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A moda consumada viva de paradoxos: sua 

inconsciência favorece a consciência; suas loucuras, 

o espírito de tolerância; seu mimetismo, o 

individualismo; sua frivolidade, o respeito pelos 

direitos do homem. No filme acelerado da historia 

moderna, começa-se a verificar que, dentre todos os 

roteiros, o da Moda é o menos pior.   

                                               

                                                Gilles Lipovetsky, 2007 
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RESUMO 

 

 

O vestuário colabora fortemente na formação da identidade do sujeito e para sua 

localização dentro da instituição social. Este estudo explora a relação existente entre 

a moda e a construção das identidades, adotando como base o que é retratado no 

filme O Diabo Veste Prada. Para tanto, o trabalho discorre sobre a formação da 

identidade do sujeito desde as sociedades tradicionais até a pós-moderna, tendo 

como principal foco a construção da identidade feminina, suas peculiaridades e sua 

relação com a sociedade em geral. Ressalta-se, a importância da moda e da 

indumentária, como um processo comunicativo e um importante meio pelo qual os 

grupos se integram e se distinguem dos outros. Para se chegar a como a identidade 

do sujeito é construída e transformada por meio da moda através da personagem 

analisada Andréia Sachs, foi fundamental o uso de análise de imagens por meio da 

transmutação do visual para o verbal e da seleção de unidades de análises, no caso 

o vestuário. Percebendo-se na análise a importância simbólica das roupas, concluiu-

se que a mulher é influenciada pelo meio social a consumir itens da moda, e por 

meio desta criar identidades pré-estabelecidas, devido ser aferida a moda 

significados compartilhada pelos grupos sociais.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Moda. Identidade. Consumo. Vestuário. 
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ABSTRACT 

 

 

The clothing collaborate substantially in the formation of the identity of subject and for 

your location inside the social institution. This study explores the relation existent 

between fashion and the formation of identities, adopting as ground what is shown in 

the film The Devil Wears Prada. For this, the work talks about the formation of the 

identity of subject from the traditional societies until postmodern society. Focusing 

the contruction of female identity, your peculiarities and your relations whith the 

society in general. Was emphasized, the importance of fashion and accessories as a 

comunicative process and an important mean whereby the groups integrate or 

differentiate themselves from others. To understand how the identity of character 

analyzed, Andréia Sachs, was very important the use image analysis through 

transmutation of visual to verbal and selection of units of analysisealiziing in the 

analysis, In other words, the clothing. Realizing in the analysis the symbolic 

importance of the clothes, concludes that women is influenced by social mean to 

consume items of fashion and, through it, to criate identities previously established, 

because fashion is assigned shared meanings by groups inside societies. 

 

KEY WORDS: Fashion. Identity. Consumption. Clothing. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Após a Revolução Industrial, as roupas, deixaram de ser um adereço usado 

apenas para cobrir e aquecer o corpo e se tornaram um fator de individualização, 

continuam tendo sua utilidade básica, mas mesclaram novos significados, sendo 

expressão do gosto, dos contextos em que o sujeito está usando-as, das opiniões e 

da identidade do consumidor. 

Pode-se dizer, de forma dicotômica, que a moda é um elemento comum (as 

pessoas se vêem cercadas por objetos que foram fabricados para elas), mas é, ao 

mesmo tempo, singular. Ou pelo menos assim se mostra. Conforme Coelho (2003), 

quando os trabalhadores perderam os meios de produção, a satisfação de suas 

necessidades básicas passou a depender das empresas produtoras. Estas 

passaram a definir quais são as suas necessidades e como elas devem ser 

satisfeitas. E essas necessidades perderam seu caráter genérico e passaram a 

manifestar-se de forma singularizada. 

A partir desse deslocamento da posse dos meios de produção, muda-se a 

natureza do consumo. Se antes a pessoa produzia a sua indumentária de acordo 

com sua necessidade e conhecimentos técnicos, agora alguém se responsabiliza 

em produzir essas peças. Mas se essa produção propicia, por um lado, novas 

técnicas e novas peças, por outro, anula-se o controle e a identificação 

(personalização) que o trabalhador exercia sobre suas mercadorias, que passam a 

ser produzidas em larga escala. Destarte, surge a necessidade de devolver (ainda 

que de forma imaginária) ao consumidor esse caráter pessoal da veste. Sob essas 

circunstâncias nasceram às marcas. 

Aliadas á publicidade, coube a elas desempenhar a função de transmitir a 

idéia de que os produtos semelhantes não são iguais, de diferenciar o sujeito dos 

seus semelhantes e de transmitir personalidade aos objetos e as pessoas que os 

utilizam. 

Assim, pessoas passam a consumir moda na tentativa de se tornarem 

singulares, de expressarem sua subjetividade e exibirem através das roupas uma 

identidade, com a qual desejam estar associados. Contudo, se a moda está 

continuamente se transformando ou ressiginificando a si mesma, o mesmo processo 
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ocorreria com as identidades do sujeito? Ele consumiria objetos, apenas buscando a 

manutenção/adequação dessa identidade ou para formar uma identidade almejada? 

Neste trabalho, destacaremos a transformação da identidade feminina e como 

a moda colabora com esse processo através do filme O diabo veste Prada, baseado 

no best-seller de Lauren Weisberg. 

No primeiro capítulo abordaremos a identidade, como esta é construída e 

como ela se afirma diante da infinidade de possibilidades a que elas são expostas 

na sociedade pós-moderna e como essa sociedade contribui para a multiplicidade 

de identidades no ser humano. 

No segundo, destacaremos a moda, faremos uma rápida contextualização 

sobre a história da moda e como ela pode moldar a identidade do indivíduo 

situando-o em determinados grupos sociais, funcionando como verdadeiro 

delimitador de status social, e como esse status corrobora para a elevação e 

valorização do “EU” no sujeito.  

Por fim, no terceiro capítulo serão utilizados alguns trechos do filme O Diabo 

Veste Prada para analisarmos em suas imagens como essas questões teóricas se 

desenrolam no enredo do filme. 
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1.IDENTIDADE 

 

1.1 Identidade e modernidade  

 

A socialização tem sido desde os primórdios humanos, um parâmetro de 

regulagem do comportamento do sujeito e é através dela que os valores, costumes e 

práticas culturais de uma sociedade são passadas ao individuo no decorrer de sua 

história.  Por sua vez o individuo absorve essas informações que vão se modificando 

no curso da sua vida com o intuito de se integrar e se adaptar aos grupos sociais e 

assim desenvolver uma identidade. Deste modo se pode dizer que a identidade é a 

origem de significado e experiência de um determinado povo (CASTELLS, 1999).  

É através da bagagem cultural, dos conhecimentos obtidos pelo sujeito ao 

longo da vida, que a identidade se baseia e se constrói. Deste modo, conforme 

Castells (1999), a identidade fundamenta-se nos conhecimentos adquiridos através 

da reprodução e produção da memória coletiva, dos conhecimentos pessoais do 

indivíduo e disciplinas do conhecimento cientifico. Essas informações são 

trabalhadas pelos indivíduos, grupos sociais e sociedade, que reorganizam seu 

significado em função de tendências sociais e projetos culturais arraigados na 

estrutura da sociedade. Assim, o sujeito aspira fazer parte de uma identidade 

coletiva. 

Na busca por essa integração, pelo desejo de ser aceito pelos seus pares, a 

identidade do sujeito se afirma a partir da identidade do outro, seja pela diferença ou 

semelhança com ele. De acordo com Lagos (1996), é nessa convivência com outros 

que o sujeito constrói a realidade física e social, assim como constrói a consciência 

de si mesmo como sujeito, individualizando-se no momento que se diferencia dos 

outros. E é Moldada por essa dependência do outro que a identidade foi ao longo do 

tempo se transformando juntamente com as sociedades, caracterizando-se por ser  

 

uma construção discursiva que transcende as particularidades dos 
indivíduos e dos grupos restritos para inseri-los em um projeto globalizante 
e totalizador, em consonância com os anseios e mitos de uma sociedade 
particular em momento histórico determinado (COUTINHO, 2000, p.4). 
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Ao citar Souza, Gregolin (2007), fala que as identidades são identificações em 

curso.  Não são fixas. Dependem da construção de significado arquitetada e/ou 

internalizada, são construções discursivas passageiras. É a partir da experiência 

vivida pelo sujeito que o mesmo dar significado as coisas e a sociedade. Ou seja, as 

identidades constituem fontes de significação para os atores sociais e por eles são 

determinadas. Essas identidades são fundamentadas através de um procedimento 

de individuação, embora também possam ser formadas a partir de instituições 

dominantes, mas somente assumem tal posicionamento quando os atores as 

internalizam, sendo assim fontes mais importantes de significado do que os papéis, 

as identidades organizam então significados e os papéis organizam funções 

(CASTELLS, 1999). 

É possível encontrar varias definições com base em diferentes autores sobre 

o que seria a identidade, mas como fala Hall (1999) o conceito de identidade é em 

demasia recente e confuso e pouco desenvolvido pelas ciências sociais.  Mesmo 

diante dessa ausência de significado constante acerca da identidade é possível 

perceber que a mesma vem sofrendo mudanças na sua forma o que torna 

necessário alguns conhecimentos prévios a cerca da sua configuração nas 

sociedades. De forma resumida, apresentam-se as principais mudanças ocorridas 

na identidade do sujeito em consonância com as transformações ocorridas no 

decorrer da história das sociedades.  

A princípio no século XVIII o principal foco do pensamento iluminista era a 

evolução e progresso das coisas. A concepção que eles tinham do sujeito da época 

era que esse indivíduo possuía uma identidade consolidada e centrada, intimamente 

relacionada com a estrutura da sociedade vigente que conduzia o individuo e o 

localizava na sociedade. Nessa sociedade a transição de classes sociais 

praticamente não existia. Hall (2002) fala que esse sujeito centrado, dotado de 

capacidades de pensar, de consciência e de ação, na qual o cerne representava um 

núcleo interior que surgia quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, não 

havia ascensão de posição social. 

Depois de um tempo esse sujeito começou a sofrer mudanças na sua 

estrutura pessoal e na da sua sociedade. Uma sociedade que antes almejava o 

progresso começa a entrar em declínio devido ao desgaste dos ideais da época. 

Como fala Maffesoli  
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quando os diversos que compõem uma determinada entidade já não 
podem, por desgaste, incompatibilidade, fadiga, etc.; permanecer juntos, 
eles entram de diversas maneiras numa outra composição e, desse modo, 
favorecem o nascimento de uma outra entidade. Foi esse processo que 
levou a emergência da “pós-medievalidade”, que em seguida foi chamado 
de modernidade. Foi também isso que, antes que lhe encontrássemos um 
nome adequado, presidiu a elaboração da pós-modernidade. Saturação- 
recomposição. (MAFFESOLI, 2004, p.20, grifo do autor) 

 

Foi essa saturação que ocorreu nas sociedades, que viabilizou as mudanças 

no contexto histórico social e possibilitou o surgimento da modernidade e com ele 

um novo conceito, o sujeito sociológico. Esse indivíduo que conforme Hall (2002) era 

formado a partir da sua relação com os outros, ou seja, baseada nas relações 

sociais, refletia a complexidade do mundo moderno, que posteriormente abriria 

espaço para o surgimento de outro tipo de sociedade e um novo conceito de 

identidade. 

O momento de transição do moderno para o pós-moderno foi marcado por 

grandes revoluções. A revolução teórica, industrial e as guerras mudaram totalmente 

o quadro da sociedade no final do século XX. Houve mudanças nos sistemas 

econômicos, político e social ocasionado pela chegada do capitalismo e da 

industrialização que foram umas das principais transformações ocorridas na época.  

