 
conselheiro.47 

No geral, essa obra cinematográfica, trouxe atores que desempenharam 

seu papel com maestria, demonstrando, principalmente, em suas expressões 

faciais, o sentimento que os impulsionava a se aproximar de Vitória e suas 

reações ao desenvolver dos fatos. Mas, não somente os atores são 

responsáveis por trazer ao público a identificação fictícia dos personagens. 

Sendo assim, terminada a tarefa de apresentar a fonte principal desta 

pesquisa, concentremo-nos em um componente estético da cinematográfica 

colaborador da caracterização dos personagens, ou seja, o figurino, o qual é o 

objetivo de análise proposto para os dois capítulos seguintes. Vejamos, em 

primeiro lugar a produção do figurinista no trabalho da construção do figurino 

histórico que tanto concentra admiração da Academia Cinematográfica quanto 

da audiência.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 BOSCOV, Isabela. A mulher sob a coroa. Veja, São Paulo: Abril, v.43, n.24, jun. 2010. p.140- 
141.  
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Imagem 1: Vitória (Michaela 

Brooks) 

Imagem 2: 

Baronesa Lehzen 

(Jeanette Hain) 

Imagem 3: Duquesa de Kent 

(Miranda Richardison) 

 

 

Imagem 4: Lady Flora 

Hastings (Genevieve 

O'Reilly) 

Imagem 5: Sir John 

Conroy                  

(Mark Strong) 

Imagem 6: Vitória (Emily Blunt) 
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Imagem 7: Rei 

William IV (Jim 

Broadbent) 

Imagem 8: Ernest 

(Michiel Huisman) 

Imagem 9: Albert (Rupert Friend) 

 

    

Imagem 10: Barão Stockmar 

(Jesper Christensen) 

Imagem 11: Leopold, Rei 

da Bélgica (Thomas 

Kretschmann) 

Imagem 12: Duquesa 

de Sutherland 

(Rachael Stirling) 

 

 

                                          Imagem 13: Lord Melbourne (Paul Bettany) 
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CAPÍTULO III 

O FIGURINO NA FICÇÃO HISTÓRICA 

3 Apresentando épocas 

Neste terceiro capítulo comecemos a identificar, primeiramente a 

diferença entre indumentária, vestuário e figurino, três palavras que 

aparentemente são sinônimas, no entanto, com um olhar mais aproximado 

pode-se identificar peculiares diferenças. Assim temos que indumentária é todo 

traje histórico que representa épocas e povos e, que serve como referência 

para pesquisas, desse modo, as roupas representadas nas iluminuras 

medievais, nos vasos gregos, nas pinturas em geral, serão indumentárias. 

Vestuário são as roupas que usamos no cotidiano, como calça jeans, camiseta, 

regata, saia, entre outros do dia-a-dia, são denominados de vestuário.  E por 

fim, figurino é toda e qualquer roupa e acessórios que atores ou artistas de 

teatro, cinema, televisão ou até de performance, enfim, qualquer representação 

artística irá usar para definir e caracterizar visualmente o personagem que está 

sendo representado.48 

                                                           
48 CONCEIÇÃO, Daniela Águas Campos da. O Figurino na Ficção Cinematográfica - Adrian 
e Colleen Atwood: design de figurinos no cinema de fantasia. 2010. 159f. Dissertação 
(Mestrado em Design de Moda) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Técnica de Lisboa, 
Lisboa, 2010. 

Imagem 14: Rainha 

Adelaide (Harriet 

Walter) 

Imagem 15: Sir 

Robert Peel (Michael 

Maloney) 

Imagem 16: Duque de 

Wellington (Julian Glover) 
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Devido à finalidade deste trabalho em analisar a figura de uma 

personagem histórica a partir do figurino que a caracteriza em sua juventude, 

se faz necessário acrescentar uma explicação acerca do papel desempenhado 

pela figurinista nesse processo criativo de construção da imagem a ser 

representada.  

A título de comparações neste capítulo, veremos também a 

apresentação de dois personagens monarcas, inseridos em obras audiovisuais, 

sendo eles o filme “Maria Antonieta” de Sofia Coppola49 e a série televisiva 

“The Tudors”50. Eles foram escolhidos, em primeiro lugar, por tratarem da vida 

de monarcas, em segundo lugar por suas produções terem sido 

contemporâneas ao filme “A Jovem Rainha Vitória” (fonte deste trabalho), em 

terceiro lugar, porque com essas três obras é possível verificar que as épocas 

retratadas são próximas e de séculos quase sequenciais, o que dá a ideia de 

como esses períodos históricos são retratados pela visão do século XXI, e em 

quarto lugar, pelo fator de que nos dois exemplos deste capítulo e no filme de 

“A Jovem Rainha Vitória” os figurinos foram criados por mulheres, sendo 

possível observar como a visão feminina pode influenciar na representação 

narrativa de importantes figuras históricas. 

3.1 O Trabalho do Figurinista 

A criação do figurino numa produção artística se localiza no interior da 

equipe de direção de arte, onde são construídos os cenários, a composição 

dos adereços, e entre outros, a definição da maquiagem e, obviamente o 

figurino. Este último, é desenvolvido pelo figurinista, profissional que por vezes 

é confundido com o estilista, de certa forma por ambos criarem roupas. 

Entretanto,  

O estilista é aquele que cria coleções de roupas e acessórios, exercendo influência, ou 
não, sobre a maneira como as pessoas se vestem, já o figurinista cria, orienta e 
acompanha a execução de trajes de cinema, teatro e televisão. Para tanto ele deve 

                                                           
49KATZ, R.; COPPOLA, S.Maria Antonieta.  [Filme-video].  Produção de Ross Katz, direção de 
Sophia Coppola.  Estados Unidos /França: Columbia Pictures, 2006. 1DVD/ NSTC, Dolby 
Digital, 122 min, color. Legendado português, espanhol e inglês. 
50HIRST, Michael. The Tudors. Criação de Michael Hirst. Irlanda/ Canadá/ Estados Unidos/ 
Reino Unido: Peace Arch Enterteinment, Reveille Eire, Working Title Films e a Columbia Borad 
casting System (CBS): Sony Pictures Television International, 2007-2010 (quatro temporadas). 
12 DVDs (1983 min), color. Legendado português e inglês. 
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possuir conhecimentos de costura, moda, desenho, tendências, tecidos, alfaiataria e 
história.51 

Com esses conhecimentos práticos e teóricos prévios, o passo seguinte 

para começar a pensar o figurino é conhecer um determinado roteiro, 

entendendo a partir daí, o quanto o personagem exige ser mostrado e de que 

maneira isso pode ser feito visualmente, além de conhecer o ator ou a atriz que 

desempenhará o papel que está sendo trabalhado. Assim, 

O figurinista tem que conhecer a fundo a história do personagem, pois o figurino tem a 
função de revelar a época em que se passa a trama, o perfil psicológico do 
personagem e sua posição dentro da estória. Além de conhecimentos específicos 
sobre a obra como: local onde são gravadas as cenas, o tipo físico dos atores e as 
orientações de luz e cor feitas pelo diretor da obra.52 

Nesse trabalho de conhecimento do personagem, o figurinista não 

trabalha sozinho, já que tem de haver colaboração mútua com toda a equipe de 

maquiagem, cabelo, cenografia, e mais ainda, com os produtores e 

principalmente um acordo com o diretor, que como citado acima, instruíra sobre 

a predominância de luz e cor, colaborando com sua perspectiva sobre o 

resultado esperado na conclusão dessa obra a ser registrada, tendo em vista 

que o figurino influencia diretamente na transmissão visual que o diretor espera 

passar ao público. Por conseguinte, 

Partindo da análise do texto, pesquisa do figurino e discussões e delimitações feitas 
pelo diretor, o figurinista parte para a finalização dos desenhos do figurino.  Esses 
desenhos já possuem todo o detalhamento necessário para sua produção, como 
estampas, recortes, volumes, acessórios e cores bem definidos, além de um conjunto 
de anotações adicionais.53 

Para chegar a tais desenhos, que chamam-se de croquis, primeiramente 

é necessário ao figurinista associar seus conhecimentos prévios à uma 

pesquisa que possibilitará desempenhar seu trabalho, tendo-se em vista que 

A pesquisa é fundamental para os figurinistas e para o processo de criação dos trajes 
de cena, seja num roteiro de época ou num roteiro contemporâneo. Faz parte da 
metodologia do trabalho do figurinista um amplo tipo de pesquisas: pesquisa histórica, 
de campo (quando possível), de hábitos, comportamental, de costumes, de gestos, 
cultural, de cores, de materiais, de moda e orçamentária54 

                                                           
51 BATTISTI, Francisleth Pereira. Moda e figurino: unilateralidade. 1ºEncontro Paranaense de 
Moda, Design e Negócios, p.2. Disponível em: 
<http://www.dep.uem.br/enpmoda/artigos/H03ENPMODA.pdf> Acesso em: 10 de junho de 
2015 
52Ibidem. 
53 IGLECIO, Paula; ITALIANO, Isabel C. O figurinista e o processo de criação de 
figurino.p.6-7. Disponível em: <http://www.coloquiomoda.com.br/anais/anais/8-Coloquio-de-
Moda_2012/GT09/COMUNICACAO-
ORAL/103760_O_figurinista_e_o_processo_de_criacao_de_figurino.pdf> Acesso em: 10 de 
junho de 2015 
54 Ibidem. p.3 
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Por fim, todo esse processo de leitura do roteiro, conversas com o 

diretor e produtores, a pesquisa a ser feita, tudo isso resulta na definição de 

como o figurino deve ser apresentado. Essa apresentação pode ser colocada 

de acordo com a classificação de figurino adotada por Marcel Martin e Gérard 

Betton55. Tal classificação é constituída por três categorias: 1) Figurinos 

realistas, comportando todos os figurinos que retratam o vestuário da época 

retratada pelo filme com precisão histórica; 2) Para-realistas, quando o 

figurinista inspira-se na moda da época para realizar seu trabalho, mas 

procedendo de uma estilização onde a preocupação com o estilo  e  a  beleza  

prevaleça  sobre a  exatidão  histórica pura e  simples; 3)  Simbólicos,  quando  

a  exatidão  histórica perde  completamente  a importância e  cede espaço  

para a função:  traduzir  simbolicamente caracteres,  estados  de  alma,  ou  

ainda,  de criar efeitos dramáticos ou psicológicos. 

Considerando o profissional criador de figurinos um artista, não podemos 

esquecer que, como qualquer outro artista, ele tem certo espaço para 

acrescentar sua característica marca pessoal ou sua assinatura, por vezes 

utilizando-se da licença poética, quando na criação de figurinos realistas e 

para-realistas, para ser identificado através das peças que está exibindo por 

meio da participação dos corpos dos atores integrantes da obra 

cinematográfica, teatral, etc. O figurinista, ao expor seu trabalho, denota que 

(...) a linguagem do vestuário, tal como a linguagem verbal, não serve apenas para 
transmitir certos significados, mediante certas formas significativas. Serve também para 
identificar posições ideológicas, segundo os significados transmitidos e as formas 
significativas que foram escolhidas para os transmitir56 

Com relação aos filmes históricos, os quais seguem critérios e 

processos criativos peculiares, Marc Ferro diz 

Na escolha de temas, nos gostos da época, nas necessidades da produção, nas 
capacidades da escritura, nos lapsos do criador, aí é que se situa o real verdadeiro 
desses filmes, e não em sua representação do passado, o que é uma evidência. 
Inversamente, os filmes cuja ação é contemporânea da filmagem não constituem 
somente um testemunho sobre o imaginário da época em que foram feitos; eles 
também comportam elementos que tem um maior alcance trazendo até nós a imagem 
do passado57 

                                                           
55MARTIN, Marcel. A linguagem cinematográfica. São Paulo: Brasiliense, 2003, p.61 
BETTON, Gérard. Estética do cinema. São Paulo: Martins Fontes, 1987, p.57 
56 ECO. Umberto. Psicologia do vestir. 2. ed. Lisboa: Assirio e Alvim, 1982.p.17 
57FERRO, Marc; NASCIMENTO, Flávia. Cinema e história. São Paulo, SP: Paz e Terra, 
2010.p.59-60 
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Desse modo, os figurinos de caráter histórico deverão representar não 

apenas o que e como se usava as roupas e acessórios na época retratada, 

mas deve trazer consigo o que nosso tempo vê naquela época que possa 

caracterizar o pensamento atual sobre os tempos passados, tendo-se em conta 

que mesmo os figurinos contemporâneos terão referência no passado.  