Além das mudanças no contexto social houve mudanças nas estruturas 

pessoais do individuo. Segundo Hall (2002) o processo de identificação do sujeito 

tornou-se mais vulnerável e sem durabilidade.  

 

Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades 
modernas no fim do século XX. Isso está fragmentando, as paisagens 
culturais de classes, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, 
no passado nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos 
sociais. Estas transformações estão também mudando nossas identidades 
pessoais, abalando a Idéia que temos de nós próprios como sujeitos 
integrados. (HALL, 2002, p.9) 

 
Esse processo de transformação abre espaço para o surgimento de um novo 

sujeito: descentralizado, instável, e com uma multiplicidade de identidades, vivendo 

em uma nova sociedade igualmente descentralizada e instável, “atravessadas por 

diferentes divisões e incompatibilidade sociais que produzem uma variedade de 

diferentes posições do sujeito, isto é, identidades. Desmitificando o que a 

antropologia afirmava sobre as sociedades tradicionais que era um todo unificado e 

bem delimitado, um todo, produzindo-se através de mudanças evolucionárias a partir 

de si mesmas. A identidade se tornou uma “celebração Móvel”, pois está 
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constantemente se formando e se transformando com base na sua atuação e 

interpretação nos sistemas culturais (HALL, 2002)..  

Essas transformações que vêm ocorrendo na identidade do sujeito têm por o 

objetivo encaixá-lo no novo conceito do cenário global na qual esse ele está 

inserido. 

Agora o sujeito encontra-se em um novo momento, das mudanças abruptas, 

da efemeridade, da velocidade e o sujeito do iluminismo que era visto como tendo 

uma identidade fixa e estável, foi descentrado, resultando nas identidades abertas, 

contraditórias, inacabadas, fragmentadas, do sujeito pós-moderno. É uma nova era, 

a era da globalização.  

Essa identidade não é fixa conforme citado anteriormente, pelo contrario ela 

está em constante transformação, pois à medida que ocorrem modificações na 

sociedade essa identidade tende a se modificar conforme o período no qual está 

inserida no contexto simbólico das relações culturais e sociais. Nesse contexto a 

globalização vem por vez contribuir para a configuração atual da identidade do 

sujeito pós-moderno. 

 

 

1.1.2 Globalização e sua relação com a identidade 

 

Hall (1999) fala que o que está deslocando a identidade no final do século XX 

é um complexo de processos e forças de mudanças o qual chamamos de 

globalização e que esta apesar de ser cotidianamente disseminado o que a faz 

parecer ser algo totalmente novo como muitos pensam, não o é, mas sim é algo 

inerente a modernidade.  

Após a guerra mundial, a industrialização se espalhou pelo mundo trazendo 

consigo mudanças no âmbito cultural e social ocorridos com o fim do socialismo real 

e a entrada no capitalismo. Com isso houve a ruptura das identidades fixas e 

centradas que foram substituídas pela atual configuração da identidade ou se pode 

dizer pela desconfiguração da identidade. Deste modo a sociedade começa a 

presenciar um novo fenômeno: a globalização ou pós-modernidade. Essa 

globalização é responsável por muitas alterações no contexto social da vida privada 

e cotidiana, além de influenciar na construção da identidade pessoal. 
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É possível apreender mudanças em muitos aspectos nessa nova sociedade. 

O surgimento de subculturais, tais como: movimentos gays e os movimentos 

feministas e o encurtamento do tempo e do espaço através do uso das novas 

tecnologias entre outras características que podem ilustrar com satisfação essa 

sociedade.  Dentre essas peculiares citadas sobre a sociedade pós-moderna e os 

seus demais atributos, uma característica especifica nos leva a um predicado que 

marca diretamente a identidade do individuo: a pluralidade de identidades.  

Essa pluralidade de identidades seria a possibilidade de um mesmo individuo 

de ter mais de uma identidade e desempenhar diversos papéis na sociedade. Assim 

o individuo pode desenvolver identidades múltiplas. Conforme Hall (2002), no 

momento em que os sistemas de significação e as formas de representação cultural 

se multiplicam, o sujeito é confrontado por uma multiplicidade desconcertante e 

cambiante de possíveis identidades.       

Dentre essas possíveis identidades ou como muitos teóricos falam, 

identificações, porque estão em constante construção, o sujeito não possui mais a 

base sólida das sociedades tradicionais, ele se encontra perdido, desestabilizado. 

Esta perda de um sentido estável de se próprio é chamada, algumas vezes, de 

deslocamento ou descentração do sujeito (HALL, 2002). 

Como explica Hall (2002) ocorreram mudanças nas estruturas modernas, que 

originou a fragmentação das paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, 

etnia, raça e nacionalidade que antes tinham fornecido sólidas localizações para o 

individuo. Foram exatamente essas mudanças que possibilitaram a descentração do 

sujeito e consequentemente a multiplicidade das identidades. A esse 

descentramento pode se chamar de “crise da identidade”.  

Diante disso, Castells (1999), afirma que essa diversidade é fonte de tensão e 

equívocos na auto-representação e na ação social e Hall (2002) concorda com a  

existência dessa tensão quando fala que o sujeito possui identidades contraditórias 

que os encaminham para varias direções e que frequentemente deslocam as suas 

identidades. Destarte os sujeitos 

  

confrontam-se com uma multiplicidade de identidades possíveis e mutáveis, 
com as quais eles podem, pelo menos de forma provisória, se identificar. [O 
sujeito] está experimentando agora, nem sempre de forma consciente, uma 
identidade fragmentada, composta não de uma identidade unitária, mas sim 
de identidades múltiplas e, freqüentemente, contraditórias (COUTINHO, 
2000, p.6). 
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Para Castells (1999) essa tensão existe porque é necessário estabelecer a 

diferença entre a identidade e o que tradicionalmente os sociólogos têm chamado de 

papéis, e conjuntos de papéis. Segundo o autor, esses papéis sociais são afirmados 

através de normas estabelecidas pelas instituições e organizações da sociedade e já 

a identidade produz significado para o sujeito, como já citado anteriormente são 

mais importantes do que papéis. 

Diante dessa grande manifestação de possibilidades de identificação que o 

mundo contemporâneo oferece para o sujeito, temos os meios de comunicação 

atrelados ao surgimento progressivo de novas tecnologias como fatores primordiais 

para o movimento atual da sociedade.  

Essas novas tecnologias são uns dos principais meios que o individuo 

globalizado utiliza quanto existente desse novo contexto, por intermédio do 

computador que é um dos meios de transportes de informações elementares dessa 

sociedade, pois possibilita a comunicação do sujeito através da internet. Assim 

surge um novo tipo de estrutura social fundamentada em redes computacionais, o 

que se pode chamar de sociedade em rede, aqui o sujeito tem a possibilidade de 

assumir quaisquer que seja a identidade e escolher os grupos aos quais quer 

pertencer dentro da comunidade e a internet potencializa essa comunicação. 

Por meio das redes comunicacionais dentro da internet, o sujeito pode se 

relacionar com outras pessoas independentemente da distância existente entre eles. 

Isso ocorre segundo Hall (2002), por conseqüência da rapidez que tem os processos 

globais, é como se o mundo fosse menor e as distâncias encurtadas, e os 

acontecimentos que provocam impacto em algum lugar são instantaneamente 

sentidos por outras pessoas em outros lugares situados a grandes distâncias. Nesse 

momento a comunicação é imediata. 

Nessa sociedade, além do aniquilamento das distâncias espaciais, temos 

uma fusão entre passado, presente e futuro que se unem e se transformam em 

presente contínuo. As coisas acontecem de forma muito rápida e o sujeito tem que 

ser rápido para se adaptar as mudanças, as tradições ficam em uma posição 

inferior, visto que o indivíduo sempre está se reestruturando dentro da sociedade. 

Segundo Crane (2006), a construção e a apresentação do eu tornam-se de extrema 

importância nesse momento. O individuo constrói um juízo de identidade pessoal ao 
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criar discursos próprios que contenham a compressão do próprio passado, presente 

e futuro. Assim no momento em que 

 
o espaço se encolhe para se tornar uma aldeia “global” de 
telecomunicações e uma “espaçonave planetária” de interdependências 
econômicas e ecológicas – para usar apenas duas imagens familiares e 
cotidianas – e à medida em que os horizontes temporais se encurtam até ao 
ponto em que o presente é tudo que existe, temos que aprender a lidar com 
um sentimento avassalador de compressão de nossos mundos espaciais e 
temporais (HARVEY, 1989 apud HALL, 2002, p.70). 

 

 

Segundo Hall (2002) o tempo e o espaço são coordenadas básicas do 

sistema de representação, todo meio de representação como escrita, pintura, 

simbolização através da arte e etc. devem traduzir esse objeto em dimensões 

temporais e espaciais. Deste modo nós temos definições sobre que tipo de arte 

pertenceu a que época e em que espaço. “Assim, a moldagem e a remoldagem de 

relações espaço-tempo no interior de diferentes sistemas de representação têm 

efeitos profundos sobre a forma como as identidades são localizadas e 

representadas.” (HALL, 2002, p.73). Ou seja, o tempo e o espaço influenciam no 

modo como os sujeitos são vistos e representados através das manifestações 

culturais. Nesse caso a identidade está localizada no espaço e no tempo simbólico.  

De acordo com Giddens “o „lugar‟ é específico, concreto, conhecido, familiar, 

delimitado: o ponto de praticas sociais específicas que nos moldaram e nos 

formaram” (GIDDENS apud Hall, 2002, p.72). É neste lugar descrito que o sujeito se 

identifica. Assim os lugares permanecem imóveis, entretanto o espaço pode ser 

atravessado num curto espaço de tempo, esse atravessamento é possível por meio 

de varias tecnologias, a internet é um dos exemplos mais interessantes (HALL, 

2002).   

O individuo contemporâneo passa a maior parte do seu tempo conectado à 

internet, usufruindo de serviços como bate-papos, Orkut, facebook e uma gama de 

possibilidades que a rede e os meios de comunicação oferecem através do uso dos 

computadores e das tecnologias. Essa conexão possibilita o sujeito a assumir várias 

identidades ao mesmo tempo, ou seja: ele encontra-se no papel de criador, capaz 

de criar diversas identidades imaginárias. Isso é possível pela ausência de interação 

face a face, ou seja, da presença física. 

Essas mudanças evidenciam que o tempo atual é movido pela efemeridade e 

que isso o difere dos séculos anteriores. Nessa sociedade o sujeito é confrontado 
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por uma infinidade de informações, das quais grande parte é veiculada pela 

televisão, através da qual a publicidade e a mídia se apropriam com o intuito de 

promover suas idéias e fomentar o consumo que é uma característica inerente do 

individuo pós-moderno. O consumo então ganha forma e poder na sociedade atual. 

As pessoas tendem a tentar afirmar as suas identidades por meio dele. É através do 

consumo que o sujeito tentará afirma a sua identidade para os outros. É a variedade 

de estilos disponíveis na contemporaneidade que liberta o sujeito das tradições e lhe 

permite construir uma auto-identidade (CRANE, 2006).  

Esses sujeitos na pós-modernidade estão cada vez mais interconectados 

através dos meios de comunicação, nesse argumento ocorre uma espécie de 

hibridização das culturas, a mistura cultural é inevitável dentro dessas sociedades, 

por causa dos intensos relacionamentos entre as pessoas, através dos meios de 

comunicação. Essa flexibilidade cultural e o consumo global de mercadorias criam a 

possibilidade de identidades partilhadas. É como se fossem criados consumidores 

para as mesmas necessidades (HALL, 2002).   

De acordo com Hall (2002) pessoas que moram em aldeias pequenas e 

lugares pobres, podem receber em suas casas imagens de culturais ricas e 

consumistas fornecidas através de aparelhos de TV, rádio portátil, que de alguma 

forma prendem os habitantes desses lugares a grande aldeia global. Disseminação 

de estilos de roupas, comidas entre outras diversas espécies de compartilhamento 

global são assimilados pelas diversas culturais existentes no globo terrestre.  A vida 

agora se encontra mediada pelo mercado global e pelos sistemas de comunicações 

mundialmente interligados, em consequência disso as identidades parecem flutuar 

com toda liberdade. 

Isso somente foi possível por meio do consumo global das mercadorias. As 

diferenças culturais que antes definiam a identidade ficam resumidas a moeda global 

através da qual todas as identidades podem ser explicadas, o que ficou conhecido 

como homogeneização cultural (HALL, 2002). Nisso descrevemos o consumo da 

sociedade atual, pessoas que moram na Itália podem consumir e produzir produtos 

de origem de outros países, assim como o contrário pode acontecer.  

Todos esses fenômenos específicos da sociedade pós-moderna somente 

reforçam o que anteriormente já foi dito. O sujeito nessa nova sociedade luta para se 

integrar em meio a turbulentas mudanças na sociedade e na sua própria concepção 
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de sujeito que estão em continuas transformações e negociações dentro do contexto 

social. 

 

 

1.2 Identidade feminina 

 

1.2.1 Contextualizando a identidade feminina 

 

Desde os tempos pré-históricos homens e mulheres desempenham papéis e 

comportamentos totalmente distintos. A divisão do trabalho era fundamentada no 

sexo por questões fisiológicas: o homem tinha a responsabilidade de proteger a 

mulher e as crianças dos animas selvagens e de sustentar a família, enquanto a 

mulher ficava em casa cuidando dos filhos. Ambas as atividades eram valorizadas, 

mas é perceptível a distinção entre esses trabalhos e com base nessas diferenças 

surgiram os primeiros indícios da dominação masculina sobre as mulheres, isso sem 

diferenciação de culturais.  

 
Com o bipedalismo confluíram dois fatores que, possivelmente, abriram 
caminho para a supremacia masculina: a necessidade de a mulher ser 
“protegida”, como se passasse a ter um “dono”, e o papel mais decisivo do 
homem na subsistência de ambos. (SILVA, 2001, p.48, grifo do autor) 

 

Muitas mudanças ocorreram nessa época. Segundo Silva (2001), por causa 

da predominância das atividades de caça, a relação do homem com o meio 

ambiente e com outros da sua espécie tornou-se agressiva. Deste modo fortaleceu a 

dominação da mulher pelo homem. A solidificação desse novo modelo de 

comportamento se dá com o aparecimento das sociedades agrícolas e campestres e 

com o consequente surgimento da noção de propriedade: da terra, dos alimentos e 

da mulher. Neste contexto a mulher representava apenas mais um bem possuído do 

homem.  

A fragilidade feminina é um dos principais fatores que contribuíram para esse 

predomínio do homem. Eles eram mais fortes desempenhavam tarefas pesadas com 

mais facilidade do que as mulheres. Quando os recursos fornecidos pela natureza 

começaram a ficar escassos por causa do aumento da população, o cultivo da terra 

tornou-se um meio essencial para a subsistência do homem e da mulher. Nesse 
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período começam a aparece instrumentos mais pesados e impossíveis de serem 

manuseados pelas mulheres devido a seu porte físico menos favorecido ante o 

masculino. O homem então se tornou o senhor do cultivo de mantimentos. E, por 

isso, transformou-se ao mesmo tempo em senhor das mulheres (SILVA, 2001). 

Nesse conjunto nasceram os primeiros indícios do patriarcado, que seria a 

autoridade, imposta pela instituição, do homem sobre mulher e filhos no domínio 

familiar (CASTELLS, 1999), ou seja, o homem detinha o poder. Existem varias 

definições sobre o significado de poder, usaremos a que mais se encaixa na 

conjuntura da época. Como explica Silva (2001) esse poder seria a aptidão do 

homem de coagir os outros a agirem de acordo com os seus desejos. Nesta ocasião 

as tarefas femininas que antes apresentavam o mesmo valor que a masculina 

passaram a ser menosprezadas e aos poucos a mulher foi se restringindo ao papel 

da maternidade a qual a sua identidade estava diretamente associada. 

Em consonância com o poder assumido pelo homem no sistema patriarcal 

surgiu como já foi dito à noção de propriedade. O homem desenvolveu várias 

técnicas de cultivo que possibilitaram a produção em larga escala dos alimentos. De 

acordo com Silva (2001), os homens começaram a produzir mais do que eles 

mesmos poderiam consumir e assim surgiu o excedente e junto com eles duas 

classes distintas de homens: os que possuíam terra e alimento e os despossuídos. A 

mulher se enquadra na segunda categoria, “os despossuídos”.  

O proprietário das terras passou a abusar e oprimir os que nada possuíam, e 

a satisfação que isso proporcionava a eles fazia que crescesse o apego que eles 

tinham as suas terras. Eles queriam que esse poder que a posse das terras os 

proporcionava fosse transferido aos seus filhos por meio de herança. 

Por causa dessa necessidade de transmitir aos filhos as suas propriedades, o 

homem realmente passou a dominar a mulher e a tratá-la somente como um 

instrumento de procriação. Segundo Silva (2001) a monogamia era de mão única, ou 

seja, cabia a mulher ter apenas um homem, mas o homem poderia ter mais de uma 

mulher. Os homens agiam como dono da sexualidade da mulher. Mediante esses 

acontecimentos surgiu à estrutura familiar patriarcal tal como hoje ainda a 

conhecemos.  

A mulher ocupava assim um papel inferior ao homem. Sua principal função no 

passado era cuidar da casa e dos filhos e a estes transmitir os valores patriarcais 

que por ironia não satisfazia as necessidades dessa mulher, além de obedecer 
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resignadamente aos comandos do homem (seu marido, irmão, pai), a esta cabia 

desempenhar seus papéis e viabilizar a integração do homem no meio político e 

social da vida pública. Assim, na divisão sexual do trabalho cabia a mulher cuidar da 

esfera privada, doméstica e cuidar dos filhos.  

A cultura tem uma parcela de contribuição considerável na concepção do 

papel da mulher na sociedade. A mulher vive em uma sociedade construída pelos 

homens, onde sempre ocupou o segundo lugar. Segundo Louro (1997), o isolamento 

social e político a que as mulheres foram submetidas durante a história, teve como 

efeito a sua invisibilidade, até mesmo como sujeito da ciência. “Não é preciso 

esforço algum para se perceber a invisibilidade das mulheres [...] a exclusão sofrida 

por estes seres humanos, de todas as decisões que configuram a orientação da vida 

econômica, política e cultural” (Bidegain, 1996, p 14). Ela vem sempre depois do 

homem, como um coadjuvante. Nesse sentido à identidade feminina é entendida em 

sua distinção em relação à identidade masculina. A identidade da mulher esteve 

basicamente associada ao papel que ela desempenhava na sociedade. Segundo 

Castells (1999), nesse período as interações interpessoais e a personalidade são 

assinaladas pelo predomínio e violência que tem origem no patriarcalismo. 

Adentrando o século XX a percepção das diferenças foi inevitável, as 

mulheres sofriam com o trabalho excessivo, não tinham acesso à educação formal e 

tal como os homens não tinham direitos trabalhistas. Até chegar a configuração atual 

do trabalho a mulher passou por muitas dificuldades, entre elas está à questão de 

como conciliar a vida privada com a vida pública. Além dos preconceitos a que elas 

estavam expostas. Assim, 

 
a primeira leva de mulheres a travar a luta pra vencer na vida [...] sentiu-se 
compelida a imitar o comportamento masculino [...] julgavam que somente 
assim seriam aceitas, respeitadas e bem-sucedidas no mundo do trabalho e 
dos negócios. (Silva, 2001, p.173). 

 
 

Deste modo reforçavam o preconceito já existente contra elas por parte da 

sociedade em geral e por parte dos homens, mas ela não se intimidou com os 

empecilhos que lhe foram impostos no mercado de trabalho. Conforme Silva (2001) 

ela pagou o preço e ganhou o pioneirismo.    

A mulher consciente cada vez mais assume sua posição na sociedade, 

investiu fortemente no seu crescimento educacional. Conforme Macêdo (2003) o 

desejo de transitar no espaço publico, a opção programada do número de filhos, o 
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aumento da escolaridade e o acesso da mesma as universidades tem sido fatores 

influentes no ingresso da mulher no comércio de trabalho. 

O deslocamento ocorrido nas sociedades tradicionais com o surgimento da 

modernidade possibilita a essa nova mulher o poder de construir sua identidade 

embasada nos seus próprios gostos e opiniões. Deste modo a autoconstrução da 

identidade não é a expressão de uma essência, mas uma afirmação de poder pela 

qual a mulher se movimenta para transformar de como são para como desejam ser. 

(CASTELLS, 1999).  

Essas mudanças foram realmente viabilizadas por causa do aumento do nível 

de escolaridade feminina e com o ingresso da mulher no mercado de trabalho.  

 

Nas sociedades modernas, as coisas são muito deferentes. As mulheres 
vivem e trabalham em ambientes públicos anônimos com muito mais 
frequência do que antes, e as divisões isoladas e desiguais que separavam 
os sexos foram substancialmente desfeitas. (GIDDENS, 1993, p.138). 

 

Lipovestsky (2000) fala sobre a idéia de uma mulher pós-moderna. Na 

modernidade, o ideal de boa esposa e mãe não desaparece, mas a oratória de 

sacrifício que o acompanhava encontra-se mascarada por normas individualistas. 

Segundo ele hoje, a nova categoria da mulher se distingue por uma recusa em 

arquitetar uma identidade baseada exclusivamente no papel de mãe e esposa. A 

inserção da mulher no mercado de trabalho possibilitou um modo diferente de 

formação dessa identidade. Para esse autor o ingresso da mulher nos trabalhos 

profissionais a levou a ter um desejo pela busca de um significado para sua vida 

pessoal e expressar o desejo de ser sujeito de sua própria existência. Conforme o 

autor a conquista da cultura do trabalho propicia às mulheres a aquisição de uma 

vida profissional satisfatória e indica por parte delas o desejo de serem reconhecidas 

pelo que fazem e não pelo fato de serem por forças da natureza “mulheres”. O que 

domina nessa fase da mulher pós-moderna é o investimento na vida profissional e a 

recusa em construir a suas identidades em papeis excepcionalmente associados à 

vida doméstica. 

Elas não admitem mais a fundamentação da sua identidade nesses papéis 

hierarquizados das sociedades tradicionais, onde até mesmo os relacionamentos 

sexuais eram dominados pelo homem. Segundo Giddens (1993), elas recusam essa 
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dominação sexual e ambos os gêneros devem aprender a conviver com as 

implicações desse acontecimento.  

A mulher se desvinculou do domínio do homem. De tal modo, diante das 

novas condições de construção da identidade feminina e a sua atuação na 

sociedade essa mulher passou a se inscreve na história, surgiu uma nova mulher a 

que se pode chamar de mulher moderna. 

Essa transformação sofrida na identidade da mulher está diretamente atrelada 

à revolução tecnológica e científica que marcaram o século XX e o acesso aos 

meios de comunicação que possibilitaram uma visão totalmente diferente do sexo 

feminino. Nesse período houve um despertar para a real situação da mulher na 

coletividade e a mesma passou a intensificar as reivindicações pelos seus direitos 

por meio dos movimentos libertários femininos que questionava a situação social da 

mulher. Temas como a virgindade, o aborto e o casamento entram em cena. 

A grande conquista da independência feminina se deu primeiramente ao 

grande espaço que a mulher conquistou no mercado de trabalho, que contribuiu 

fortemente com a mudança na estrutura da sua identidade e para sua configuração 

atual, e nos papéis que ela executa na atual sociedade. Agora ela ocupa mais 

espaço na vida pública o que ocasionou mudanças na forma como é interpretada 

pela sociedade.  