Tendo falado sobre o trabalho do figurinista, passemos a seguir a 

comentar o que possivelmente se comunicou com os figurinos da série de “The 

Tudors”, a partir da figura de Henrique VIII, e do filme “Maria Antonieta”, sendo 

comentado sobre a figurino da própria Maria Antonieta. Procuremos perceber 

as características particulares do período juvenil desses dois personagens por 

meio do que lhes veste, considerando as informações de que  

Certos símbolos são mais do que fundamentais para o reconhecimento dos 
personagens. O figurino é para alguns atores como algo sagrado, como uma veste 
usada num ritual ou numa cerimônia religiosa. Ele marca a época dos eventos, o 
status, a profissão, a idade do personagem, sua personalidade e sua visão do mundo. 
Muitas vezes ele aparece antes do gesto, da palavra.58 

Veremos adiante que o figurino tem papel fundamental para transmitir ao 

espectador o estado de espírito dos personagens em questão, e também a 

passagem temporal, já que o tempo diegético não é marcado de outra forma 

senão o visual. 

3.2 Série “The Tudors” 

“The Tudors” é uma série televisiva criada por Michael Hirst, a respeito de 

Henrique VIII, dividida em quatro temporadas, sendo cada temporada lançada 

anualmente entre os anos de 2007-2010. A série abarcou o período de 1518-

1547, mostrando a inconstância de Henrique VIII e suas vontades, passando 

por suas seis esposas e as inúmeras disputas políticas no seio da corte que 

afetavam diretamente o humor do rei e consequentemente todo o seu reino.  

O criador da série, Michael Hirst é um escritor e produtor inglês 

amplamente envolvido com produções audiovisuais históricas, em seu currículo 

encontramos além de “The Tudors”, outras obras como também a série de 

                                                           
58IGLECIO, Paula; ITALIANO, Isabel C. O figurinista e o processo de criação de figurino. p.2. 
Disponível em: <http://www.coloquiomoda.com.br/anais/anais/8-Coloquio-de-
Moda_2012/GT09/COMUNICACAO-
ORAL/103760_O_figurinista_e_o_processo_de_criacao_de_figurino.pdf> Acesso em: 10 de 
junho de 2015  
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caráter histórico-ficcional “Vikings” (2013-) e o filme “Elizabeth” (1998). Sobre 

“The Tudors” Hirst disse 

Na minha pesquisa, eu sempre procurei por cenas históricas que parecessem 
contemporâneas, apesar do traje que as pessoas estavam. Nós não queriamos outro 
tipo de coisa como companhia Real de Shakespeare ou 'Obra-prima do Teatro'. Todos 
esses atores inglêses em trajes de época com maneirismos elaborados e totalmente 
inventadas. Nós queriamos que eles fossem e soassem reais e pensassem real.59 

Podemos perceber por meio dessas palavras e por meio das obras em 

si, que Hirst se preocupa em retratar os fatos e personagens históricos não 

exatamente como aconteceram, mas de modo que a audiência possa de 

alguma forma se identificar com aquelas pessoas que viveram há muito tempo, 

mas que podem ser notadas, compreendidas e admiradas ou odiadas no 

momento atual.  

Vejamos resumidamente o que as quatro temporadas, contendo dez 

episódios de aproximadamente um pouco mais do que 50 minutos cada, nos 

oferecem como caráter de ficção histórica. Darei mais ênfase na primeira 

temporada, pois a ideia é me deter, especificamente no figurino da mesma, 

considerando que é esta que abrange o período mais jovem do monarca. 

3.2.1 Primeira Temporada (2007) 

 Aqui o período retratado é de 1518-1530, onde somos apresentados ao 

mundo da corte de Henrique VIII (Jonathan Rhys Meyers) e a sua primeira 

esposa Catarina de Aragão (Maria Doyle Kennedy), com quem o rei deseja 

uma separação por não ter concebido herdeiro varão. Logo no início 

percebemos que Henrique é representado como um jovem vigoroso que gosta 

de dançar, de festas, de esportes, possui um bom porte físico, e crê em seu 

ilimitado poder secular e divino e em sua imortalidade. Ele almeja a glória de 

uma grande guerra para registrar seu nome nos livros da história, tal qual o fez 

Henrique V, sem muita preocupação com as consequências de suas escolhas 

para o país. Vemos que o rei possui grande apetite sexual, mostrado em várias 

cenas de nudez protagonizadas pelo próprio Henrique VIII e suas amantes.  

                                                           
59Disponível em <http://www.thetudorswiki.com/page/COSTUMES+of+the+Tudors> Acesso em: 
10 de junho de 2015. No original 
“In my research, I was always looking for historical scenes which would seem quite 
contemporary even though people were in costume. We didn't want another Royal Shakespeare 
company or 'Masterpiece Theatre' kind of thing – all these English actors in period costumes 
with elaborate and totally contrived mannerisms. We wanted them to be and sound real and 
think real." 
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O seriado sugere que Henrique tinha na figura de Charles Brandon 

(Henry Cavill) um amigo e confidente com quem realizar suas façanhas nos 

quesitos: mulheres, esportes e inclusive em assuntos estatais. Outros 

personagens de grande influência são o Cardeal Wolsey (Sam Neill) assessor 

de Henrique, e o humanista Thomas More (Jeremy Northam) também amigo do 

rei. 

Em resumo, muitas reviravoltas acontecem, Henrique VIII destitui o 

Cardeal Wolsey de seu cargo, acabando este por cometer suicídio. Charles 

Brandon se torna cunhado de Henrique, casando com a princesa Margareth 

Tudor (Gabrielle Anwar), que acaba morrendo de tuberculose poucos episódios 

depois do conturbado casamento. Henrique se vê cada vez mais envolvido com 

Ana Bolena (Natalie Dormer) e suas ideias protestantes, principalmente com a 

ideia de que o rei é representante direto de Deus na Terra, e que ele pode 

fazer o que bem entender. 

Vemos nessa primeira temporada a construção de um rei impetuoso e 

intolerante, capaz de trocar de alianças de acordo e ao modo que mais lhe 

conviesse, de ouvir os conselhos de quem quisesse e no momento que 

interessasse. Vemos que a sua preocupação é com a herança, tanto para seu 

reino como para a história, que ele poderia deixar. Notamos também que ele 

tem um gênio bastante inconstante, podendo passar do extremo de agressivo 

para amoroso, principalmente quando tenta conquistar as boas graças de Ana 

Bolena. 

3.2.2 Segunda temporada (2008)  

Corresponde ao período de 1531-1536, a essa altura ainda não houve 

uma solução para o divórcio com Catarina de Aragão. Há ênfase na conturbada 

relação que se tornou seu relacionamento com Ana Bolena, que não só pelo 

fato de que ela não consegue lhe dar um filho varão, como também porque não 

há muita aceitação popular dela como rainha. Outro ponto de suma importância 

é o rompimento de Henrique com a Igreja Católica e a fundação da Igreja 

Anglicana, com a nomeação do rei como Chefe Absoluto da Igreja e posterior 

perseguição aos católicos.  

Aqui o rei já não é tão jovem, tendo ultrapassado a marca dos 40 anos, 

ele já pratica menos esportes, seu humor oscila bastante e há um aumento da 
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atmosfera sombria em suas aparições. A partir dessa temporada as decisões 

de Henrique são mais categóricas, presentes até mesmo no assumir de ar mais 

sério, deixando a barba crescer. Um dos seus objetivos nessa temporada é ser 

lembrado como humanista e incentivador das artes. Outro objetivo é encontrar 

outra esposa que possa, enfim, dar-lhe um herdeiro masculino. E é aqui que 

entra o personagem de Jane Seymour (interpretada por Anita Briemem em 

2008, e Annabelle Wallis, em 2009) que é sinal de um novo começo para o rei. 

A segunda temporada mostra Henrique mais fragilizado tanto 

fisicamente quanto sentimentalmente, afinal, de certa forma novamente ele 

matou um amigo tendo condenado Thomas More a ser decapitado. Ao mesmo 

tempo em que se mostra prático nas suas decisões de ter um herdeiro homem, 

descartando facilmente Ana Bolena condenando-a à morte, e já com intenção 

de substituí-la por Jane Seymour, a qual parece ter renovado o espírito e a 

bondade do rei.   

3.2.3 Terceira Temporada (2009)  

Abarca os anos de 1536-1540, iniciada com o casamento de Henrique 

com Jane Seymour que representa uma pureza que o Henrique ainda não 

tivera contato, completando com o nascimento de Eduardo VI. Como não 

poderia deixar de ser, a cada nova temporada percebemos mais a 

profundidade das emoções de Henrique em contrapartida com a sua crescente 

fragilidade física, agora com uma úlcera na coxa (acrescentada ainda na 

segunda temporada), que o atormentará até o fim de seus dias. Seu semblante 

ainda mais sombrio nessa temporada, resulta da morte de sua esposa após o 

parto, esposa que ele aparenta ter amado profundamente. 

Começa então a procura por nova esposa para o rei, e assim 

conhecemos Ana de Cleves, uma moça que pessoalmente não agradou em 

nada ao rei, o qual sentiu-se enganado por Thomas Cromwell (James Frain), 

por ter arrumado a noiva e por tê-lo ludibriado acerca da aparência da moça. 

Com tal decepção Henrique acabou por não consumar o casamento, 

conseguindo assim seu segundo divórcio, sem entretanto deixar sua ex-esposa 

desamparada economicamente, pelo menos enquanto ela permanecer na 

Inglaterra, além do título de Irmã do Rei. Posteriormente, na série, Ana de 

Cleves torna-se amiga de Henrique e na quarta temporada eles tem uma noite 
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de amor. Com o fim desse casamento, encontra-se a esposa de número 5, 

Catarina Howard, uma jovem de menos de 18 anos, que não possui a menor 

ideia dos deveres de uma rainha, e como qualquer adolescente está 

deslumbrada com a riqueza que lhe é oferecida, porém, seu maior erro foi trair 

seu marido, sendo condenada à morte na próxima temporada. 

A penúltima temporada mostra-nos um Henrique de espírito mais 

sombrio, fisicamente envelhecido, já acima do peso, ainda mais autoritário e 

intolerante na constante busca de um bom casamento, pelo menos um que o 

satisfaça, tendo-se em conta que ele sofre bastante com a morte de Jane. As 

questões religiosas ficam ainda mais conflituosas e uma vez mais o rei busca 

forçadamente a lealdade geral e incondicional tanto dos lordes quanto do povo. 

A questão da lealdade incondicional é outro assunto que sempre perturbou o 

espírito de Henrique. 

3.2.4 Quarta temporada (2010)  

Por fim, essa temporada retrata entre os anos 1540-1547, anos finais da 

vida de Henrique VIII, e sua continuamente crescente atmosfera sombria, ele 

apresenta ainda, alguns sinais de loucura.  Apesar disso, as cenas iniciais 

mostram a recuperação de seu ânimo dentro do casamento com Catarina 

Howard, que o contagia com sua juventude, é como uma breve volta no tempo 

de suas próprias memórias. Com a França em guerra civil, o rei reaviva sua 

vontade de guerrear e aproveita a situação para tentar aumentar seu próprio 

território, mas não é bem sucedido.  

Finalmente em seu sexto casamento com Catarina Parr (Joely 

Richardson), não por luxúria ou não apenas por necessidade política como nos 

casos anteriores, mas mais fortemente por uma questão familiar, já que 

Catarina será a pessoa a cuidar de seus filhos quando o rei perecer na vida e 

alcançar a morte. 

Nesta última temporada Henrique demonstrou um pouco de 

preocupação em relação ao que seria melhor para a Inglaterra e também para 

com seus filhos. Há também a reafirmação de que o rei é representante de 

Deus na Terra, juntamente com a tentativa de recuperar seus tempos de 

juventude e a recuperação do sentimento de necessidade de constituição 

familiar em antecipação a sua própria morte. Até o fim ele culpa a outros por 
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suas atitudes, como se tudo o que ele fez tenha sido resultado de defesa, 

sendo essa ideia um conforto para sua alma atormentada. 

3.3 Figurino de Henrique VIII na primeira temporada da série 

Tendo feito um resumo prévio das quatro temporadas de “The Tudors” 

nos concentremos agora exclusivamente na figura de Henrique VIII durante a 

primeira temporada da série, representação desse rei que é ao mesmo tempo 

fascinante e sanguinário. Comecemos falando do ator Jonathan Rhys Meyers, 

que possui uma forte expressão facial trabalhando com a intensidade do azul 

de seus olhos e com os sorrisos mais leves ou mais marcados. 

Constantemente a câmera está em um ângulo de close nas expressões de 

Meyers, sendo possível observarmos nitidamente quando ele está com raiva, 

quando ele está sendo autoritário, quando ele está contente, etc. Outra 

característica que o ator usou para desenvolver o personagem foi o tom de voz. 

Por vezes ele começa a falar baixo e depois acaba gritando. Por vezes, as 

ameaças que Henrique faz são pronunciadas ao pé do ouvido, sem 

estardalhaço. Essas características servem para reforçar o inconstante humor 

do rei retratado na série. 

Verifiquemos agora um elemento associado às expressões faciais e 

corporais de Meyers: o figurino. Este, resultado da criação de Joan Bergin, que 

inspirou-se no período Renascentista para colocar em prática suas ideias. 

Bergin é irlandesa, estudou arquitetura e quando foi atriz de uma companhia de 

teatro teve contato com o universo da arte do figurino. Ela já recebeu vários 

prêmios por seu trabalho, entre eles o Emmy de melhor figurino para série de 

TV “The Tudors” em 2007 e 2008. Recentemente, uma vez mais trabalhou com 

Michael Hirst, desenvolvendo o figurino para a primeira e segunda temporadas 

da série televisiva “Vikings”. 

Pensando no figurino cotidiano de Henrique, Bergin disse que  

Uma coisa sobre Jonathan é que ele tem presença, como Bono ou um dos Rolling 
Stones, caminhando pelo quarto. Esse era o efeito que eu queria recapturar com 
Henrique, como um astro do rock do seu tempo. Com trajes que transmitiria aquele 
carisma.60 

                                                           
60Disponível em: 
<http://www.thetudorswiki.com/page/The+Tudors+Costumes+%3A+Henry+VIII> Acesso em: 10 
de junho de 2015. No original: "One of the things about Jonathan is that he has a presence, like 
Bono or one of the Rolling Stones, walking into a room. This was the effect I wanted to 
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Podemos comprovar essa afirmação, com toda a imponência e 

representatividade que o figurino transmite. Verificamos na roupa a presença, 

no tronco, do gibão61 com mangas bufantes ou sem elas formando, então um 

colete, que expunha as mangas do chemise62, ademais de moldar o tronco 

destacando seu porte físico. O gibão de comprimento até a cintura é fechado 

com uma sequência de botões frontais, frequentemente, até a primeira fase da 

temporada, sendo os primeiros botões abertos reafirmando a virilidade do rei. 

Ainda no gibão tem-se o basque63 sobre o calção. Por cima do gibão usou-se 

em algumas cenas, uma espécie de túnica sem mangas, frontalmente aberta, 

chamada jacket.  

 

 

 

 

 

   Imagem 17: Imponência Imagem 18: Encontro com Imagem 19: Formalidade 

                                                                                                                                                                          

recapture with Henry, as a rock star of his time, with costumes that would convey that 
charisma." 
61 A partir daqui todas as definições acerca das roupas foram encontradas em: 
NEWMAN, Alex; SHARIFF, Zakee. Dicionário ilustrado: Moda de A a Z. São Paulo: 
Publifolha, 2011 
“O gibão: túnica de modelagem justa, em geral acolchoada, utilizada na Europa nos séculos 
XIV e XV. Originalmente, como o POURPOINT (túnica espessa de modelagem justa que cobre 
a parte superior do corpo e as coxas), era usado pelos cavaleiros por baixo da cota, de malhas. 
Depois, passou a ser colocado sobre a armadura, tanto para protegê-la contra a chuva e a 
ferrugem quanto como um símbolo que exibia cores e heráldica. Anos depois foi adotado por 
civis.” 
62 "A chemise: termo empregado na Idade Média para a roupa de baixo tanto de homens 
quanto de mulheres. Do século XIX em diante, passou a designar uma roupa de baixo 
feminina, em geral de linho, que cai solta a partir dos ombros e pode apresentar diversos 
comprimentos e mangas curtas ou compridas. Serve posteriormente para proteger as roupas 
do suor e da gordura corporal e pode ser vista como percursora da camisa.” 
63 “O basque: espécie de pequena saia, antigamente costurada no cós de um doublet ou colete 
masculino e depois na cintura de corpetes femininos, que alonga a veste um pouco abaixo da 
linha da cintura. Ás vezes é usado para definir a roupa completa.”  



  

 65 

 

de Henrique VIII (Jonathan 

Rhys Meyers) - Episódio 1 

Francisco, rei da França -

Episódio 2 

adotada a se relacionar com 

Catarina de Aragão - Episódio 3 

 

 

Imagem 20: Enviando a 

irmã para casar-se- 

Episódio 4 

Imagem 21: Celebrando 

o natal - Episódio 5 

Imagem 22: Preocupado com a 

doença de Ana Bolena - Episódio 7 

 

 

Imagem 23: Passando a 

tarde com Ana Bolena -

Episódio 7 

Imagem 24: Com Ana 

Bolena, esperança de 

realizar o casamento- 

Episódio 8 

Imagem 25: Ouvindo ideias da 

religião protestante de Cromwell-  

Episódio 10 

 

O rufo64 aparece alto para reafirmar autoridade e usado a princípio em 

situações mais formais como na firmação de acordos políticos, mais para a 

segunda metade da temporada o rufo alto marca a passagem temporal. Já sem 

o rufo, apenas uma gola está presente nas ocasiões informais, como nas cenas 

                                                           
64“O rufo: gola cheia e circular, com pregas regulares que lhe conferem tanto profundidade 
quanto altura. Era comum entre os homens e mulheres das classes altas europeias e 
americanas de meados do século XVI a meados do século XVII, e depois novamente no século 
XIX. Em geral o rufo, feito de musselina, linho, lawn ou renda engomados, quase sempre era 
multicamadas, era preso à roupa ou usado como item avulso. Era usado em primeiro lugar 
para proteger a linha do decote das roupas de sujeira e gordura corporal, e também como 
detalhe estético impactante. Variava de estilo e tamanho em sua forma mais exagerada se 
estendia a mais de 30 cm a partir do pescoço – nesse caso às vezes era sustentado por uma 
armação”  
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em que está interagindo com os amigos. Nas pernas usou-se os calções 

bufantes, ou o que pode-se chamar de galligaskins65, meias longas e botas 

com a ponta arredondada. 

Iremos agora ao que concerne às cores. Sabemos bem que as cores 

possuem papel fundamental na expressão de personalidade, humor e estado 

de espírito, assim pode-se dizer que  

A cor dos figurinos pode também ser aproveitada para sugerir mudança e transição. A 
linha, assim como a cor, pode ser utilizada para indicar qualidades psicológicas.  Usada 
na forma de linhas verticais tende a enfatizar, por exemplo, imponência e dignidade. 
Enquanto, no caso das linhas horizontais, pode acentuar atributos mais vulgares e 
satíricos.66 

Em geral, podemos perceber que as cores predominantes nas roupas de 

Henrique VIII são não só vibrantes como variam os tons que se encontram 

principalmente nas cores vermelho, dourado e preto. O vermelho e o dourado 

para demonstrar sua grandeza como monarca, principalmente diante do rei 

Francisco I da França (Emmanuel Leconte), já que tem uma competição 

grande entre os dois em saber qual é o maior e melhor em todos os aspectos. 

O vermelho é usado também quando Henrique senta-se ao trono e demonstra 

por meio de suas ordens reais que ele deve ser obedecido e temido.  

O dourado aparece mais quando ele está em um momento mais formal 

no que se relaciona a outros chefes de estado. O preto é usado com mais 

constância, considerando que ao longo dessa primeira temporada tem-se a 

primeira grande mudança tanto na vida pessoal do rei quando nos registros 

históricos da Inglaterra, ou seja, a mudança do estado religioso de católico para 

protestante. Temos então o preto em praticamente todo o período da primeira 

temporada, desde o primeiro episódio até o último, quando ele está casado 

com a Catarina de Aragão, mas quer separar-se, por não terem um herdeiro 

homem, ao que ele justificará na verdade, dizendo que o casamento não 

deveria ter acontecido, pois estão vivendo em pecado, já que Catarina teria tido 

seu primeiro casamento consumado. Depois, essa desculpa é simplesmente 

colocada de lado, quando o rei assume sua paixão e por Ana Bolena, tendo 

                                                           
65“O galligaskins: Calções soltos e amplos usados pelos homens europeus nos séculos XVI e 
XVII. O termo foi mais tarde adotado na Grã-Bretanha em referência a um tipo de LEGGING de 
couro e pode ser abreviado para “gaskins”” 
66CONCEIÇÃO, Daniela Águas Campos da. O Figurino na Ficção Cinematográfica - Adrian e 
Colleen Atwood: design de figurinos no cinema de fantasia. 2010. 159f. Dissertação (Mestrado 
em Design de Moda) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 
2010. p.25 
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vontade de desposá-la. O preto seria a espera angustiante do rei em ter seu 

divórcio e posterior segundo matrimônio. 

Em contrapartida em quase em todos os momentos em que está com 

Ana Bolena, Henrique usa cores mais claras, até ao ponto de branco numa 

espécie de baile nupcial, mesmo que ele esteja, ainda, casado com Catarina de 

Aragão. Essa cena é apenas mais uma de muitas atitudes dele que 

demonstram que ele não se preocupava com o bem estar e sentimentos 

alheios desde que conseguisse o que queria, mostrando com a cor branca um 

recomeço próspero.   

Pode-se dizer que o figurino de Henrique é mais ornamentado em 

momentos que ele está feliz, onde as roupas são ornamentadas com folhas, 

flores que se estendem por todo o gibão e o calção, como quando ele visita 

Thomas More em sua casa e fala de entrar em guerra com a França, nessa 

cena Henrique tem flores vermelhas e folhas verdes, dando ideia de nova 

suavidade e serenidade, paradoxalmente à intensidade de suas palavras. Há 

também o desenhos de losangos, que acabam por contrastar com a parede 

dos cenários internos, iluminados preferencialmente por velas e candelabros. 

As linhas verticais são usadas para ajudar a moldar sua figura esbelta e sua 

imponência. Outro detalhe também é que quando mais ornamentada a roupa 

está com a presença de bordados e por vezes joias fechando o colarinho como 

uma ônix ou uma granada, mais feliz o rei se encontra por exemplo quando 

está com à mesa com Ana Bolena, no nono episódio, acreditando que a 

audiência julgadora para seu pedido de divórcio penderá a seu favor, o rei usa 

uma roupa ornamenta com muitas pérolas. 

 

3.4 Filme Maria Antonieta de Sofia Coppola 

 O próximo assunto trata-se da história de uma senhorita que passou a 

ser rainha em um país estrangeiro e que se sentia extremamente deslocada 

sem ter completo domínio de sua própria vida e obrigações a cumprir, vendo 

como única saída os exageros, sejam eles em comida, em volume do penteado 

ou em escândalos. Falemos agora do filme “Maria Antonieta” de Sofia Coppola. 

 Sofia Coppola é uma atriz, roteirista e diretora americana que roteirizou 

e dirigiu o filme de “Maria Antonieta” no ano de 2005, sendo o mesmo lançado 
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entre os anos de 2006-2007. O filme, vencedor do Oscar de melhor figurino no 

ano de 2007, teve base no livro biográfico de Antonia Fraser, chamado “Marie 

Antoinette: The Journey”, lançado no ano de 2001. Assim como Michael Hirst, 

Coppola também quis introduzir nessa obra de ficção histórica um caráter de 

contemporaneidade, fugindo um pouco do tradicional, o que é possível de 

perceber a partir dos inúmeros anacronismos presentes no filme.  

 Uma dessas referências contemporâneas pode ser observada, ou 

melhor, ouvida na trilha sonora, um diferencial que podemos considerar como 

uma marca de Sofia Coppola, tal como confirmamos, entre outras, na crítica de 

Angélica Bito para o site Cineclick: 

 Claro que, como os filmes anteriores da cineasta, a trilha sonora é caprichada. 
 Inclusive, as músicas exercem papel fundamental para dar tom aos acontecimentos na 
 vida da protagonista. Fugindo de canções de época, Sofia pontua mais ainda o tom 
 moderno nesta produção desde a abertura da produção ao som de Natural's Not In It, 
 da banda pós-punk Gang Of Four. Air, The Strokes, Radio Dept. e Aphex Twin são 
 outros nomes musicais que aparecem nesta trilha, provando que a cineasta também 
 dá atenção redobrada à música em seus filmes.67 
 

Até aqui percebemos que as obras de ficção histórica sejam elas 

audiovisuais ou literárias, como no romance histórico, são discursos com suas 

próprias interpretações de como poderiam ter-se passado os eventos narrados, 

por isso são passíveis de determinadas liberdades, de “licenças poéticas” para 

retratar personagens e fatos de acordo com a perspectiva de seus autores, 

roteiristas e diretores, sem grande compromisso com fontes históricas como o 

faz um discurso histórico. Tendo isso em mente, passemos a observar a 

história de Maria Antonieta contada a partir da perspectiva de Sofia Coppola. 

 O filme retrata o período de 1768 até a Revolução Francesa em 1789, 

porém finalizando a história com a tomada da Bastilha. A narrativa tem início 

com um ritmo rocker e créditos em letras cor de rosa, que já impõem um tom 

descontraído, juvenil e rebelde, saindo da sobriedade do convencional. 