Direitos como votar e até mesmo ser candidata a algum cargo político não é 

algo impossível para a mulher contemporânea. Para Silva (2001) a busca das 

mulheres pelo direito ao voto foi o fator primordial que originou o movimento 

feminista, que desencadeou a busca pela independência feminina, que até então 

não existia. Até o findar do século XIX, a mulheres eram comparadas aos doentes 

mentais, sem intelecto e incapazes de exercer a cidadania.  

Hoje a mulher contribui cada vez mais nas decisões políticas e nos 

movimentos sociais 

 
Percebendo-se que a atuação política afeta diretamente o nosso corpo e a 
nossa história e que nossa participação nos espaços de decisão política 
ainda é muito limitada (menos de 10% nas câmaras e no parlamento), 
salienta-se o direito à participação política nos espaços decisórios, visto que 
mulheres participam ativamente dos movimentos políticos e sociais. Por 
meio das "ações afirmativas" (cotas nas direções partidárias e cotas de 
candidatas na legislação eleitoral), buscando construir estratégias de 
incentivo à igualdade de oportunidades, bem como de reconhecimento e 
superação de descriminações. (Reimer, 2001, p. 829, grifo do autor). 
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Mesmo não sendo um número relativamente grande, a mulher tem efetuado 

grandes avanços em direção a uma participação mais acentuada na vida política da 

sociedade. É essa participação intensa da mulher nas ações grupais dos 

movimentos populares e sua auto-indentificação que proclamam a transformação da 

consciência feminina e dos seus papéis sociais (CASTELLS, 1999). 

Esses acontecimentos atuam definitivamente na concepção da atual 

identidade feminina. A mulher frágil, passiva e que vivia na sombra do homem, 

aquela de que muitos autores falaram, provou não ser tão frágil assim, e que papéis 

que antes somente os homens desempenhavam, hoje são realizados por elas com 

excelência, isso tudo graças aos movimentos libertário feminista que teve seus 

primeiros indícios no iluminismo. 

Com a maior participação das mulheres na vida pública as suas 

responsabilidades aumentaram. Os papéis sociais a elas destinados ganha um novo 

significado, eles não são apresentados mais como uma obrigação, e sim uma opção. 

Elas continuam sendo vistas como as principais responsáveis pela casa e pela 

família, mas novas funções lhe foram acrescentadas e elas adquiriram 

independência.  

É interessante perceber que dentro de tais mudanças que ocorrem nas 

sociedades e nas identidades, ainda é possível notar, mesmo que menos intenso a 

existência da discriminação contra a mulher, e principalmente no que tange o âmbito 

profissional e a atuação das mulheres em cargos de chefia dentro de empresas. 

Atitudes e pensamentos machistas (adjetivo que surgiu juntamente como 

patriarcado) ainda circulam dentro desse contexto. 

 
Cada vez mais as organizações, o dirigentes, os consultores, o sistema em  
geral percebe a falência do modelo masculino tradicional de liderança e 
comando. E o jeito feminino de comandar, por conseguinte, cada vez mais 
ganha espaço e obtém cada vez melhores resultados. (SILVA, 2001. 
P.173).   

 

Mesmo diante ainda de certa resistência dos homens em aceitar essas 

transformações, elas continuam crescendo e subindo a níveis mais altos em cargos 

administrativos das empresas. As mulheres representam a figura do bom 

empreendedor, baseado no relacionamento e na troca entre os participantes em 

oposição ao modo hierárquico do homem liderar. Conforme Silva (2001) a norma 

geral é apreciar a colaboração e o empenho das pessoas com a empresa. Isso 

demonstra um traço bem demarcado da identidade da mulher, a flexibilidade nos 
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relacionamentos com seus pares. “São os valores e o modo de ser tradicionalmente 

feminino que estão cada vez mais determinando as relações de trabalho e as 

normas do moderno gerenciamento.” (SILVA, 2001, p. 167).  

Todas essas conquistas que a mulher obteve durante o percurso histórico de 

sua existência foram realmente concretizadas com a chegada da pós-modernidade. 

A sociedade se desestruturou e consigo trouxe mudanças significativas na 

construção das identidades que agora estão deslocadas e “abre possibilidade de 

novas articulações: a criação de novas identidades, a produção de novos sujeitos”. 

(LACLAU, 1990, p.40 apud HALL, 2002, p.17). Com isso a identidade da mulher se 

fragmentou assim como a sociedade.  

Nessa sociedade a mulher é bombardeada por uma quantidade absurda de 

informações, vive imersa a pressão de um mundo fortemente estruturado em 

atitudes estereotipadas. Deste modo a publicidade através da mídia estabelece 

padrões a serem seguidos e assim inserir os indivíduos em grupos determinados.  

A mulher está exposta as essas influências e cada vez mais ela procura 

meios para se adaptar nessa estrutura, mas ao mesmo tempo em que ela quer se 

encaixar, ela também quer ser diferente e o consumo por sua vez age como um 

diferenciador das identidades. De acordo com Randazzo (1997), o meio para 

entender essa nova mítica feminina consiste na diversidade e no pluralismo, e na 

rejeição dos papéis clássicos da mulher. Segundo ele a nova cultura feminina 

permite sensibilidades e diversos estilos de vida, talvez diferente de tudo que era 

costume. Esse autor percebeu a diversidade de atividades que a mulher é capaz de 

desenvolver, enfocando na pluralidade: diversos tipos de mulheres, de lugares 

diferentes, de posição social diferentes, de idades diferentes, entre tantas outras 

possibilidades e é exatamente nessas possibilidades que as campanhas publicitárias 

atuam. Para tanto existem pesquisas que são realizadas com o intuito de descobrir o 

público-alvo e fazer publicidades direcionadas. 

 
O modelo de mulher perpetua todos os estereótipos femininos que vão 
desde a casta adolescente de rostinho limpo, mas que necessita de creme 
contra acne, até a figura maternal, rainha do lar, cercada pelos seus filhotes 
mamíferos [...], passando pela mulher-objeto sexual, representada por 
ampla variedade de posturas sexuais. (GADE, 1998, p.217). 

 

As representações femininas na pós-modernidade são múltiplas e a elas 

foram atribuídos novos significados. Essa mulher está em crise consigo mesma, pois 
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desconhece seu real papel nas novas relações sociais. E sabendo dessa 

diversidade de identidades que a mulher pode ter e das possibilidades de papeis 

que pode exercer, a publicidade tende a trabalhar sempre mais em cima desse 

argumento. 

 
 

1.2.2 Gênero e sexualidade 

 

Pode-se dizer que a identidade de gênero tem suas raízes no feminismo, do 

momento em que a mulher passou a exigir direitos iguais no que tange o aspecto 

político e social. O conceito de gênero surgiu para contestar qualquer tipo de idéia 

baseada no determinismo biológico, que considerava a mulher um ser inferior ao 

homem. Ao aceitar as particularidades do seu corpo, a mulher deixa de lado a 

biologia e a definição dada a ela pelo homem que ignora o seu exato caráter 

(CASTELLS, 1999). A despeito disso percebe-se o desprezo que o homem tinha 

para com a mulher e que era frequentemente retratado em discursos de filósofos 

famosos e de cientistas. Segundo Silva (2001) a ciência nos seus primórdios 

considerava desprezível o estudo dos órgãos genitais femininos. Esse determinismo 

serviu durante muito tempo como justificativa das desigualdades entre homens e 

mulheres com base em seu porte físico. O feminismo apareceu para quebrar essas 

barreiras impostas pelo homem no transcorrer da história.  

Silva (2001) fala de três vertentes do feminismo, o primeiro seria o feminismo 

intitulado de doméstico ou maternal, que consistia na luta das mulheres em prol do 

direito ao voto com o intuito simplesmente de melhorar o mundo e se mostrar 

melhores do que o homem através da maternidade; o segundo seria o feminismo 

radical que prega o feminismo de poder que tem seu foco no enfrentamento e na 

negação de características como compassividade e solidariedade, que normalmente 

são associadas às mulheres; e por ultimo e mais importante temos, o feminismo da 

diferença que prega que homens e mulheres são diferentes, e que ser diferente não 

é sinal de superioridade nem de inferioridade e movidos por essas diferenças não se 

pode exigir comportamentos similares a ambos os gêneros.  

O feminismo assim lança as disparidades de gênero. O que importa na 

relação de gênero é a construção lingüística, histórica e social dos indivíduos e nas 

suas relações uns com os outros e com outros sistemas sociais. Durante muito 
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tempo o sexo feminino foi subjugado pelo masculino e os idéias feministas 

inicialmente debatiam sobre essa relação de poder a que foram submetidas durante 

a história a partir dos primeiros indícios do patriarcalismo.  

A questão do gênero vai muito além da estrutura familiar patriarcal que 

comumente conhecemos, com ele surgiram novas categorias de gêneros que 

buscavam sua afirmação na sociedade, como é o caso do lesbianismo e do 

homossexualismo. A criação de novas identidades é vital nessa nova estrutura das 

relações de gêneros. Então nesse contexto vale lembrar que a sociedade 

contemporânea é fragmentada e que seus indivíduos podem assumir diversas 

identidades em diferentes momentos (HALL, 2002). E assim acontece com o gênero 

e com a identidade sexual. 

 
O feminismo diluiu a dicotomia patriarcal homem/mulher como se manifesta, 
de formas diferentes e por caminhos diversos, nas instituições e práticas 
sociais. Agindo assim, o feminismo constrói não uma, mas muitas 
identidades, e cada uma delas, em suas existenciais autônomas, apodera-
se de micropoderes na teia universal tecida pelas experiências adquiridas 
no decorrer da vida (CASTELLS, 1999, p.238). 

 

No que tange a identidade sexual, para Louro (1997), é constantemente 

desestabilizada, reorganizada e desfeita pelas complexas experiências de vida e 

pelos múltiplos e alteráveis marcadores sociais como gênero, raça, geração, 

nacionalidade, aparência física e estilo popular. Assim tanto o gênero como a 

identidade sexual são marcados pela flexibilidade, sendo passiveis de mutações 

dependendo do contexto social em que está empregado. Ou seja: a sexualidade é 

capaz de definir culturas a partir da forma como é interpretada dentro do seio social 

dessa organização, assim cada lugar tem uma forma de experimentar a sexualidade, 

alguns são mais conservadores devido às religiões, enquanto outros são mais 

liberais. 

Em se tratando da sexualidade feminina é possível perceber que a mesma 

durante muito tempo viveu ás margens do homem, que dominava a sua sexualidade. 

A dominação sexual masculina segundo Silva (2001), deve-se a duas peculiaridades 

que desempenharam um importante papel nas causas dessa dominação: a 

desproporcionalidade do porte físico e da força e da necessidade que as crianças 

tinham dos cuidados da mãe, assim então, o homem passou como já foi dito, a 

assumir o papel de cuidar da mulher e dos filhos. Essa desproporcionalidade 

possibilitou ao homem a posse física da mulher quando desejasse e mesmo contra a 
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sua vontade, a única coisa que o impedia seria outro macho. Assim percebem-se os 

primeiros indícios da dominação sexual da mulher pelo homem e durante muito 

tempo essa estrutura se manteve. Com o patriarcalismo, a sexualidade da mulher 

era submetida a regras e padrões sociais e religiosos que deveriam ser seguidos. O 

desejo estava subordinado às instituições sociais, assim as mulheres ficavam a 

mercê dos desejos masculinos (CASTELLS, 1999). Logo uma mulher que não se 

comportasse de acordo com os parâmetros sociais, não era considerada digna 

dentro da organização.  