Retratando um ponto de vista atual e feminino sobre a história de Maria 

Antonieta. Os créditos iniciais alternam-se a uma pequena cena de Maria 

Antonieta (Kirsten Dunst), em uma posição relaxada, sem demonstrar nenhuma 

preocupação, ao contrário parece até entediada, na vida de rainha da França 

                                                           
67

 BITO, Angélica. Críticas Maria Antonieta. Cineclick tudo sobre cinema. 16 de março de 2007. 
Disponível em: <http://www.cineclick.com.br/criticas/maria-antonieta> Acesso em: 15 junho de 
2015 
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em meio ao luxo com muita comida ao seu lado e uma criada a seus pés 

colocando-lhe sapatos cor de rosa. 

 A história que vem cronologicamente após os créditos tem início com 

Maria Antonieta acordando em sua casa, na Áustria com seu cachorrinho de 

estimação, o Mops, ao som off da voz de sua mãe informando ao embaixador 

Mercy (Steve Coogan) que sua filha mais nova se tornará rainha da França. 

Um ponto muito importante nessa cena é o aviso de sua mãe Maria Teresa 

(Marianne Faithfull), de que a França não é como Viena e que Antonieta tem de 

se comportar, pois todos estarão observando-a. Conselho, ao qual a jovem 

assente, mas que parece não compreender muito bem, dada a expressão vazia 

que estampa seu rosto.  

Na sequência, quando Maria Antonieta está numa carruagem com duas 

damas, onde ela segue para cumprir o papel político que lhe cabe, há todo um 

clima de festa do pijama, no qual as três moças ficam rindo e falando a respeito 

da beleza representada no retrato de Luís XVI (Jason Schwartzman) e de seus 

traços típicos dos franceses. Há aqui uma familiaridade que permite a liberdade 

delas se sentirem a vontade para trocar confidências, falar sobre garotos e não 

serem tão contidas como a sociedade pede. 

Ela é deixada em um pavilhão de transferência, localizado na fronteira 

entre os dois reinos para poder se desfazer de suas ligações com a antiga vida, 

inclusive de Mops, que ela abandona com grande pesar. Suas roupas de 

adolescente ficam para trás, em seu rosto predomina o olhar de aceitação da 

nova condição. (Esse e outros costumes são um tanto peculiares, 

considerando que ela não pode se vestir sozinha pela manhã, na chamada 

“Cerimônia de vestimenta matinal” mas deve esperar pela mulher em mais alta 

posição hierárquica real que terá o privilégio de fazê-lo. Ou no salão de 

refeições, onde ela deve pedir por uma bebida e não pode deixar a taça na 

mesa ao seu lado, mas deve devolver à bandeja que lhe foi oferecida a 

bebida).  

Depois de trocar de roupa, Antonieta vai ao encontro do rei e de seu 

noivo Luís Augusto, que se encontram com sua própria comitiva. Ao chegar no 

palácio é recebida com curiosidade e desagrado pelo fato de ser estrangeira, e 

por ser vista como criança. Outro fator que reforça sua imaturidade é que, suas 
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companhias são, de fato, crianças tão curiosas quanto ela pela grandiosidade e 

suntuosidade do local. 

Depois do breve reconhecimento, acontece o casamento, um grande 

acontecimento, onde ela se torna Delfina, e terá de seguir muitas regras 

sociais, com as quais ela ainda se sente deslocada, e extremamente 

pressionada por todos, incluindo sua mãe que lhe escreve cartas, para que o 

casamento seja logo consumado. Obviamente todos a culpam sem perceber 

que na verdade é o príncipe quem se comporta de modo indiferente com sua 

esposa. 

Com o passar do tempo Maria Antonieta torna-se mais acostumada com 

seus deveres sociais, adaptando sua personalidade às circunstâncias, 

tornando-se cínica e criticando Madame du Barry (Asia Argento), a amante do 

rei Luís XV (RipTorn), zombando da vulgaridade de du Barry, fazendo-a sentir-

se com pouca importância social, apesar de sua posição. Essa foi uma forma 

de Maria Antonieta não sentir-se, ela própria, excluída. Outro fator foi o 

encontrar na futilidade das compras e a preocupação com os detalhes das 

roupas, uma válvula de escape para suas frustrações matrimoniais e políticas, 

pois ela bem sabia que ficaria em uma situação delicada, por um lado se não 

tivesse herdeiro, e por outro se houvesse um rompimento político entre França 

e Áustria, devido justamente ao não consumamento de seu casamento.  

Todo o seu sofrimento por não ter filhos, resultam esteticamente no 

exagero de tecidos, sapatos, jogos, joias, acompanhados de muita champagne 

e muita comida como um meio de esquecer as cobranças sociais e distrair-se 

de uma corte que não a quer. E quando cansada dessa rotina, Antonieta volta-

se para as artes, chegando a ir a um baile de máscaras, onde conhece seu 

amante conde Fersen (Jamie Dornian), e vai também à ópera para espantar o 

tédio. Após tornar-se rainha esses exageros ficam ainda maiores e mais 

evidentes. 

Paralelamente Luís Augusto, agora rei, é convencido por seus 

conselheiros a aumentar os impostos e mandar recursos para a América, 

ocupando-se de entrar numa guerra que, não deveria, politicamente, estar 

envolvido. Enquanto isso, José II (Danny Huston), o irmão de Antonieta, 

aparece como a voz da razão dizendo para ela tomar cuidado tanto com seus 

gastos quanto com suas companhias. Depois de uma conversa entre José II e 
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Luís XVI sobre o matrimônio, finalmente nasce Maria Teresa, um símbolo de 

mudança para Antonieta, levando-a a abandonar a agitada vida de corte e a 

abraçar gratamente a vida no campo, seu “refúgio”, onde aparenta sentir-se 

mais realizada em seus deveres e mais à vontade com sua vida, onde usufrui 

da natureza cultivando flores e frutas e criando animais. Ela inclusive fala com 

mais suavidade, e é possível ouvir-se os pássaros e o som da água corrente do 

rio. 

Eventualmente, Antonieta volta para a corte, e retorna a seu estado 

inquieto. O fim de sua vida é anunciado pelo período sombrio que enfrentará a 

partir da morte de sua mãe. Sua popularidade já não é mais a mesma. Ela volta 

a ser a estrangeira incompreendida, sentimento claramente visto na cena da 

ópera em que ela aplaude, entretanto, ninguém a acompanha diferente do que 

acontecera antes, pelo contrário, a encaram como se não soubesse se 

comportar ante sua posição de monarca e causa vergonha com sua atitude. 

Maria Antonieta, vendo sua decadência social volta ao campo, mas não 

permanece ali devido ao domínio da Bastilha pelos revoltosos. Temos com isso 

a despedida dos amigos e o ódio popular, remetendo à mesma situação do 

início de sua vida na corte francesa, dando a impressão de circulariedade, em 

que ela está sozinha em um lugar no qual a maioria a odeia, exceto que agora 

ela tem marido e filhos que não pode abandonar, por isso fica para enfrentar a 

multidão furiosa. Em um gesto de rendição Antonieta se curva ante o povo, 

porém este se encontra impassível, fazendo com que os soberanos decidam 

partir. E é assim que com um sinal de coragem com um olhar convence seu 

marido a abandonar seu lar e se tornar exilado político. Para finalizar sua 

despedida da vida que conhece ela admira o sol que nasce pela janela da 

carruagem, alheia ao cenário de destruição que se tornou o palácio de 

Versalhes, uma metáfora para o fim de seu reinado. 

O filme promove a empatia do público por uma moça que não tem nem 

dezoito anos quando é forçada, por assuntos políticos, a se casar. Obrigação, 

na qual, a única possibilidade para suportar tal destino era acolher o que lhe 

desse prazer. Mas não apenas isso, o filme pede ao público que testemunhe a 

gradual transformação dessa adolescente ingênua em uma mulher forte, como 

na situação em que é informada de que o povo não tem ao menos pão, a forma 

da rainha lidar com a situação é ordenar um pedido para que o joalheiro não 
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lhe envie mais diamantes, considerando que este é um símbolo de poder 

econômico. Ou quando se encarrega de que seus amigos estejam a salvo da 

guerra civil que se aproximava. A audiência vê a história terminar, mas não vê 

Maria Antonieta encontrar a segurança de sua casa, se é que essa alguma vez 

tenha existido.  

3.4.1 Figurino de Maria Antonieta no Filme 

Em “Maria Antonieta” conferimos a passagem de algumas fases na vida 

da protagonista que ajudam a entender um pouco como Sofia Coppola vê essa 

personagem histórica. Para contar tal visão pelo recurso visual do figurino, foi 

escolhida a figurinista Milena Canonero 

(...) que, respeitando a linguagem moderna que Sofia quis trazer, captou a essência de 
como as coisas eram no período em que se passa o filme, e as estilizou. Cores 
modernas, que lembram doces, icônicos tênis All Star uma referência a juventude e ao 
rock’n’roll, cabelos cor-de-rosa em um momento de rebeldia, são alguns exemplos de 
como os anacronismos são trabalhados no figurino de Maria Antonieta.  Cada elemento 
tem uma justificativa na narrativa e eles ajudam a transmitir para o público, a versão 
contemporânea da história da polêmica rainha visionada por Coppola68 

Milena Canonero é italiana, estudou arte e estilismo em Gênova, mudou-

se depois para Londres, onde passou a ter contato com vários diretores ao 

criar figurinos para comerciais de televisão. Sendo premiada quatro vezes na 

cerimônia do Oscar na categoria de melhor figurino pelos filmes Barry Lyndon 

(1975), essa estatueta ela compartilhou com Ulla-BrittSöderlund; Ganhou o 

Oscar por Carruagens de Fogo (1981); Maria Antonieta (2006); e o último por O 

Grande Hotel Budapeste (2014)69 

Focando no figurino de “Maria Antonieta” podemos perceber logo no 

início do filme como o figurino mostra as transições da personagem, em que 

ela se encontra no pavilhão de transição e deve abandonar todo e qualquer 

item de sua antiga vida.  

                                                           
68SILVEIRA, Gabriela Monteiro Coelho. Figurino histórico no cinema: um estudo de caso do 
filme “Maria Antonieta”, 9°Colóquio de Moda – Fortaleza, 2013. p.4-5. Disponível 
em:<http://www.coloquiomoda.com.br/anais/anais/9-Coloquio-de-Moda_2013/POSTER/EIXO-
7-FIGURINO_POSTER/Figurino-historico-no-cinema-um-estudo-de-caso-do-filme-Maria-
Antonieta.pdf> Acesso em 10 de junho de 2015 
69Disponível em: <http://www.imdb.com/name/nm0134382/> Acesso em: 10 de junho de 2015 
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Ela entra com duas tranças laterais que terminam por baixo do cabelo, 

mantendo o resto solto. Seu vestido não possui corpete, é de tom um pálido e 

não possui ornamentação, as mangas permanecerão justas com comprimento 

até os punhos.  Ao se trocar, ela sai com o cabelo preso em um coque, com um 

chapéu de tricorne70 enfeitado com um pluma branca. Nota-se ainda uma fita 

larga com um laço presos ao pescoço e luvas curtas. O vestido e os acessórios 

são de azul claro. Nota-se claramente o uso de anquinhas71 aumentando as 

dimensões da roupa, que não possui adornos. Aqui Maria Antonieta, ainda está 

tímida e amedrontada pela corte que não a recebe de modo muito hospitaleiro, 

demonstrando a repressão moral que ela está sentindo. 

A partir do vestido de casamento, esse em especial por ser uma 

solenidade, há muito mais detalhes, principalmente em ouro, representando 

essa época mais do rococó. Notamos também que a partir daqui os vestidos 

recebem uma sobressaia72, corpete, que é visto como a indicação de que a 

menina tornou-se mulher, tendo em vista que o corpete tem a função de definir 

a cintura e destacar os seios, que recebem um decote mais aberto formando 

um quadrado. Outro detalhe é a pluma branca incluída diretamente no 

penteado. Esse é um momento em que Maria Antonieta está completamente 

inserida nessa sociedade, pelo menos no ponto de vista público. 

As cores predominantes do figurino serão o azul e o rosa. Pode-se notar 

o contraste dessas roupas com os cenários bem iluminados e que mostram 

detalhes em ouro, flores, além do azul presente nas cortinas, no estofamento 

de assentos, no figurino dos serviçais e também nas roupas de Luís XVI. 

 Com as constantes cobranças e acusações da falta do herdeiro Maria 

Antonieta se insere cada vez mais na parte da sociedade conhecida pelos 

exageros, onde ela começa a consumir tecidos e sapatos, momento em que 

aparece o valorizado ALL STAR, um símbolo do poder da moda da 

                                                           
70“Tricorne: chapéu de copa baixa com abas largas endurecidas viradas para cima em três 
lados, formando um triangulo. Foi usado por militares e cavalheiros do final do século XVII ao 
início do XIX. Deriva do latim “triconis”, que significa “três chifres”. Também chamado de 
“tricórnio”” 
71“Anquinha: Estrutura usada pelas mulheres como roupa de baixo a fim de expandir a saia de 
um vestido principalmente nas laterais. As anquinhas eram feitas de bambu, barbatana, 
madeira ou material semelhante (às vezes acolchoado) e foram bastante utilizadas na Europa 
durante o século XVIII” 
72“Sobressaia: Saia usada sobre outra saia ou vestido, geralmente curta ou aberta na frente 
para mostrar a roupa que está por baixo.” 
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adolescência rebelde, mostra a personalidade dessa fase caracterizada pelas 

suas dúvidas, sonhos, frustrações e amores que resultam da procura da 

independência e reconhecimento social, ademais a busca de sua própria 

identidade. Outro componente que está sendo acrescentado em suas roupas 

são os laços e bordados. Sendo os laços de variados tamanhos, como por 

exemplo quando ela chega na corte está com um laço azul no pescoço 

acompanhado de uma fita que cai nas costas até a altura da cintura, 

demarcando a permanência de sua infantilidade. Já depois do casamento, 

quando num jantar com Luís XV e outros membros nobres, os laços passam 

para os ombros, caindo-lhe nas laterais acompanhando a cor rosa do vestido, 

mostrando que ela está tentando se inserir e se sentir parte daquele núcleo 

familiar, mas não tendo ainda abandonado sua ingenuidade. Com o passar da 

narrativa os laços diminuem de tamanho e acabam por desaparecer no período 

em que Maria Antonieta passa no campo. 

Assim como os laços funcionam como marca temporal, também o faz o 

gradativo aumento da altura do cabelo, que passam a formar esculturas 

conhecidas pelo nome de poufs, onde  

(...) o cabeleireiro montava uma estrutura de arame recoberta de lã, tecido, crina de 
cavalo e gaze, prendendo na cabeça e disfarçando com cabelo emprestado da 
madame, depois firmava à custa de pomada e talco. Por cima disso vinha o tema. 
O mais conhecido de Maria Antonieta foi o pouf à l’independence (um navio com suas 
quatro velas ao vento).73 

Esse pouf à l’independence é um dos únicos que aparecem no filme, e é 

o único que possui adornos no topo. O conceito do pouf é abandonado com o 

nascimento de Maria Teresa. Registrando a mudança de Maria Antonieta para 

o campo. Ela abandona os poufs, os bordados e os laços, permanecendo 

apenas com vestidos simples de algodão e rendas, roupas que caracterizam 

sua nova fase, agora como mãe, e a tranquilidade da atmosfera em que ela se 

encontra, por finalmente ter, tecnicamente, cumprido o seu dever de rainha e 

por poder voltar a se sentir mais como si mesma, sem precisar fingir para ser 

aceita em algum círculo social, é uma cor que a permite sentir-se completa, 

consciente de quem se tornou, uma mulher que é mãe de sua filha e de sua 

                                                           
73 MALTA, Ícaro. A opulência do Rococó I Confira uma análise de Figurino do filme Maria 
Antonieta. Fashionatto. 28 de setembro de 2013. Disponível em: 
<http://fashionatto.literatortura.com/2013/09/28/a-opulencia-do-rococo-confira-uma-analise-de-
figurino-do-filme-maria-antonietta/> Acesso em:10 de junho de 2015 
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nação. O rosa no cabelo volta quando ela, uma vez mais, faz o que lhe 

interessa, cantando e tendo relações extraconjugais, provando que não 

abandonara o espírito adolescente rebelde, fazendo coisas fora do que é 

convencional para uma rainha. 

Uma última fase da personagem é o luto que traz o período histórico 

sombrio da Revolução e da revolta popular. Para Antonieta essa fase começa 

com a morte de sua mãe e se estende até o fim da narrativa. A mãe de 

Antonieta, apesar da distância era uma pessoa de grande importância no 

desenvolvimento da rainha da França, no sentido de não deixá-la esquecer de 

suas origens e obrigações políticas para com seu país original, como também 

no sentido de representar algo conhecido, algo que de certa maneira traz 

segurança e conforto.  

Ao contrário do branco que resulta da reunião de todas as cores, o preto 

é a ausência. E ao usar o preto Maria Antonieta volta a estar com o cabelo 

baixo, desta vez o penteado composto por um rabo de cavalo lateral e uma 

camada cortada até o queixo, bagunçadinho rodeando a cabeça, esse 

penteado refere-se também ao envelhecimento da personagem. Essa fase do 

figurino denota a perda forçada dos entes queridos, não apenas sua mãe, 

como a morte de seu terceiro filho, a partida de seus amigos que vão para o 

exílio e a queda da aceitação e admiração popular e social. 

Antonieta volta a sentir-se estrangeira, entretanto, diferente do início, ela 

é agora uma mulher experiente nos assuntos interpessoais e sua resignação 

com os fatos que acontecem a seu redor, já não é apenas aceitação de que 

deve acontecer, mas sim de entendimento das condições exteriores a seu 

mundo cor de rosa. Vemos, ainda no final, assim como longo de toda a 

narrativa, a mudança do figurino demonstra que Maria Antonieta foi crescendo, 

sem no entanto, abandonar a sua inocência com o azul lá do início, quando ela 

era apenas um pouco maior que criança, presente em algum detalhe do 

figurino. O figurino de Antonieta definiu-a em fases, que seguiram o curso 

natural da vida, passando da criança resignada, para a adolescente rebelde 

com intenções de se mostrar capaz de se encaixar socialmente, e por fim como 

a matrona que carrega todo o fardo da representatividade político-social da sua 

figura. 
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Neste capítulo tivemos a oportunidade de perceber como o figurino 

ajudou a trazer para a superfície as emoções dos protagonistas. E é por esse 

caminho que seguiremos para compreender um possível retratado feito da 

monarca que é tema deste trabalho. Passemos agora, para a rainha Vitória. 

CAPÍTULO IV 

O FIGURINO DA RAINHA VITÓRIA 

4 Um símbolo de juventude  

Os especialistas em moda estão sempre dizendo que a roupa diz muito 

sobre a pessoa que a veste, seja pela escolha de cores, pela forma, pela 

textura, ornamentos, etc. John Carl Flügel em “A psicologia das roupas” 

também comprova que a roupa é muito mais do que um elemento para se 

cobrir a nudez, é um meio de comunicação, inclusive cultural. Com o figurino 

de um personagem fictício, esse tipo de escolha feita pelo figurinista não é 

diferente. Afinal, esse personagem tem uma história que o levou a desenvolver 

sua personalidade, a qual será visualizada pelo público ao longo da narrativa, 

no caso da televisão ou do cinema, por meio dos componentes visuais. 

 Ao longo deste trabalho começamos com a questão do conceito de 

representação, conceito que foi se delineando aos poucos para chegarmos ao 

ponto de como se pode utilizá-lo para uma nova perspectiva a respeito da 

juventude de alguns importantes e influentes monarcas. Falamos no primeiro 

capítulo um pouco da relação entre “história e cinema” que pode resultar na 

construção de mais um discurso histórico. No segundo capítulo exploramos a 

narrativa fílmica de “A Jovem Rainha Vitória” e como ela se desenvolveu. No 

terceiro capítulo vimos o moldar visual que o trabalho do figurinista pode propor 

para expor os sentimentos, o lugar social e a personalidade do personagem. 

Neste quarto e último capítulo continuaremos a investigar a construção de 

elementos identificatórios do personagem a partir do figurino, como são a 

idade, o lugar social, os sentimentos e o estado de espírito, expressos 

figurativamente pelos vestidos usados pela personagem da rainha Vitória 

dentro da narrativa do filme citado acima. 

 Com o objetivo de entender melhor o ponto de vista da criação artística 

do figurino, e posteriormente compreender o papel dele dentro da narrativa 
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fílmica aqui trabalhada, falemos agora um pouco mais profundamente, do que 

uma simples menção, da figurinista do filme “A Jovem Rainha Vitória”, Sandy 

Powell. Em seguida, serão analisados cinco exemplos de roupas que 

compuseram o guarda-roupa de Vitória no filme, expressando diferentes 

momentos de sua juventude e dos primeiros anos como rainha.  

 4.1 Sandy Powell 

Para alguns o nome “Sandy Powell” não significa nada mais do que um 

nome. Para outros, que associam o nome à pessoa, “Sandy Powell” representa 

uma figurinista de grande prestígio. Mas afinal, quem é essa?  Para descobrir a 

resposta, vejamos algumas informações:  

Sandy Powell não tem divulgadas muitas informações pessoais, por isso 

não é possível colocar aqui uma cronologia ou algo mais detalhado sobre os 

acontecimentos que a levaram a ser conhecida como é hoje. O que se sabe é 

que ela nasceu em Londres e cresceu em Brixton (distrito da região sul de 

Londres). Ao que parece foi nesse local onde sua mãe lhe ensinou a costurar. 

Um fator que Sandy considera ser o primeiro critério para quem quer trabalhar 

na área de figurinista. 

Outro fator que colaborou para que Sandy se tornasse figurinista foi o 

fato de ela ter abandonado o curso de design na Escola de Arte St. Martin e 

passado a estudar teatro e dança74. Troca que a levou, mais tarde, a trabalhar 

com o dançarino e coreógrafo Lindsay Kemp (1938-). Entretanto, esse início 

tomou outro caminho quando ela encontrou um novo mentor na figura de Derek 

Jarman (1942-1994), uma importante figura da cultura inglesa no decorrer dos 

anos 1970-1980. Foi Jarman quem introduziu Sandy no universo 

cinematográfico e juntos trabalharam em pelo menos quatro filmes.  

Sandy, quem tem trabalhado como figurinista desde então, acredita que 

um bom figurino produzido é aquele que é notado dentro da história como um 

elemento que faz parte daquele universo apresentado, e não como um 

elemento à parte. Para ela “A contribuição do figurinista é ajudar a tornar 

                                                           
74 MOURINHA, José. Sandy Powell é uma criadora de mundos? Público. 08 de março de 2011. 
Disponível em: <http://www.publico.pt/sup-publica/jornal/sandy-powell-e-uma-criadora-de-
mundos-21426782> Acesso em: 28 de julho de 2015 
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alguns personagens críveis, isso é tudo.75 Ela ainda acrescenta que, para criar 

o figurino, é mais confortável quando sabe qual o ator que interpretará o 

personagem, além de ter que trabalhar em conjunto com a equipe de fotografia 

e cenografia, pois uma ideia original pode ser mudada se não combinar com as 

cores do cenário, por exemplo.  

O trabalho de produção de um filme começa meses antes das 

gravações, pois são muitos elementos a serem organizados, dentre eles, 

obviamente, está o figurino. Sobre esse período anterior ao início efetivo das 

gravações Sandy coloca que  

Em média, um filme leva de seis a sete meses, mas pode levar quase um ano. Temos 
de desistir da nossa vida real - os meus amigos e a minha família são muito 
compreensivos, percebem que não me vão ver muito quando estou a trabalhar. Não 
tenho filhos, mas custa-me a perceber como é que pessoas que os têm conseguem! E 
não sou capaz de acabar um filme que me exigiu seis meses de trabalho e começar 
logo outro. Não é boa ideia, porque é preciso recarregar a inspiração no mundo real. 
Não podemos viver só no nosso mundinho fechado, perder de vista a realidade..." 76 

Ainda sobre o processo criativo ela diz “gosto de desafios criativos, que 

me levam a pensar. E gosto de coisas que me assustam. Quando algo me 

parece difícil e me aterroriza, quando começo a pensar como raio vou resolver 

isto, quando é algo que nunca fiz antes, é sinal de que vou aceitar."77  

Sandy demonstra ser uma profissional dedicada em seu trabalho, 

principalmente no período de pesquisa que precede a criação propriamente 

dita, especialmente em seus trabalhos quando se trata de pesquisar 

indumentária. Sobre esse assunto ela declara que "quando estou a pesquisar 

para um filme de época, não me limito ao período específico do filme. Pesquiso 

moda contemporânea, independentemente do período do filme, para o 

relacionar com o que nos rodeia.78 

Para a criação do figurino do filme “A Jovem Rainha Vitória”, Sandy 

afirma que não sabia muito da verdadeira rainha, e disse que a imagem que 

                                                           
75 Disponível em: <http://www.imdb.com/name/nm0694309/bio> Acesso em: 28 de julho de 
2015. No original: A costume designer's contribution is to help make some believable 
characters, that's all. 
76 MOURINHA, José. Sandy Powell é uma criadora de mundos? Público. 08 de março de 2011. 
Disponível em: <http://www.publico.pt/sup-publica/jornal/sandy-powell-e-uma-criadora-de-
mundos-21426782> Acesso em: 28 de julho de 2015 
77 Ibidem. 
78 Ibidem. 
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tinha em mente era de uma “velha mulher desalinhada”79. Assim, desenvolveu 

o figurino após realizar pesquisas não apenas das vestimentas do período, 

principalmente por meio da coleção exposta no Palácio de Kensington, mas 

incluiu retratos dos principais personagens e tecidos das fábricas têxteis do 

período vitoriano. Cada traje para Vitória e os personagens principais foram 

completamente criados por Sandy e sua equipe, no espaço de três meses 

antes das filmagens. Uma outra curiosidade é que os vestidos alcançaram tal 

peculiaridade que até foram assegurados no valor de 10 mil libras. 80 

Com toda a grandiosidade que Sandy alcançou com seus trabalhos, 

ainda que às vezes com pouco orçamento, rendeu a ela, até o momento, a 

nomeação por nove vezes ao Oscar de melhor figurino, das quais venceu 

três81. Todas as indicações foram pela criação de figurinos chamados de 

época, quer dizer que possuem base semelhante aos usados no período 

retratado, mas que pode trazer em suas características outros componentes 

contemporâneos, como um tecido ou um adorno, sendo então classificados 

como para-realistas. Essa peculiaridade foi reconhecida pela própria figurinista 

que chegou a comentar "no meu discurso de agradecimento quando ganhei por 

“A Jovem Rainha Vitória”, fiz questão de apontar que era uma pena não se 

reconhecerem geralmente guarda-roupas mais contemporâneos". Lembremos 

que Sandy não produziu apenas “figurinos de época”, mesmo que ela os tenha 

em maior número, Sandy criou também figurinos mais atuais como dos filmes 

“Os Infiltrados” (2006) e “O Lobo de Wall Street” (2013), ambos em parceria 

com o produtor Martins Scorsese. 