Essa situação começou a mudar através dos movimentos feministas que 

exigiam a igualdade de gêneros e a liberação sexual. Segundo Castells (1999), a 

libertação sexual só seria possível através da queda da heterossexualidade e 

consequentemente da crise da família patriarcal. 

 
As feministas e os movimentos de identidade sexual defendem o controle 
de seus espaços mais imediatos, isto é, seus corpos, contra sua dissolução 
no espaço de fluxos, influenciados pelo patriarcalismo, em que imagens 
reconstruídas da mulher e fetiches de sexualidade diluem seu caráter 
humano e negam sua identidade (CASTELLS, 1999, p.422). 

 

O movimento feminista ganhou forças quando se viu diante de outras 

revoluções que iam de encontro aos seus ideais. A liberação sexual foi tema de 

muitos movimentos na década de 1960. Movimentos estudantis que buscavam 

liberação sexual e a auto-expressão dentro dos campos universitários foram uns 

desses movimentos dentre outros.  

A Revolução Industrial se tornou um elemento crucial para que essa liberação 

fosse possível. Através dos avanços tecnológicos surgiu à pílula anticoncepcional 

que oferecia a mulher um novo padrão de comportamento, a reprodução 

programada, além da liberdade da pratica sexual antes do casamento. Segundo 

Castells (1999) a liberação tornou a mulher mais consciente de que o que ela sente 

é algo compartilhado por todas as mulheres. Com essas mudanças o modelo 

clássico de família que comumente se conhece, entrou em crise. As mulheres são 

mais independentes e com a liberação sexual, novas formas de organização familiar 

surgiram. 

Posteriormente a libertação sexual se intensificou, as mulheres ganharam 

mais autonomia e passaram a ter maior domínio do seu corpo e da sua sexualidade. 
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O que antes era idealizado como algo abominável perante a igreja e a sociedade é 

visto com mais naturalidade nas sociedades pós-modernas. 
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2. MODA 

 

2.1 A moda e a sociedade 

 

Durante muito tempo as sociedades pré-históricas ou como diria Lipovetsky 

(2008), sociedades selvagens, ignoraram implacavelmente, durante sua existência 

multimilenar, a febre das mudanças contínuas e o crescimento das fantasias 

particulares. Os indivíduos desse período foram marcados pelos costumes dos seus 

antepassados e no decorrer de muito tempo assim permaneceram. Conforme 

LIPOVETSKY (1989), a valorização do legado ancestral era incontestável e impôs 

em toda a parte a lei da imobilidade e da repetição dos exemplos transmitidos do 

passado. Segundo o autor a moda não tinha nenhum significado para esse tipo de 

organização social, não que eles não tivessem nenhum tipo de gosto pela moda, 

mas nada que se pareça com o que realmente seria a moda no seu significado mais 

restrito. Assim pode-se dizer que a moda é o termo usado para identificar o sistema 

que acompanha o vestuário e o tempo. Ou seja, regras sobre a aparência que se 

considera adequadas em um determinado período (CRANE, 2006). Essas 

sociedades tradicionais estavam fechadas para as novidades e reproduziam 

fielmente a ordem passada pelos seus ancestrais. 

Para conhecermos o significado da moda na história é preciso abranger qual 

a sua importância para as sociedades em períodos posteriores à pré-história. A 

moda no seu sentido restrito quase não aparece antes da metade do século XVI. 

Portanto inicialmente é necessário entender qual o significado da palavra “moda”. 

Sabendo que a moda inclui uma infinidade de elementos estéticos, mas para esse 

estudo será avaliado a questão da vestimenta e sua importância social.  

De acordo com Crane (2006), analisar o vestuário é uma forma eficiente de 

conhecer como o sujeito interpreta qual seria a melhor forma de utilizar as 

vestimentas em determinadas épocas. E com isso vem colaborar Lipovetsky (1989), 

que afirma que foi no campo da aparência que a moda mais exerceu influência e 

não tem nenhum estudo do tema que não tome o vestuário como ponto de partida 

para as análises. Assim pode-se dizer que 

 
foi o vestuário, sem duvida alguma, que encarnou mais ostensivamente o 
processo de moda; ele foi o teatro das inovações formais mais aceleradas, 
mais caprichosas, mais espetaculares. Durante todo esse imenso período, o 
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domínio da aparência ocupou um lugar preponderante na história da moda; 
se ele não traduz, à evidência, toda a estranheza do mundo das futilidades 
e da superficialidade, ao menos é sua via melhor de acesso, porque a mais 
bem conhecida, a mais representada, a mais comentada (LIPOVETSKY, 
1989, p. 24). 

 

Antes da Revolução Industrial as roupas eram consideradas peças 

importantíssimas na vida do indivíduo na sociedade. Como fala Crane (2006) as 

roupas eram apreciadas como uns dos bens mais preciosos que uma pessoa 

poderia possuir. Os sujeitos que eram providos de recursos possuíam ricos guarda-

roupas e consideravam as roupas como uma valiosa propriedade que poderiam ser 

deixados para os seus parentes e criados após suas mortes, assim percebemos a 

importância atribuída às vestimentas nesse período.  

Nessa sociedade o modo de se vestir não só indicava qual o status social do 

individuo e o seu gênero como também a sua ocupação, os papéis desempenhados 

na sociedade e sua origem regional. De acordo com Crane (2006), o tecido era algo 

muito valioso, uma espécie de moeda de troca e era utilizada como forma de 

pagamentos de serviços. Além de tudo o uso do vestuário era responsável por 

delimitar com exatidão o status do indivíduo na esfera publica, diferenciando a elite 

das classes menos favorecidas. Deste modo as mudanças e diferenças nos 

vestuários forneciam as informações necessárias pra se perceber as posições do 

indivíduo dentro dessa sociedade.  

Do século XIII para o XIV houve o fortalecimento do comércio e essas 

atividades mercantis começaram a se ampliar possibilitando o aparecimento de um 

novo estrato social, a burguesia. Esta classe quer se parecer ao máximo com a 

nobreza e investe fortemente na aparência para se tornar semelhante à realeza, 

ocasionando um movimento de cima pra baixo, ou seja, como diria Lipovetsky 

(1989) enquanto a corte mantinha os olhos fixados no rei e nos grandes senhores, a 

cidade copiava os modelos que estavam sendo usados pela corte e pela nobreza. 

Segundo esse autor devido às leis suntuárias que impediam que os plebeus se 

vestissem de tecidos e formas iguais a da realeza os trajes da burguesia jamais se 

equiparou aos da corte, mas mesmo assim provocou um movimento lento e limitado 

de democratização da moda. Os burgueses e os nobres sempre encontravam meios 

para burlar as leis suntuárias, pois não se conformavam em renunciar o prestigio e o 

luxo que as roupas proporcionavam a eles, quanto à burguesia, estes multiplicaram 



34 

 

as infrações aos regulamentos impostos, adotando diferentes elementos da moda 

aristocrática. 

Logo adiante essas leis deixariam de existir e uma nova ordem surgiria. De 

acordo com Lipovetsky (1989) a moda foi um fator primordial para a dissolução da 

ordem imutável da aparência e a distinção das classes por meio do uso das 

vestimentas e que a mesma só pode ser considerada um agente de revolução 

democrática porque esteve associada a dois eventos importantes: o crescimento 

econômico da burguesia e o crescimento do estado moderno, os quais 

possibilitaram a realização dos desejos das classes trabalhadoras. Assim a moda 

atuou como um meio que possibilitou a igualdade de classes no que diz respeito ao 

âmbito do vestuário. 

Na metade do século XIV uma grande revolução aconteceu. Foi esse 

movimento que marcou os alicerces do vestir atual e definitivamente surge um novo 

sentido da moda. Homens e mulheres passam a se vestir de maneiras diferentes, o 

homem usa  

 
um traje [...] mais curto, aberto na cintura, fechado por botões e descobrindo 
as pernas, modeladas em calções. Transformação que institui uma 
diferença muito marcada, excepcional, entre os trajes masculinos e 
femininos [...] o vestuário feminino é igualmente ajustado e exalta os 
atributos da feminilidade: o traje alonga o corpo através da calda, põe em 
evidência o busto, os quadris, a curva das ancas. O peito é destacado pelo 
decote (LIPOVETSKY, 1989, p.30). 

 

De acordo com Lipovetsky (1989) foram os séculos XIV e XIX que marcaram 

realmente a fase inicial da moda onde a qual já desenvolve os seus traços sociais e 

estéticos mais característicos só que para um pequeno grupo, os que tinham o 

poder de criação, pois; as classes mais enriquecidas da sociedade da época eram 

praticamente os únicos que tinham acesso as mudanças proporcionadas pela moda. 

Estas eram para quem as modas eram criadas (CRANE, 2006). A partir de então as 

mudanças nos vestuários tornaram-se mais frequentes com o intuito de sempre 

manter a diferenciação do status da nobreza que eram copiados repetidamente 

pelos burgueses. O ritmo da moda começa a aparecer timidamente, e formas mais 

extravagantes, fantasisticas, gratuitas, decorativas, começam a surgir definindo o 

processo da moda (LIPOVETSKY, 1989) 

As mudanças mais rápidas que ocorreram nos séculos seguintes não 

atingiram diretamente o vestuário eram mais alterações nos ornamentos e 
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acessórios, as demais formas da moda eram mais estáveis. Segundo Lipovetsky 

(1989) a moda abrangeu primeiramente estes elementos mais superficiais. O autor 

também fala que a vulnerabilidade temporal da moda não deve ser interpretada 

como sendo um aceleramento das mudanças, mas sim está ligada ao fator humano, 

uma ruptura no tipo de socialização que vinha sendo exercida nas sociedades 

baseada nas tradições. Segundo o autor nas épocas na qual o costume predomina, 

as pessoas são mais vaidosas do seu país do que do tempo em que vivem, e para 

as sociedades em que a moda é mais importante, as pessoas são mais orgulhosas 

do seu tempo do que do país. 

Deixando de lado os velhos costumes e adentrando ao presente e a 

valorização deste, a história da moda começa a ser escrita continuadamente e não 

baseada mais nas tradições que impediam o seu florescer nas antigas sociedades. 

Os séculos seguintes aferiram a moda um papel mais importante na diferenciação 

de classes e da expressão da individualidade.  

No decorrer do século XIX as roupas realmente foram democratizadas. 

Segundo Crane (2006), todas as classes passaram a usar tipos similares de roupas, 

nesse período as vestes já estavam com preços mais acessíveis às camadas mais 

baixas da sociedade, com diferenças nos tecidos usados para as confecções das 

peças. Tudo isso acontece logo após a Revolução Industrial onde ocorreu o 

deslocamento dos meios de produção, que deu lugar á produção em larga escala. 

Como primeiro item produzido em grandes quantidades, as roupas muitas vezes 

representavam um luxo tanto para os que tinham recursos como para os menos 

favorecidos (CRANE, 2006). Nesse momento o sujeito tende a procurar meios para 

se diferenciar dos demais indivíduos dentro da organização social.  

Conforme Crane (2006), os países que se industrializavam nesse período 

tinham como forma de diferenciação de hierarquia as roupas. Nesse contexto os 

Estados Unidos era considerado um país sem classes devido à mobilidade das 

classes sociais. As mulheres tinham uma verdadeira paixão pela moda atribuída à 

competição por status estimulados pela flexibilidade de ascensão social, porém a 

autora fala que apesar da expectativa de fluxo ser maior nos Estados Unidos do que 

em outros países, o nível real de fato não o era. Os imigrantes que chegavam ao 

país se desfaziam de suas antigas roupas fazendo do vestuário uma forma de definir 

uma nova identidade, o mesmo ocorria com a migração interna o que significava que 
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um imenso numero de pessoas estava estabelecendo novas identidades em novas 

localizações. 