Entre todos os figurinos criados por Sandy Powell notamos grande 

utilização das cores como definidoras do personagem. Isso não é por acaso, 

pois ela acredita que "a cor é a coisa mais importante (...). Ela traz à tona a 

                                                           
79 PINHO, Ana. Poder, riqueza, tradição: o figurino de “A Jovem Rainha Vitória”. Fashion 
Forward. 18 de junho de 2010. Disponível em: <http://ffw.com.br/noticias/tag/sandy-powell/> 
Acesso em: 28 de julho de 2015 
80 WARREN, Jean. Sandy Powell: I’m the Oscar winning bully. Express. 19 de março de 2010. 
Disponível em: <http://www.express.co.uk/expressyourself/163824/Sandy-Powell-I-m-the-
Oscar-winning-bully> Acesso em: 28 de julho de 2015 
81

 “Shakespeare Apaixonado” (lançado em 1998, recebeu a estatueta do Oscar em 2009), “O 
Aviador” (lançado em 2004, venceu o Oscar em 2005) e “A Jovem Rainha Vitória” (lançado em 
2009 e vencedor do Oscar em 2010). 
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personalidade de um personagem”82. A utilização da cor para caracterizar a 

personalidade do personagem no trabalho de Sandy  pode ser facilmente 

compreendida na versão do conto infantil “Cinderella”, filme de 2015 dirigido 

por Kenneth  Branagh. 

Vejamos o figurino de algumas personagens. No filme “Cinderella”, não 

há uma temporalidade histórica específica, entretanto, é possível perceber 

características do vestuário europeu do século XIX como o uso da sapatilha e 

do corpete em forma V na parte frontal, criando a ilusão de uma cintura mais 

fina para a personagem Ella (Lily James).  

 

        

 

                                                           
82 WARREN, Jean. Sandy Powell: I’m the Oscar winning bully. Express. 19 de março de 2010. 
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Imagem 36: 

Ella (Lily 

James) 

Imagem 37: 

Ella com o 

vestido de 

noiva 

Imagem 38: Ella no baile 

real (referência do croqui) 

Imagem 39:  Fada Madrinha               

(Helena Bonham Carter) 

Imagem 40: Irmãs Drisella 

(Sophie McShera) e Anastasia 
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            Imagens 41 e 42: Madrasta (Cate Blanchett) - vestido e croqui 

 

Essa personagem como a protagonista, leva no figurino, na maior parte do 

filme, a cor azul, como o simples vestido em que aparece na maior parte das 

cenas. Tem também o vestido de gala que a Fada Madrinha (Helena Bonham 

Carter) a presenteia. Tendo este um contraste entre a cintura fina pelo corpete 

e a saia extremamente volumosa, dando a ideia de um corpo em forma de 

ampulheta. O azul utilizado para caracterizar a personagem que é pura e 

bondosa, segue de forma fiel ao do conto da animação da Disney do ano de 

1950. 

Em contraste com o azul de Cinderella estão cores mais fortes como o 

dourado e o verde brilhante, geralmente complementados pelo preto no figurino 

da Madrasta (Cate Blanchett) representando elegância e poder que a vilã 

possui. Como ornamentação tem muitas flores e folhas bordadas ou aplicadas 

em geral na parte superior da vestimenta ou na barra da saia, característica do 

século XIX.83 Nas roupas da Madrasta misturam-se características dos anos de 

1840 e de 1940, visto pelo fato de que  

(...) ao invés de ter corpetes, possui cintura marcada por cintos, combros estruturadas 
de maneira ampla e o busto em forma mais cônica, como ditava a moda da década 
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(Holly Grainger) 
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citada do século XX. Diversas vezes sua saia é justa e reta, como uma saia lápis, com 
outra maior por fora para conferir o volume necessário para passar a ideia de pertencer 
ao século XIX. Essa imagem é complementada pelos cabelos penteados com curvas e 
pelos chapéus com abas muito largas.84 

 
Outro contraste com o figurino da protagonista são as roupas das irmãs 

Drisella (Sophie McShera) e Anastasia (Holly Grainger), as quais, assim como 

na animação de 1950, estão sempre em competição, apesar de usarem 

sempre roupas iguais, na mesma forma e mesma ornamentação, diferenciando 

uma da outra apenas pela diferença das cores rosa, usada pela Anastasia e 

amarela, usada pela Drisella.  

A representação do contato com a natureza que a protagonista tem, 

principalmente como amiga dos animais, também está presente nesse figurino. 

No primeiro vestido azul de Ella encontramos a presença de rosas tão claras 

que são quase imperceptíveis. Já no segundo vestido azul (usado no baile do 

palácio), nos largos ombros há a presença de borboletas para ornamentar. 

Outro exemplo é o vestido de casamento que tem várias flores bordadas. 85  

Dito essas considerações a respeito de um outro trabalho de Sandy, 

passaremos, por fim, a verificar os cinco vestidos usados por Emily Blunt no 

papel de Vitória jovem. Esses vestidos foram selecionados para serem 

analisados de modo a se entender como o figurino representa essa Vitória 

jovem, que é bem menos conhecida do que a imagem de uma rainha madura e 

sóbria. 
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4.2 Vestido nº1: Vitória rebelde  

 

  

 
Imagem 45: Vitória e seu 

cãozinho Dash 

Imagem 46: Detalhe do 

penteado 

Imagem: 47: Detalhe da 

sapatilha 

Imagem 43: Vitória pintando Imagem 44: Detalhe da cintura 
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Seguindo a divisão feita no capítulo dois, esse primeiro vestido a ser 

analisado apesar de remeter à uma fase mais infantil, faz parte da sequência 

chamada de “A Coroação”, pois nessa parte ocorre o flashback de um ano 

antes da cerimônia da coroação. Aqui temos uma curta referência ao cotidiano 

de Vitória, ainda na posição de princesa. Essa parte tem início com um close 

em Vitória que conversa com alguém enquanto ela pinta esse interlocutor. 

Nessa conversa a princesa está zombando do Sistema de Kensington, pelo 

fato de ela e sua companhia estarem sozinhos. A câmera foca então esse 

segundo personagem, o cãozinho de estimação (Dash). Em seguida, vem uma 

serviçal e avisa Vitória de que a Duquesa de Kent, sua mãe a está chamando. 

Vitória aborrecida obedece, afinal o conservadorismo da época não permitia 

que os filhos desrespeitassem os pais. A câmera capta um par de sapatilhas no 

chão. 

Vitória caminha pelo corredor para encontrar a Baronesa Lehzen que irá 

acompanhá-la na descida das escadas, lembrando que uma das regras do 

Sistema de Kensington dizia que a princesa não podia descer as escadas sem 

estar segura pela mão de um adulto. Nesse descer as escadas já notamos que 

Imagens 48 e 49: Vitória se 

encaminhando para encontrar sua mãe, 

a Duquesa de Kent, e a Sir John Conroy 

Imagem 50: Vitória na presença da 

Duquesa de Kent e Conroy, levemente 

desafiando o Sistema de Kensington 
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a princesa desafia a regra dando pulos em determinados pontos da escadaria, 

atitude, considerada pelas regras, imprudente, já que ela poderia se machucar. 

Quando chega à presença da mãe e de Sir John Conroy, Vitória é 

questionada sobre como desceu as escadas, ao que ela responde num tom de 

arrogância “eu caminhei”, demonstrando que zombar das regras é seu modo 

de se rebelar contra o sistema que lhe foi imposto. Apesar desse desafio que 

Vitória apresenta como forma de se rebelar, ela ainda não compreende 

completamente o porquê de continuar a ser tratada como quando era criança. 

Questiona, então, o porquê desse tipo de tratamento ter importância e como 

justificativa recebe a afirmação, de Conroy, de que algumas pessoas não lhe 

querem bem, finalizando o assunto. 

Na finalização da cena Vitória em mais um ato de desafio pega um livro 

qualquer na mesa ao lado e o abre, entretanto, novamente é repreendida pela 

mãe que ordena à filha devolver o livro à mesa. O espírito rebelde da princesa 

se manifesta ainda, pela demora e lentidão que ela tem em obedecer às ordens 

de sua mãe e as cansativas e ultrapassadas regras do Sistema de Kensington. 

Essa parte é uma referência à regra que dizia que a princesa não podia ler 

romances populares, pois poderia ser por eles influenciada. 

Esse primeiro vestido aparece uma única vez na narrativa e representa 

justamente esse período de transição existente na adolescência. Percebe-se 

que o tecido de azul pálido, representa a inocência e traz leveza à 

personagem. O comprimento até os tornozelos, uma fita, relativamente, larga, 

possivelmente, de cetim marcando a cintura são elementos mais 

representativos de uma adolescente. Diferente dos outros quatro vestidos, este 

não tem corpete (elemento que representa a “mulher feita”) e o decote é 

arredondado, mais fechado.  

As sapatilhas além de representarem uma transição do período 

romântico para o vitoriano, representam também a fragilidade e delicadeza 

física com a impressão de pés pequenos por ela proporcionados, eram muito 

utilizadas principalmente porque 

Fazia-se de tudo para que as mulheres parecessem tão pequenas quanto possível, em 
parte, talvez, como referência à rainha Vitória, que era de estatura diminuta. Os 
sapatos, com raras exceções, eram, portanto, feitos sem salto. O tipo mais comum era 
a sapatilha, às vezes amarrada ao tornozelo como a de uma bailarina, porém sem a 
ponta reforçada. Essas sapatilhas eram feitas de seda ou crepe, em cores que 



  

 87 

 

combinavam com o vestido. Os pés muito pequenos eram admirados como sinal de 
nobreza.86 

Esse primeiro modelo possui uma simplicidade de ornamentos, tendo 

um pingente assegurado no pescoço por uma fina fita de cetim azul. Essa 

simplicidade sugere que a personagem está em um período da vida, no qual 

ela é inocente e desprotegida. A cor pálida da roupa contrasta com as cores 

mais escuras do cenário, dando a impressão de que a personagem não se 

encaixa naquele contexto, de que ela se sente sozinha e isolada, tal como 

objetivavam as regras do Sistema de Kensington. 

Esse primeiro figurino está associado à representação de uma Vitória 

que realiza pequenos atos de rebeldia contra as imposições do Sistema de 

Kensington. Porém, como é bastante submissa à mãe e alienada da vida fora 

do castelo, Vitória continua sendo vista apenas como uma criança 

desobediente e seus esforços para questionar a prisão em que se sente, são 

totalmente ignorados.  

 

 

4.3 Vestido nº2: Vitória romântica  
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 LAVER, James. A roupa e a moda: uma história concisa. São Paulo: Companhia das Letras, 
2010. p.175 

Imagem 51: Vitoria 

chega ao baile da 

Coroação 

Imagem 52: Close: Vitória Imagem 53: Vitória e Albert 

valseiam 
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  Imagem 55: Vitória e Albert      

dançando 

Imagem 56: Detalhe do 

penteado 

Imagem 57: Vitória conversa 

com Albert 

Essa cena corresponde ao baile de coroação, que segundo a divisão no 

capítulo dois se encontra na parte de “O Casamento”. Parte em que a narrativa 

apresenta a relação entre rainha Vitória e o príncipe Albert, desde o momento 

em que se tornam mais próximos até o momento em que encontram os 

primeiros desentendimentos e complicações no casamento devido à essa 

divergência de suas opiniões. 

Essa cena se inicia a partir de uma música diegética que é interrompida 

quando Vitória chega com suas damas, tendo voltada para si toda a atenção 

dos demais convidados que foram ao baile para celebrar a subida de Vitória ao 

trono inglês. Um close na rainha registra a sua aproximação por travelling junto 

ao príncipe Albert. O foco narrativo se encontra especificamente no casal, 

mesmo quando a música diegética pausa para que outros casais possam 

dançar, vemos esses casais ao fundo sem terem maior destaque. 

Albert e Vitória retomam a dança, enquanto conversam e sorriem, uma 

demonstração de bom relacionamento, fato que reforça a questão narrativa de 

Imagem 54: Close: Albert e Vitória  
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um “casal perfeito”. Ao mesmo tempo, em paralelo, Lorde Melbourne, que não 

concorda com tal aproximação e já revelou sua oposição ao casal, os observa 

com desagrado. A Duquesa de Kent e a rainha Adelaide também observam, 

mas diferente do outro, com certo agrado, considerando que todos esperam 

que a rainha logo escolha um marido, seria melhor se ela se casasse com um 

alemão, especialmente se ele for da família Saxe- Coburgo e Gota, como o é 

Albert. 

A música termina e a dança também. O príncipe insinua que a rainha 

deve estar cansada, afinal foi um longo dia. Entretanto, ele declara ser mais 

forte do que aparenta ser. Podemos interpretar aqui uma referência ao porte 

físico da verdadeira rainha que tinha uma estatura diminuta, parecendo assim 

mais frágil do que pregavam os costumes do período romântico. Os dois tem 

uma rápida conversa, apenas um momento em que Albert diz que retornará 

para a Bélgica em breve para apresentar um relatório ao tio Leopoldo, quem 

está tentando manipular em benefício próprio essa aproximação do casal. Aqui, 

a rainha exibe um leve desapontamento. 

Para finalizar a sequência, Vitória em tom confidencial diz que está com 

pena dos seus “dedinhos”, pois agora ela terá que dançar com o príncipe da 

Prússia. Quando ela se afasta, Albert num sorriso demonstra seu apoio moral. 

A finalização da cena congela em Melbourne, que faz uma reverência para 

Albert. 

A partir deste todos os vestidos seguintes possuem o chamado decote 

canoa. Ao que concerne a cor dele é mais destacado, sendo um dourado 

brilhante que representa a realeza e o poder adquirido pela personagem. Aqui, 

encontramos a presença de rosas vermelhas tanto no cabelo quanto no próprio 

corpete de Vitória, rosas vermelhas, representadas, comumente, como as 

flores do amor, o que encaixa perfeitamente com esse momento íntimo do 

casal.  

Na cintura, outro detalhe igualmente vermelha, é a fita, porém, mais fina 

que a do vestido anterior, desta vez utilizada mais como adorno do que para 

marcar a cintura, função essa agora do corpete. Este colabora para que a 

cintura da mulher passe a  

(...) modelar-se como uma ânfora. Uma ampla sobreposição de saias, sustentada por 
uma armação em crina ou metal (a crinolina), compunha um sólido pedestal a suportar 
o busto e a cabeça. Um resistente colete- o espartilho – comprimia o tórax, espreitando 
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a cintura e projetando os seios para o alto, o que aumentava seu volume e saliência. 
(...) O essencial, nessa moda tão persistente, estava nos chalés, manta, laços, fitas, 
flores, rendas, enchimentos e outros adereços sobrepostos à rica massa de tecidos do 
vestido”87 

Este vestido, como a maioria dos que foram analisados nessa pesquisa, 

possui rendas no final das mangas, que agora são bufantes, outra 

característica da atmosfera romântica da narrativa. Além do uso de luvas 

longas, ao que apresenta-se no filme, foram usadas apenas em ocasiões 

público – formais, reforçando a ideia da apresentação social de uma pessoa 

que possui grande importância econômico-social. 

O vestido de cor dourada demonstra a inclusão da personagem no 

cenário contextual, em um momento que todas as atenções estão voltadas 

para ela e em função não apenas de suas obrigações sociais, mas também de 

suas vontades pessoais. Esse vestido representa a apresentação não apenas 

da princesa que se tornou rainha, mas também representa a menina que se 

tornou mulher. Vitória sente-se mais próxima de Albert e há todo um clima 

romântico que se torna cada vez mais presente, principalmente por meio da 

troca de olhares desses dois personagens e da música instrumental “Only 

You”. 

 

 

 
4.4 Vestido nº3: Vitória pré-nupcial  

         

Imagens de 58 e 59: Vitória se prepara para o jantar com o 

Duque de Wellington 

Imagem 60: Vitória no 

jantar com o Duque de 
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Wellington 

       

                                Imagem 61: Vitória e Albert quando ele aceita se casar com ela 

 

Imagem 62: Plano 

detalhe do corpete do 

figurino 

Imagem 63: Vitória 

encara Albert 

quando ele entra 

Imagem: 64: Vitória pede 

Albert em casamento 

 

Esse figurino, também está na parte de “O Casamento”, ele é 

apresentado primeiro, em cenário interno, durante a noite, quando Vitória se 

prepara para um jantar social com o Duque de Wellington e outros convidados. 

É nesse jantar em que ela descobre que Lorde Melbourne perdeu os votos no 

parlamente e com isso também perdeu o direito de ser Primeiro Ministro, fato 

que foi um grande golpe para a jovem rainha88. 

A cena que será comentada aqui é na qual Vitória propõe casamento a 

Albert, acontece rapidamente. Porém, essa cena é muito significativa, não 
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apenas pelo fato de que é a rainha quem propõe casamento, inversão da ideia 

que, ainda se tem atualmente, de que o homem é quem propõe. Mas pelo fato 

de que ela acontece como consequência de conturbados acontecimentos 

políticos pelos quais a protagonista passou, fazendo com que ela sentisse a 

necessidade de finalmente encontrar um homem para se casar. Acontecimento 

que foi alimentado ao longo da narrativa, deixando previsível que a escolha 

recairia no príncipe Albert. 

A cena começa em um plano americano, a imagem desfocada, na qual a 

rainha está inquieta, caminhando de um lado para o outro, olhando pela janela. 

O momento de nervosismo continua quando ela se senta, passando então a 

imagem a ser focada. Vemos as costas da rainha, e um pequeno espaço entre 

ela e o estofado, em que é possível ter o seu ponto de vista quando Albert 

entra em cena.  

O plano alterna o close de um para outro enquanto Vitória faz a proposta 

do casamento. A proposta acontece de modo especial, já que Albert em uma 

forte conexão de sentimentos com a rainha, acaba completando as frases por 

ela. A música instrumental de “Only you” toca em um som não diegético, 

apenas para completar a atmosfera romântica. 

O cenário bem iluminado, apresenta, além da luminosidade artificial para 

a filmagem, é complementada pela luz proveniente da janela, como o é na 

maioria das cenas. Pode-se observar a sintonia das cores do figurino da 

personagem feminina com o papel de parede em tons opacos.  

 

 

O conjunto desse vestido, que também traz mangas bufantes com 

rendas, e por cima destas, uma fita cor de rosa em cada manga reforça ainda 

mais o clima romântico que predomina ao longo do filme. Na base superior do 

corpete e na barra da saia encontram-se desenhos de morangos, que 

juntamente com as flores presentes no penteado revelam uma relação com a 

natureza, em contraste com a alta industrialização do período retratado.  

No penteado ainda temos a forte presença de adornos florais que 

complementam o cabelo enrolado em um coque, entretanto permanece o risco 

no meio da cabeça dividindo o cabelo em dois lados. 
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Outro detalhe é que, assim como a primeira imagem a cor desse vestido 

é mais opaca e discreta combinando a pouca luminosidade do cenário em que 

ocorre a ação, dando um tom mais intimista para a situação em questão. 

Podemos considerar não apenas nesse caso, mas em todo o conjunto de 

figurinos e cenários do filme “A Jovem Rainha Vitória” num jogo entre o 

artesanal e o industrial, união que surgiu formalmente na segunda metade do 

século XIX. Entretanto, podemos perceber historicamente a preocupação de 

Vitória em reconhecer mais profundamente o trabalho nacional. Com isso 

também percebemos com as palavras de José Carlos Durand que  

O emprego de infinitos adereços, fitas, flores, bordados e enchimento correspondia à 
um padrão predominante da estética do século XIX. Ele valorizava sobremaneira o 
trabalho artesanal, o acabamento esmerado. Era o mesmo princípio que, em pintura, 
postulava um realismo em que pessoas, paisagens e objetos fossem registrados nas 
minúcias mais insignificantes, consoante à reprodução fiel da realidade89 

O terceiro vestido representa um momento em que Vitória assumindo, 

de modo mais pessoal, os encargos de sua posição, depois de passar por 

situações políticas difíceis com muitos desacordos com o parlamento e o 

grande julgamento popular, Vitória, extremamente abalada, decide que é hora 

de casar-se com alguém que esteja ao seu lado nesse grandioso jogo de 

xadrez que é sua vida. Ela mostra-se segura o suficiente para pedir Albert em 

casamento. 

 

 

 

4.5 Vestido nº4: Vitória rainha 
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Imagem 65: Vitória no jardim 

com sua tia Adelaide sobre 

Albert e a seu afastamento da 

política 

Imagem 66: 

Vitória 

caminhando 

no salão 

Imagem 67: Desgosto de 

Vitória ao encontrar Conroy 

 

  

Imagem 68: Vitória no 

jardim conversando com 

Melbourne sobre Albert 

Imagem 69: 

Ângulo lateral de 

Vitória e 

Melbourne 

Imagem 70: 

Plano geral de 

Vitória no jardim 

com Melbourne 

Imagem 71: 

Melbourne aconselha 

Vitória sobre dividir o 

trabalho político com 

Albert 

 

Imagem 72: Despedida de Lorde Melbourne, 

em sua última aparição no filme 

Esse figurino foi usado em pelo menos três cenas diferentes 

comportadas entre as partes “O Casamento” e “O Atentado”. A primeira vez foi 

quando Vitória conversava no jardim com sua tia Adelaide a respeito da 

dificuldades de seu casamento com Albert no que concerne à política 

consequentemente causando divergências domésticas. Se Lehzen é colocada 

como a referência considerada maternal, Adelaide constantemente é mostrada 

na narrativa como a voz da razão de Vitória, dando conselhos acerca dos 

acontecimentos pessoais e públicos a partir de uma perspectiva nem política 

nem emocional. 
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Na segunda vez que esse mesmo vestido é apresentado é quando 

Vitória atravessava o salão e de repente se depara com a presença de Conroy, 

personagem que abandona o palácio após esse encontro, em que percebeu o 

fim de suas esperanças de ainda conquistar confiança, poder e dinheiro junto a 

rainha, pois sua presença indesejada não lhe daria nenhum benefício. 

Por fim, a terceira vez em que esse figurino foi utilizado, de um outro 

espaço que comporta o jardim do palácio. Aqui Vitória conversa com 

Melbourne, após o susto de ter sofrido um atentado cometido por um rapaz que 

foi declarado não estar no controle de suas faculdades mentais. Tal atentado 

atingiu o braço do príncipe Consorte com uma bala de revólver, causando 

grande comoção, e sua reconciliação com a esposa, que estava irritada com o 

marido por acreditar que ele não respeitava sua posição de soberana e que 

confabulava contra ela. 

Aqui é um momento em que o primeiro ministro, como uma maneira de 

redimir-se, se demonstra honesto em suas palavras e diz que entende a 

aversão de Albert por sua figura, assim não guardando receios. Melbourne 

aconselha Vitória a deixar que seu esposo participe mais ativamente dos 

assuntos estatais, tendo em vista que ele é inteligente e seria de grande ajuda 

e também porque Vitória está grávida e deve ter um cuidado especial para não 

correr nenhum risco de morte eminente tanto sua quanto de seu bebê. 

  O derradeiro conselho de Melbourne é que a partida de Lehzen do 

palácio se faz necessária para que o príncipe se sinta mais confortável e aceito 

em sua própria casa. A cena é finalizada em tom de despedida, quando 

Melbourne beija a mão de Vitória, considerando que a narrativa está chegando 

ao fim e que Melbourne foi um dos principais personagens. Os sons são 

predominantemente diegéticos com um leve piano acompanhado de violino não 

diegético ao fundo. 

Nesse penúltimo vestido temos uma referência mais contemporânea que 

é o uso dessas luvas que não cobrem os dedos, conhecida como mitene. Esse 

tipo de luva começou a ser usado a partir da segunda metade do século XIX, 

ou seja, posterior ao período retratado no filme, e é usada até hoje. Na imagem 

a mitene é feita de renda, demonstrando uma certa delicadeza conservada pela 

personagem.  