Na França a demanda por roupas da moda era bem maior do que nos outros 

países. Em Paris as mudanças ocorridas na sociedade, o aumento da migração 

interna, a modernidade e a demanda por roupas da moda eram muito grandes. 

Porém nas cidades provincianas e nas comunidades agrícolas a roupas da moda 

eram menos acessíveis. Nesse período a roupa deveria ser vista como um meio de 

controle da sociedade através do uso de uniformes e códigos de vestuários que 

delimitavam as hierarquias. No local de trabalho a disseminação dos uniformes 

marcava estritamente a qual cargo cada um pertencia dentro das organizações, e 

por meios desse controle a diferenciação de classes aconteciam com mais 

veemência (CRANE, 2006). 

No século XX, as roupas perdem aos poucos o seu valor econômico, mas não 

a sua representatividade, com o grande alastramento de roupas prontas (CRANE, 

2006). O trabalhador não produz mais as suas próprias roupas, as quais produzidas 

pelas grandes fábricas que produzem em grandes quantidades e variedades de 

peças. A moda se revela mais ambígua e multifacetada em consonância com a 

fragmentação da sociedade contemporânea. 

 

 

2.2 Moda e identidade contemporânea 

 

Para se falar de identidade e moda na sociedade atual é preciso antes de 

tudo esclarecer que a identidade nesse contexto está relacionada ao consumo 

exacerbado de bens matérias e exposta a uma infinidade de informações das quais 

interferem ou mesmo influenciam na formação da sua identidade. Ou seja, antes 

relacionadas à posição social, política, educação, opiniões e posicionamentos do 

sujeito, quando a moda passa a ser difundida influenciadas pela mídia, e 

particularmente pela publicidade, as identidades passam a ser definidas através do 

imaginário do consumo. Personalidades são vinculadas aos produtos. “Não 

precisamos mais realmente escolher um produto e comprá-lo, precisamos muito 

mais escolher o personagem e vesti-lo [...] A palavra da moda, para quem não sabe, 

é „atitude‟” (MARCHIONI, 2001, 151, grifo do autor). E essa atitude é encenada no 

imaginário social, como se fosse atributo inerente a marca. Assim, incutiu-se na 
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mente do consumidor a necessidade não mais por produtos, mas pela simbologia 

das marcas. O vestir, agora, é utilizado para expressar a subjetividade delas, e uma 

identidade, com a qual desejem estar associadas: essa tão desejada atitude.  

Nesse contexto a roupa é considerada uma extensão do próprio corpo e parte 

da identidade dos sujeitos, mas não é de qualquer roupa que estamos falando, trata-

se das roupas da moda e de marcas famosas. Sem o consumo da marca, o 

indivíduo se sente incompleto como se uma parte dele mesmo estivesse distante 

(COELHO, 2003). De acordo com MacLuhan (2006), o sujeito veste-se para os olhos 

e para integrar-se socialmente. O consumo atua colocando ideologicamente 

pessoas que consomem as mesmas marcas como sendo do mesmo grupo, ainda 

que na posição de produção (social) os sujeitos se insiram em grupos diferentes 

(COELHO, 2003). Os produtos atuam, portanto, como marcadores de distinção 

social. 

A importância da marca nesse contexto é o de produzir individualidade para o 

sujeito que a consome e distinguir a alta classe das classes inferiores. Mas, esse 

caráter pessoal difundido pelas marcas carregava em sua natureza uma enorme 

contradição: a massificação das mercadorias. Nisso, a publicidade interveio por meio 

das empresas que investem fortemente em campanhas publicitárias que tem o 

encargo de elaborar meios de convencer o consumidor a comprar mais e deste 

modo vender cada dia mais esses produtos. Para que isso fosse possível a simples 

apresentação dos produtos ao consumidor não bastaria, pois não existiria como 

diferenciar um produto do outro por isso ela investe no imaginário do consumidor 

vendendo estilos de vida e se constituindo em um mecanismo de diferencial social, 

marcado pela dimensão imagética do consumidor (COELHO, 2003).  

Essa massificação foi marcada pela Revolução Industrial por meio da 

produção em larga escala de produtos e roupas e pelos preços baixos; assim as 

classes menos favorecidas usufruíam de benefícios proporcionados por esse marco 

histórico. Esse consumo exorbitante da moda especialmente de vestuários pelas 

classes baixas circunda a esfera do kitsch (objetos considerados inferiores a sua 

cópia existente), as copias quase perfeitas de peças de marca que fazem o 

imaginário do sujeito transcrever uma identidade que ele pensa ser real; localiza o 

sujeito em grupos sociais distintos, pois envolve uma série de fatores que 

possibilitam o encontro desses pares na sociedade e é o que também acontece com 
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as classes mais altas da sociedade, a tendência que ambas encontrem grupos que 

compartilhem do mesmo gosto.  

Dentro desse contexto, o indivíduo é influenciado a fazer parte deste ou 

daquele grupo e mesmo que não seja de forma consciente ele passa a consumir 

produtos e roupas ligadas a sua posição na classe e no grupo no qual esta inserido. 

Por vezes, pressionado pelo meio onde está localizado o sujeito consome 

mercadorias da indústria fashion. Dessa forma, a moda, de forma sutil, se apropria 

do consumidor e da sua mente o induzindo a assumir novas identidades   

 
A moda se impõe. [...] Existe a possibilidade de consenso entre o gosto 
individual e a pressão do coletivo, mas as divergências existem e funcionam 
como propulsor da mudança na moda. Esta imposição do geral sobre o 
particular fica como base para que a moda se estabeleça. A pressão se 
realiza pelo indivíduo acreditar que „estar fora de moda‟ (FREYRE, 1987 
apud MIRANDA, 2007, p.1). 

  

No caso, dessa nova identidade afirmada pelo consumo, são representações 

construídas a partir da relação do consumidor consigo mesmo e com o produto que 

está adquirindo, no caso as roupas. Conforme McLuhan (2006), o vestuário pode ser 

visto como mecanismo de controle termal e como um meio de definição do ser 

social, sendo uma extensão direta da superfície exterior do corpo. Segundo o autor, 

veste-se para os olhos e para integrar-se socialmente. Contudo, essa integração 

exige que o sujeito se adeque aos padrões sociais, os quais são ditados pela moda. 

O individuo por ter esse desejo de se enquadra em um grupo social adere a essas 

exigências feitas indiretamente ou mesmo diretamente e isso 

 

[...] coloca o sujeito diante do imponderável [...] para encontrar a 
autenticidade desejada, de fazer coincidir o que se quer ser com o que se é. 
A roupa é um dos elementos constituinte desses processos sociais, 
possibilitando o alívio da angústia do sujeito que quer se aproximar e se 
mostrar do modo como está escolhendo ser (MOTA, 2006, p.1). 

 
Deste modo, pode-se dizer que a moda em parte é uma das principais 

responsáveis pela instabilidade das identidades no mundo moderno, ela orienta o 

indivíduo o incentivando a consumir mais as marcas da moda, buscando a 

individualização, o ser diferente entre iguais. Segundo Lipovetsky (1989) é próprio 

da moda impor regras que englobem o conjunto, e ao mesmo tempo deixam lugar 

para manifestação do gosto particular. Para o autor é preciso ser como todos, mas 
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ao mesmo tempo ser distinto. Contudo para que essa integração seja possível é 

exigido ao sujeito que se adeque aos padrões sociais, principalmente os referentes a 

imagem do indivíduo, os quais são ditados pela moda e disseminados pela mídia, 

especialmente pela publicidade, sua cúmplice desde a industrialização, período 

propulsor da forma hodierna do consumo: as marcas. 

Esse é um grande paradoxo: a moda integra e individualiza ao mesmo tempo. 

Nesse meio termo a moda atua criando significados que se pretendem ser 

internalizados por grupos sociais. Conforme Lipovetsky (1989), a moda não tem 

conteúdo próprio; forma específica da mudança social, ela não está ligada a um 

objeto determinado não é senão uma cadeia contínua e homogênea marcada de 

mutações. Assim cabe ao sujeito está sempre acompanhando essas mudanças, 

criando sempre novas imagens, novas identidades. 

O poder que a moda proporciona na construção da imagem é o motivo que 

leva as pessoas a procurarem esse conceito com maior intensidade. Conforme 

Karsakliam (2008) vários estudos ressaltaram o vínculo existente entre a imagem 

que o consumidor tem de si mesmo (seu autoconceito) e os produtos que ele 

compra. Sendo esse autoconceito composto de várias imagens: “aquele que 

pensamos ser (eu real), aquele que queremos ser (eu ideal), aquele que podemos 

ser aos olhos dos demais (eu para os outros) e aquele que gostaríamos de ser para 

os outros (eu ideal para os outros)” (KARSAKLIAM, 2008, p.47).  

Esse poder que atribuído aos sujeitos através do seu vestuário é espantoso. 

Nos dias de hoje não se vê nenhuma pessoa que tem um bom emprego, ou mesmo 

que esteja procurando, andar desarrumado ou fora da moda que está em vigor no 

seu grupo social ou no que ele deseja fazer parte. Essa importância que o ser 

humano atribui à imagem do outro, a admiração do belo e o poder que adquire 

quando está em posse do belo está relacionado com a máquina capitalista que 

move a indústria da moda e do consumo de mídias e objetos. Nesse caso, ao se 

vestir o sujeito reflete a sua relação com o sistema de produção da economia em 

vigor no contexto da qual ele faz parte. 

Através de anúncios em revistas, outdoors, televisão, internet e os demais 

formatos de meios de comunicação a mídia cada vez mais vende sonhos e 

identidades, e o consumidor embriagado com essa nuvem de sedução encontra-se 

cada vez mais envolvido. E é por meio da moda que o indivíduo procura se afirmar 

como pessoa, ele entra numa busca incessante pelo poder oferecido pela moda e o 
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que ela produz de vantajoso na sua vida. Segundo Dévara (2010), quando o 

indivíduo consome esses produtos ele busca definir sua identidade e a admiração do 

outro.  

Na sociedade capitalista esse anseio do homem por estar sempre em 

destaque, ser o primeiro, ser o melhor, ser o mais belo é o fator primordial para o 

crescimento exacerbado de produtos alusivos à beleza. E a moda contribui na 

redefinição das identidades ao atribuir novos significados aos artefatos (CRANE, 

2006). Esse fator contribui para a engrenagem da indústria da moda se movimentar 

com mais fluidez. É justamente nesse ponto que a moda é mais um mecanismo de 

individualização do que de integração social. 

 

2.3 Relacionamento da moda com a mulher 

 

A aparência e o corpo na pós-modernidade são considerados elementos 

importantíssimos na construção da identidade e principalmente da identidade da 

mulher hodierna, mas nem sempre foi assim. Na metade do século XIV a moda 

masculina se apresentava de forma mais audaciosa do que a feminina. Segundo 

Lipovetsky (2008) somente no século XIX a moda destinada aos homens ficou mais 

inibida ante a feminina. “Os homens foram libertos da necessidade de exibir sua 

riqueza através de um vestuário caro, esbanjador e desconfortável. Ao invés disso, 

delegaram a tarefa às mulheres e filhas” (VEBLEN apud LURIE, 1997, p.158). Nesse 

período o principal objetivo das costureiras era o vestuário como apenas uma peça 

que cobre o corpo, sem lhe atribui nenhum uso para invocar determinados 

conceitos. Nesse período não se usava fotografias, mas sim desenhos totalmente 

estilizados que as mulheres analisavam com o intuito de produzir ou mandar fazer 

os modelos (CRANE, 2006). A partir de então a mulher passa a efetivamente estar 

envolvida no jogo da moda, tanto no que se trata de usar as peças como de fazê-las.  