  

 96 

 

Lembrando que nessa cena a temporalidade se encontra no início da 

década de 1840, logo após o atentado, fato na realidade causado por Edward 

Oxford, sem nome citado no filme. 

Esse vestido, eu considero, diferente dos demais, por não ser uma cor 

pálida, nem uma cor mais berrante, é uma cor mais escura, caracterizada 

dentro da narrativa como usada pelas mulheres mais velhas, como da rainha 

Adelaide. Podemos encontrar nesse modelo mangas retas com corte delicado 

caraterísticas do vestuário da década de 1840, segundo James Laver 

As mangas eram justas ou ficavam fofas no antebraço. As saias eram compridas e 
rodadas. O corpete e a saia geralmente formavam uma só peça abotoada atrás com 
colchetes, mas a partir de meados da década era possível usar uma jaqueta curta 
cinturada separada da saia. (...) As saias eram armadas pelo forro e costumava haver 
um entre forro adicional de lã na parte superior e posterior da saia. Usavam-se muitas 
anáguas, e o que pode ser descrito como o efeito abafador de chá era enfatizado por 
uma pequena anquinha feita de crina de cavalo (...). As saias quase sempre eram 
guarnecidas com babados duplos ou múltiplas, além de outros adornos90 

Percebemos nesse vestido e no seguinte a diferença, com relação aos 

dois anteriores, que na parte superior e na parte inferior o corpete está bem 

definido. Nesse a parte de superior e inferior estão mais unidas dando a 

impressão de uma peça única. No decote vemos uma leve parte da chemise.  

Os adornos no cabelo diminuíram, agora eles apenas tem espaço para 

uma discreta flor que ornamenta o coque feito por tranças. As joias em ouro 

usadas combinam com a harmonia do vestido com o cenário e são bem 

discretas, uma característica mais utilizada na década de 1830 quando “os 

adornos para pescoço consistiam principalmente em joias, como uma corrente 

de ouro, simples e larga, ou pequenas correntes de ouro entremeadas de 

diamantes.”91 

O figurino é complementado com um xale de estilo tartan92, difundido na 

Inglaterra durante o reinado de Vitória, pois ela e Albert tinham influência das 
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 LAVER, James. A roupa e a moda: uma história concisa. São Paulo: Companhia das Letras, 
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 KÖHLER, Carl. História do vestuário. São Paulo: Martins Fontes, 1993. p.544 
92 NEWMAN, Alex; SHARIFF, Zakee. Dicionário ilustrado: Moda de A a Z. São Paulo: 
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Highlands, onde inclusive possuíam uma casa chamada Balmoral House, era 

uma pequena casa cercada por montanhas que Vitória comprou à vista em 

1852 para ficar com sua família. Albert projetou um castelo no lugar da casa, 

que estava pronto em 1855 e possuía as paredes decoradas por ambos. 

O vestido combina com a ambientação exterior em que a personagem 

se encontra na cena em questão, representando um respirar metafórico que 

Vitória sente, dado que sofrera um atentado que quase lhe roubou a vida do 

marido. Minha interpretação do uso dessa cor no vestido é de que seria para 

representar a razão, posto os conselhos que Adelaide e Melbourne oferecem 

nessas ocasiões, acima colocadas, e pela maturidade conquistada pela 

personagem nas proximidades dos momentos finais da história.    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Vestido nº5: Vitória reinando em comunhão com Albert  

Imagem 73: Ângulo frontal. Albert e 

Vitória num encontro social. 

Imagem 74: Cena final: 

Albert e Vitória 
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         Imagens 75 e 76: Ângulo traseiro de Albert e Vitória na última cena, em um evento social. 

 

Imagens 77: Close frontal em Albert e Vitória 

Essa última cena se encontra na última parte denominada neste trabalho 

de “Reinado Conjunto”. Essa é uma das cenas mais curtas de todo o filme. Ela 

acontece depois da apresentação de intertítulos com informações históricas a 
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respeito do reinado de Vitória e Albert, informações que fazem o papel de 

finalização para a narrativa do ponto de vista histórico. 

 A cena se passa ao som é instrumental da música “Only You”, num 

cenário bem iluminado, com cores claras em branco e ouro, representando a 

tranquilidade que o casal passa no momento depois de tantos acontecimentos 

desagradáveis. O começo é colocado com um ângulo das costas de Albert e 

Vitória, em que os dois conversam e sorriem enquanto caminham para um par 

de portas duplas. Estas revelam um grande número de convidados que estão 

no palácio para mais um evento social proporcionado pelos soberanos.  

O foco volta a captar o casal protagonista, desta vez, num ângulo frontal. 

Os sorrisos já não estão presentes, agora substituídos pela seriedade da 

expressão de ambos. Enfim, a história é finalizada com a imagem congelada 

dos dois que se encontram lado a lado. 

O quinto e último vestido escolhido tem como o primeiro elemento a 

chamar a atenção a tiara de fringe e joias brilhantes que são cristais Swarovski, 

mais sofisticadas, atribuindo imponência à rainha.  Toda a estrutura desse 

vestido, como dos três anteriores, pode ser vista com a partir da interpretação 

descrita pela Gilda de Melo e Souza que escreveu 

E se a roupa cobre, conscienciosamente, o corpo da mulher, nem por isso deixa de 
acentuar-lhe as características sexuais aumentando-lhe os quadris, primeiro pela 
grande quantidade de anáguas, folhos e babados, depois pela crinolina, contraindo-lhe 
a cintura para melhor acentuar-lhe a pequenez através do contraste das mangas 
excessivas93  
 
Visivelmente notamos esse aumento a partir dos quadris e a contração 

da cintura. Nas grandes mangas encontramos novamente largas rendas, com a 

diferença de que aqui as rendas largas também estão bem representadas no 

decote. Mais uma vez notamos a presença de luvas longas e brancas, 

apontando para a participação da personagem em um evento formal. A cor, 

como nota-se nos anteriores, cada exemplo escolhido é de uma cor, este é de 

azul turquesa, contrastando com as cores claras do cenário. Sandy Powell 

declarou esse figurino especificamente como o seu preferido dizendo “gosto da 
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simplicidade e do azul inusitado, que funciona bem com o acessório de cabeça 

e também é muito elogioso”. 94 

Esse último vestido, com a intensidade da cor em contraponto ao 

primeiro, apresenta uma rainha pronta para reinar, segura de assumir essa 

tarefa e dividir o peso de tal responsabilidade com o seu companheiro tanto de 

vida, como, agora, também político, levando-a a acreditar que por fim seu 

reinado usufruirá de maior estabilidade e tranquilidade. Concedendo assim, 

nessa cena, um momento conhecido nas histórias infantis como o “e foram 

felizes para sempre”. 
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Acesso em: 28 de julho de 2015 



  

 101 

 

 

                                               CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acabamos de verificar que o figurino pode ser um vinculador de 

informação a partir do que ele representa. No caso do filme aqui analisado, ele 

representou etapas da juventude de uma rainha, lembrando que “a juventude é 

então ritmada pela sucessão de uma série de ritos de saída e de entrada que 

dão a imagem de um processo de consolidação por etapa, o qual garante uma 

progressiva definição dos papeis da idade adulta”95.  

O figurino dentro da narrativa de “A Jovem Rainha Vitória”, teve o papel 

de caracterizar a personagem no curto período em que o filme abrange. Pode-

se dizer que o minimalismo e a consideração pelos efeitos de sentido criado 

pelas cores presentes no trabalho de Powell permitem ao personagem de 

Vitória a despreocupação das descobertas feitas da idade entre os 17- 22, 

aproximadamente, representado pelas cores mais suaves, ao mesmo tempo 

em que a representação da consciência do peso da responsabilidade político-

social se encontra nas cores mais fortes e escuras. Enfim, o figurino demonstra 

o amadurecimento de Vitória, começando com um vestido de cor pálida, 

referindo-se ao seu sentimento de confinamento e do pouco domínio que ela 

tem sobre a própria vida. E finaliza com uma azul forte, completamente oposto 

do primeiro, referindo-se ao seu sentimento de segurança e controle total de 

seus assuntos pessoais e sociais, definindo seu papel na vida adulta. 

Ao longo deste trabalho de pesquisa, desde o começo com a relação 

entre cinema e história, passando pelas partes do filme “A Jovem Rainha 

Vitória”, como uma produção essencialmente cultural, que promoveu não 

somente a construção juvenil da rainha como também a construção de uma 

memória coletiva da fase da vida da monarca que quase ninguém conhecia.  

Aprendemos mais sobre o processo de trabalho da profissão de figurinista. E 

por último, encontramos o figurino, objeto desta pesquisa.  

 É comum que na constante construção da memória coletiva sejam 

resgatadas histórias vividas pelos atores sociais, políticos ou culturais mais 

importantes. Pensando nessa parte, mais voltada para a produção 
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cinematográfica cultural, encontramos também o filme “Maria Antonieta” de 

Sofia Coppola (2006) e a série televisiva “The Tudors” (2007-2010), criada por 

Michael Hirst, que conta a vida de Henrique VIII intercalada com a transição 

das seis esposas que teve.  Ambos, tal como Vitória, possuem, ainda hoje, 

grande influência social, a diferença é que apenas o filme sobre a monarca 

britânica resgatou somente uma fase de sua vida, enquanto que os outros dois 

tiveram retratadas suas vidas enquanto tiveram contato com o trono. 

 Essas produções trouxeram uma representação mais introspectiva e 

consequentemente mais humana dos monarcas, vistos quase sempre como 

imponentes e inalcançáveis. A interpretação trazida pela representação 

proposta nesse contexto, procurou percorrer as relações com personagens 

importantes e as situações cotidianas vividas por esses três monarcas 

(Henrique VIII, Maria Antonieta e Vitória). 

Esses monarcas foram trazidos na representação do figurino por 

figurinistas mulheres que trouxeram para a sua estética de trabalho o uso 

limitado de cores, tendo as roupas quase em totalidade, monocromáticas, 

discrição na utilização de joias e a preservação da beleza natural, sem muita 

maquiagem para mascarar as expressões do personagem. 

Para o figurino de Henrique VIII, a figurinista Joan Bergin, trouxe um 

estilo de estrela do rock, apresentando o personagem como alguém que é 

muito influente e sem resguardos. As cores de dourado, vermelho e preto 

demonstram bem a versão da personalidade do rei representada na série: o 

humor e a influência que ele procura exercer sobre os demais. 

Para Maria Antonieta, a profissional Milena Canonero apresenta uma 

jovem com gana de diversão e na sintonia da agitação de uma vida com 

acontecimentos que não podem ser evitados, mas que os levam a fazer 

escolhas para se acomodar nessa vida que não é a ideal ou sonhada, mas que 

deve ser aproveitada. Nota-se uma tendência mais voltada para o rock, como 

uma explosão de personalidade, uma mistura de sentimentos, uma força 

presente nos exageros do diferente e das cores, o que é coerente com 

aspectos culturais contemporâneos, ou seja, há uma adaptação de um tema 

histórico ao gosto e aos valores do público do século XXI.  

Ao contrário das duas figurinistas, Sandy Powell, colocou Vitória como 

uma pessoa que tem cada etapa de sua vida bem delineada, ainda que isso 
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seja consequência da interferência de terceiros. Esse figurino não possui 

exatamente uma clareza quanto à classificação fornecida por Marcel Martin e 

Gérard Betton, pois em última instância possui as características das três 

definições.  Ele pode ser considerado realista, já que é consistente com a 

influência romântica do início do século XIX, de acordo com retratos da época. 

Pode ser considerado para-realista, tendo em vista que a própria Sandy Powell 

declarou desenvolver suas ideias não apenas do período trabalhado como 

também a partir de referências contemporâneas, pensando principalmente nas 

cores que definem sua assinatura, nesse caso. E por último, pode ser visto 

como simbólico pelo fato de que a exatidão histórica não tem mais importância 

quando o figurino é percebido como um símbolo do estado emocional da 

personagem. Enfim, esse figurino é resultado do trabalho de uma mulher que 

ajudou a construir a imagem de uma “mulher forte” e líder. 

Partindo das considerações sobre essas três perspectivas de figurinistas 

mulheres na criação de imagens de influentes monarcas, percebe-se que o 

figurino traz de importante nesse período o que chamamos de ‘girl power’, o 

poder feminino que cresce e se molda aos poucos, fazendo com que as 

mulheres sejam percebidas, ouvidas e respeitadas não somente no cotidiano, 

como também em posições de alta hierarquia, seja ela política, econômica, etc. 

É uma amostra de que as mulheres estão conquistando espaço em todos os 

assuntos possíveis, inclusive estatais.  

O figurino do filme “A Jovem Rainha Vitória” representa o começo de 

uma longa e duradoura reflexão de como as mulheres, personagens históricas 

ou não, são interpretadas e percebidas nas sociedades, passadas e/ou atual. É 

um chamado para a discussão de que as mulheres também fazem parte da 

história.  
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