Essa preocupação da mulher com a aparência vem sendo passado de mãe 

para filha desde cedo e nas mais variadas escalas sociais através de constumes 

sobre o que se deve ou não vestir e em quais lugares se deve vestir determinadas 

peças de roupas ou não. Na sociedade pós-moderna, é possível notar a valorização 

do belo.  
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As mulheres [...] aspiram desde garotinhas a ser belas e é isso, mais do que 
tudo, que aspiram. Percebem desde cedo que na escala de valores dos 
méritos femininos é a beleza o que mais importa, pois é o que lhes permite, 
mais do que qualquer outro, ter a sensação de poder (SILVA, 2001, p.101). 

 

E vestir-se conforme a moda não deixa de ser uma tentativa de se afirma 

nessa sociedade onde a mídia dissemina idéias de belo todos os dias na televisão, 

através da internet e de outros meios de comunicação. É justamente através dos 

veículos de comunicação que a exposição da mulher ideal é transmitida: mulheres 

magras, bem vestidas, bem sucedidas. Estas imagens de moda evidenciam uma 

espécie de poder obtido através da beleza física e da sexualidade (CRANE, 2006). E 

é esse poder atribuído à beleza feminina, que faz com que as mulheres busquem 

mais a afirmação da sua identidade através do culto ao corpo, e é o corpo, que 

produz uma auto-imagem, conferindo ao sujeito a possibilidade de contar uma 

história, de afirmar quem ele é, poder-se-ia dizer que é uma forma do sujeito 

anunciar-se (MOTA, 2006).  

O relacionamento da mulher com a moda está baseado na busca da 

afirmação da sua identidade e pela satisfação pessoal por meio do uso das 

vestimentas. A preocupação com a identidade pessoal é um modo da mulher se 

integra à organização social. Essa busca por afirmar a identidade na 

contemporaneidade é uma tarefa árdua para a mulher, pois como já foi exposto, a 

sociedade atual é altamente fragmentada e a sua identidade também. Crane (2006) 

fala que a moda pós-moderna, da maneira que é representada nas revistas de moda 

e através de produtos, não oferecem a mulher uma identidade única, mas sim varias 

identidades possivelmente contraditórias. A publicidade conduz essa fantasia que a 

moda oferece a mulher, a exemplo disso podem-se perceber como exemplo vários 

slogans de produtos que oferecem mais do que a sua real utilidade, oferecem uma 

utilidade simbólica para as pessoas que consomem. E as mulheres por sua vez 

adquirem sempre mais mercadorias na busca incessante de se diferenciar dos 

demais.  

Se diferenciar e marcar a identidade são os principais objetivos da mulher 

contemporânea e o poder que a moda lhe proporciona é algo almejado e produz 

enorme satisfação a ela. Então a mulher mergulha no imaginário do consumo, ou 

seja, ela não pretende viver uma vida que é real, mas sim uma proporcionada pelo 
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consumo de mercadorias, desta forma, as mulheres não estão comprando 

simplesmente os produtos, mas sim sonhos. 

É com o objetivo de atrair a atenção, que a mulher por meio do corpo 

pretende alcançar os modelos que são estipulados pela moda e valorizados pela 

mídia, o que não é uma empreitada fácil porque a moda muda constantemente e o 

padrão de beleza tende a acompanhar essas mudanças. Silva (2001) nos fornece 

duas razões para que a idéia de belo sobreviva no inconsciente da mulher. Segundo 

o autor o ideal de belo só é ideal porque não existe, e esse ideal somente sobrevive 

na distância do desejo e sua satisfação.   

Para alcançar esse ideal de belo, muitas vezes a mulher se vale de 

procedimentos dolorosos que possibilitem a ela se aproximar desse objetivo, como é 

o caso da cirurgia plástica, e de uma infinidade de produtos cosméticos que são 

anunciados através dos meios de comunicação de massa. Assim sendo, a mulher 

acredita que modificando o seu corpo estará mais próxima do que a mídia por meio 

da publicidade e movidos pela moda implantaram na sua mente como sendo o ideal 

de mulher perfeita e de beleza. A pressão sofrida pela mulher é muito grande nesse 

sentido, porque imagens de mulheres bonitas são todos os dias transmitidos pela 

mídia, e é fácil notar que a mulher é lançada como sendo a fantástica, não é uma 

mulher gorda, que tem estrias ou qualquer que seja o defeito, pelo contrario, todo dia 

ela se depara com imagens manipuladas por programas de computadores e essas 

imagens a seu vê são perfeitas e isso faz com que ela nunca se sinta feliz com seu 

corpo, e esse é o objetivo da mídia, sabendo que moda não teria espaço dentro do 

inconsciente feminino se a mulher não tivesse uma verdadeira adoração pela sua 

imagem e o desejo de se parecer perfeita ao próximo. Segundo Silva (2001) o pior 

de tudo isso é que a mulher tem realmente que conviver com a efemeridade da 

beleza e com o envelhecimento. 

 
A publicidade parece reconhecer somente uma forma de feminino: a mulher 
irreal, que nunca envelhece, que nunca fica com rugas e estrias, criando um 
ideal intocável de mulher, através de uma produção serializada de modelos 
e através de recursos fotográficos (LESSA, 1995, p.29). 

 

Isso acontece por causa da necessidade do sujeito em chamar atenção sobre 

si, sobre o seu corpo, para que assim os outros possam perceber a importância do 

mesmo dentro do grupo social, para que esse sujeito possa se mostrar como um 

objeto de valor a ser conquistado (CASTILHO, 2004). A publicidade ao descobrir os 
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desejos de consumo da mulher, trabalha fortemente nesse campo, então a 

tendência é que cada dia mais, a moda seja incutida na mente dela e essa imagem 

seja mais idolatrada por ela e isso instiga o consumo de produtos específicos que 

proporcionem significados que a mulher aspire possuir dentro do grupo social. É 

essa procura pela satisfação pessoal, por ser vista que estimula a mulher a se 

utilizar dos meios oferecidos pela publicidade para se aproximar da tão sonhada 

“mulher ideal”. 
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3. ANÁLISES DAS CENAS 

 

3.1 Metodologia 

 

Para se analisar meios audiovisuais são necessários que alguns cuidados 

sejam tomados, então é imprescindível esclarecer como é feito esse tipo de estudo. 

Para Barros (2009), um desafio para analisar imagens seria a necessidade de 

transpor as imagens em textos, e que isso implicaria na diminuição de significado 

das imagens. Ou seja, ao fazer a tradução das imagens em signos linguísticos, essa 

imagem poderia perde seu real significado, visto que a imagem dentro de um filme é 

composta por vários elementos, tais como: iluminação, cores, objetos, elementos 

responsáveis por atribuir significado á imagem e que podem ser analisados 

separadamente. 

Segundo Barros (2009), existe uma divisão proposta por alguns teóricos para 

análise da imagem, sendo a separação dos aspectos técnicos dos elementos de 

conteúdo e significação. Essa imensa possibilidade de análises da imagem torna 

esse campo de pesquisa muito extenso. Por isso o pesquisador tem que delimitar 

claramente o seu objeto de pesquisa. Realçar uma ou mais características da 

imagem na análise está relacionada aos objetivos do projeto, as questões de 

pesquisa, assim como a própria seleção das imagens. 

Dentro dessa vastidão de interpretações que a imagem propicia ao 

observador, Barros (2009), fala que apesar de não haver uma estreita relação da 

imagem com o verbal, isso não impede a leitura da imagem e o mesmo oferece um 

caminho para ser percorrido para se analisar a imagem, no caso: a leitura, 

interpretação e finalmente a síntese ou conclusão. O autor ainda fala que apesar de 

não haver uma estreita relação da imagem com o verbal, isso não impede a leitura 

da mesma. Além disso, o autor propõe dois tipos de metodologias de análises: a 

segmentação e desdobramento da imagem para realizar a sua leitura, e outra que 

consiste na interpretação da imagem com base na apreensão do sentido em 

diversos contextos. 

O aspecto mais importante da análise da imagem consiste na transformação 

do visual para o verbal como já foi dito. Essa transmutação é uma questão rodeada 

de muitas críticas. Diversos autores consideram que a prática desta, resulta no 
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empobrecimento dos detalhes que formam a imagem, mas tal processo é inevitável 

para a análise da imagem. Por isso como já foi dito, o pesquisador tem que escolher 

bem o que vai trabalhar. 

Diante disso muitos pesquisadores sugerem uma divisão para análise das 

imagens, 

 
a separação dos aspectos técnicos daqueles relacionados ao conteúdo ou 
significação. Outros ainda argumentam a existência de um terceiro grupo de 
características a serem analisadas, os valores artísticos. Mas essa divisão, 
de ordem metodológica, pode representar para o analista uma espécie de 
“camisa de força”, uma vez que na leitura de uma imagem, vários desses 
valores dialogam entre si (BARROS, 2009, p.336).   

 

 

Nessa pesquisa não será levada em consideração essa divisão, mas sim o 

que é sugerido por Bauer (2002), assim serão selecionadas unidades de análise, no 

caso o vestuário é a unidade base do estudo. Essas unidades são pontos que serão 

examinados com mais intensidade. Os pontos escolhidos estarão diretamente 

ligados com o tema da pesquisa. Deste modo as cenas escolhidas devem aludir de 

forma objetiva às questões propostas pelo estudo.  

Portanto, a clareza da transcrição é essencial pra o desenrolar da análise. 

Segundo Bauer (2002), a procura de uma perfeição é dispensável, a necessidade de 

explicitação sobre as técnicas utilizadas para selecionar, transcrever e analisar as 

informações são mais importantes, visto que, se essas descrições forem claras o 

suficiente possibilita ao leitor um melhor julgamento da análise.  

Para tanto no decorrer deste trabalho, foram trabalhados temas como 

identidade, identidade pós-moderna, identidade feminina, moda e a moda e a sua 

relação com a identidade feminina. Isso tudo levando em consideração o papel da 

roupa na construção da identidade, principalmente a da mulher. 

O estabelecimento dessas linhas de estudo, tem o objetivo de compreender 

melhor como acontece à construção e a transformação da identidade feminina 

através da moda.  

No intuito de demonstrar como ocorre essa construção e transformação da 

identidade feminina através das roupas da moda, escolhemos o filme O Diabo Veste 

Prada como objeto de estudo para análise, porque o mesmo apesar de ser um 

elemento de ficção tem sua base na realidade através dos meios de pesquisa de 

moda. O foco principal do filme conta a história, de Andréia Sachs uma garota do 
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interior recém formada em jornalismo que se mudou para Nova York para procurar 

emprego.  

Para análise da imagem serão selecionados trechos que evidenciem a 

transformação da personagem ao longo do enredo. Assim a partir do filme, serão 

selecionados trechos, que evidenciem as roupas em relação à identidade, que é o 

objetivo deste trabalho. Trechos em que as vestimentas estejam em destaque ou 

mesmo em que o contexto acrescente importância a elas, possibilitando assim a 

aplicação dos levantamentos teóricos. Assim sendo a unidade de análise deste 

estudo está situado na roupa e no contexto em que ela está inserida e na produção 

de significado para os sujeitos no filme.  

Os trechos serão analisados através da transmutação do visual para o verbal. 

Assim sendo, será dividido em duas fases: uma em que o contexto será primordial, e 

a outra focando principalmente no caráter simbólico do vestuário. Junto com as 

discrições, serão organizadas imagens dos trechos, com o intuito de promover uma 

melhor apreensão e deixar explicito os outros elementos que constituem o trecho. 

Logo após esta etapa será feita uma análise sobre os traços deixados pela moda na 

produção de significação da identidade, especialmente a feminina. Portanto, pontos 

que ponham em evidencia as roupas e o seu significado e que estejam relacionados 

ao fundamento teórico já explanado.    

 

3.1.2 Sinopse  

 

O Diabo veste Prada foi baseado no BestSeller literário de 2003 de Lauren 

Weisberger com o mesmo título. O filme retrata parte da vida de Andréa Sachs, uma 

jornalista recém-formada que consegue um emprego de assistente de Miranda 

Priestly, editora-chefe da Runway (uma revista de moda renomada da cidade de 

Nova York).  

Miranda Priestly é considerada uma das mulheres mais poderosa do mundo 

da moda e é muito exigente, no seu currículo encontra-se uma longa lista de 

assistentes que não conseguiram permanecer muito tempo no cargo, mas mesmo 

assim trabalhar na Runway era uma grande oportunidade para qualquer um que 

deseje vencer na indústria da moda.  

Andréia realmente é inadequada para o cargo de assistente de Miranda, ela 

não é magra, o que é algo inaceitável em uma indústria em que o manequim 36 é o 
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novo 40, e não tem nenhuma noção sobre moda, mas tem algo nela que falta às 

outras assistentes: ela é obstinada e se recusa a fracassar. Mesmo sem nunca ter 

ouvido falar da revista ou da famosa editora, ela consegue o emprego. A partir de 

então as coisas começariam a mudar.  

O estilo de Andréia torna-se motivo de piada entre os seus novos colegas de 

trabalho, mas seu real problema não era esse, mas sim Miranda sua chefe. 

Determinada a seguir em frente com o desafio Andréia busca de todas as maneiras 

se mostrar eficiente diante de Miranda, o que logo a faz notar que essa não será 

uma tarefa fácil.  

Nesse contexto Andréia conhece muitas pessoas importantes do mundo da 

moda e no seu ambiente de trabalho estará sempre em contato com Emilly(Emilly 

Blunt) a outra assistente de Miranda e Nigel(Stanley Tucci), que é uma espécie de 

braço direito de Miranda. Essas pessoas contribuiram de certa forma para a 

mudança de Andréia. 

 

3.2 Análises 

 

 

Cena 1.  

 
Chegando a Runway         Emilly 
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No corredor da Runway                        Andréia e Nigel 

 
Emilly e Miranda                              Emilly pegando a pasta 

 

Descrição: 

Início: 00:03:41 

Fim: 00:04:35 

 

Nesse trecho é mostrado o dia da entrevista da personagem Andréia Sachs, 

jovem recém formada em jornalismo, na Revista de moda Runway.  

Na primeira foto é mostrado a entrada de Andréia na revista, com o seu visual 

totalmente neutro, com cores bem claras. Logo após ela é recebida por Emilly 

primeira Assistente de Miranda a editora da revista e nesse momento pode-se 

perceber a censura por parte da assistente em relação às roupas de Andréia. Em 

seguida é mostrada uma imagem de Andréia dentro do escritório da Runway, Emilly 

fala para Andréia quem é Miranda Priestly dentro do mundo da moda nas palavras 

dela: “Ela (Miranda) é uma lenda da moda, trabalhado um ano com ela você 

consegue emprego em qualquer revista”. Andréia demonstra interesse em trabalhar 

na revista, mas é repreendida por Emilly que afirma que para trabalhar com moda é 

preciso gostar. Em seguida Andréia aparece ao lado de Nigel braço-direito de 

Miranda, na imagem ele aponta para Andréa, e pergunta para Emilly quem é ela. 

Logo após Miranda entrar na revista e Emilly tentar melhorar a imagem de Andréia 

ao tomar a pasta de sua mão antes que ela possa entrar para a entrevista. 

Esse trecho do filme mostra o primeiro contato de Andréia com a revista, em 

seguida ela é contratada e passa a atuar como segunda assistente de Miranda. 
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Análise: 

 

Esse momento inicial é fundamental para entender a diferença entre a 

personagem e o grupo social em que ela deseja se inserir e as relações de 

identidade dos sujeitos, no caso de Andréia com o grupo. Ela apresenta no início do 

filme uma imagem bem estruturada em conceitos pré-formulados por ela em relação 

à moda, pode-se até dizer que sua identidade estava totalmente desvinculada da 

identidade da moda, não tinha nada parecido com o que as pessoas usavam no 

local em que ela pretendia trabalhar. Isso se mostra claramente na sua maneira de 

se vestir com peças ultrapassadas que estavam totalmente fora da moda em vigor 

na revista, fazendo contraste dentro do ambiente, que é uma revista especializada 

no assunto, e as pessoas se vestem de acordo com o padrão. Nesse caso a roupa 

atua como um elemento que comunica aspectos sobre o sujeito e sua identidade. 

As roupas usadas por Andréia comprovam claramente qual é o seu estilo de 

vida e determina a que tipos de grupos ela pertence. Segundo Crane (2006), as 

roupas sugerem que os sujeitos tendem a rejeitar certos tipos de indumentária, 

como forma de mostrar que não possuem ligações com determinados grupos. No 

caso de Andréia, a sua roupa evidência o seu desconhecimento sobre o mundo da 

moda e o seu desinteresse em fazer parte desse mundo. 

Do mesmo modo que Andréia possui uma identidade firmada com relação à 

moda e principalmente no que diz respeito ao vestuário, as pessoas que ela 

encontrou no seu contato inicial com o mundo da moda também possuem uma 

identidade estruturada e esta por sua vez está totalmente baseada na aparência 

como um elemento de destaque. Esses personagens acentuam o contraste 

provocado por Andréia. Deste modo é possível perceber nos trechos em destaque a 

preocupação que eles têm com a forma que ela está vestida, isso se mostra claro no 

modo que Emilly olha para Andréia em um primeiro momento e comenta sobre a 

importância de gostar de moda para trabalha na Runway. O que acontece é um 

choque inicial das identidades dos personagens, com relação aos seus interesses 

pela moda.  

Assim a roupas de Andréia não demonstravam o seu interesse real em fazer 

parte do grupo, pois desde o princípio o seu propósito era conquistar a vaga na 

revista para ter experiência e depois procurar um emprego que melhor se 
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adequasse a ela, no caso trabalhar em um jornal. Isso se faz notável através de 

suas roupas. 

 
Vestir uma roupa considerada “apropriada” para a situação atua como um 
sinal de envolvimento nela, e a pessoa cuja roupa não se conforma a esse 
padrão provavelmente será mais ou menos excluída, sutilmente, de 
participar (LURIE, 1997, p.28). 

 

Nos dois casos, tanto da identidade de Andréia, quanto da identidade dos 

outros personagens que ela encontrou na revista, ambos apresentam o vestuário 

como forma de afirmação da identidade, seja ela pela negação ou pela afirmação, 

como fala Lagos (1996), que diz o sujeito se individualiza no momento que se 

diferencia dos outros. Assim se constata o que já foi dito por Castells (1999) sobre a 

identidade ser afirmada a partir da interação do sujeito com o outro. Nesse contexto 

as identidades são nitidamente marcadas pelas diferenças existentes entre Andréia 

e o grupo de referencia da revista Runway. 

 

Cena 2.  

 
Na mesa de trabalho                                             A entrega do escarpir  

 
                 A devolução                                    Miranda olha os sapatos de Andréia 
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         Andréia olha os sapatos                                                     Os sapatos 

 
Pressa                                           Andréia coloca o escarpin 

 

Descrição: 

Início: 00:14:08 

Fim: 00:17:08 

 

Este trecho foi selecionado, por demonstrar um acontecimento importante do 

primeiro dia de trabalho de Andréia na Runway.  

A primeira imagem apresenta o posto de trabalho de Andréia, com o qual ela 

tenta se familiarizar. A segunda imagem mostra Nigel entregando um escarpin1 para 

Andréia calçar, em seguida ela devolve o sapato para Nigel e argumenta: “Isso é 

muito gentil de sua parte, mas eu acho que não preciso disso. Miranda me 

contratou. Ela sabe como me visto”.  

No trecho seguinte Miranda chama por Andréia usando o nome que ela usa 

pra chamar todas as suas segundas assistentes, “Emilly”, e bombardeia Andréia 

com ordens e nomes de marcas e tarefas para Andréia executar rapidamente. Em 

seguida Miranda olha com reprovação para Andréia e executa um movimento de 

                                                
1
 O escarpin é um sapato feminino, leve, ligeiramente cavado na altura dos dedos e com salto. 
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cima para baixo até olhar para os seus sapatos e Andréia olha para si mesma no 

mesmo movimento. Em seguida Andréia corre até sua mesa pega o escarpin que 

Nigel lhe entregou e os calça rapidamente. 

 

Análise: 

 

Esse trecho destaca a resistência que Andréia possui em se adaptar as novas 

regras do contexto em ela está vivendo, ou seja, a sua vestimenta não condiz com o 

seu trabalho, visto que geralmente pessoas que trabalham com moda usam roupas 

relacionadas a esta. As roupas de Andréia seguem a mesma linha usada no primeiro 

dia em que esteve na revista, cor clara, sapatos sem salto, uma imagem totalmente 

diferente das pessoas que trabalham com ela na revista.   

O fato interessante que marca esse trecho é que Andréia se recusa a aceitar 

o scarpin que Nigel oferece a ela. Nesse momento, ele põe em dúvida o gosto 

pessoal da personagem, e como diz Lurie (1997) à maioria das pessoas não aceitam 

que lhe digam o que vestir. O que ocorre é que o individuo tem a sensação de que 

ao negar aquele determinado item, de alguma forma esteja afirmando a sua 

identidade dentro do ambiente.  

 
O reconhecimento do “outro” somente é possível quando, em presença de 
determinados traços pertinentes e regulares, se encontra formulada uma 
espécie de contato implícito entre os sujeitos participantes da relação 
interativa. Assim, os membros de um certo grupo podem reconhecer-se 
graças a algumas semelhanças em seu aspecto, do mesmo modo que se 
diferenciam pelos traços que encontram em outros grupos ou classes 
sociais. Na construção da identidade do “ser”, portanto, as diferentes 
feições do “parecer” são tentativas de o sujeito fazer significar a sua 
presença no mundo, tanto na individualidade como na coletividade 
(CASTILHO, 2004, p.96). 

 

As características primordiais da identificação de Andréia ainda são bastante 

consolidadas. Mas pode-se perceber que ela não se mostra tão segura quanto a sua 

aparência nos trechos em que Miranda desdenha as suas roupas e principalmente 

os seus sapatos, pois ela imediatamente corre até a sua mesa e os troca pelos que 

recebeu de Nigel. 

A opinião de Miranda, mesmo não verbalizada exerceu influência na decisão 

de Andréia em trocar os sapatos, podendo afirmar que a roupa transmite uma 

mensagem tanto para quem está usando, quanto para quem está olhando. É um 

aspecto da vida que desperta sentimentos que podem ser agradáveis ou 
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desagradáveis (LURIE, 1997). O sapato sendo um acessório da roupa por sua vez 

atuou como um elemento de poder, como se ao colocá-lo Andréia se sentisse 

melhor diante de sua chefe e transmitisse uma melhor imagem. Nota-se que os 

artefatos exercem uma espécie de poder cultural, influenciando a conduta e as 

atitudes das pessoas de uma forma que frequentemente não se pode notar 

(CRANE, 2006). As roupas usadas por Miranda asseguram esse poder atribuído aos 

elementos da moda, usando roupas e acessórios de grife famosas tais como 

casacos e maxi-bolsas. 

Esse poder que os artefatos possuem atrelado ao poder exercido por Miranda 

influenciou Andréia a usar o sapato. Esse momento marcou uma mudança que a 

personagem pode até não ter percebido, mas foi à primeira demonstração de 

variação na sua identidade. Como fala Hall (2002), os sujeitos na pós-modernidade 

são descentrados, e podem possuir várias identidades que divergem entre si e que 

estão sempre em processo de formação. Ou seja, passíveis de mudanças. A atitude 

de Andréia ao calçar os sapatos corrobora com esse conceito de Hall, pois 

demonstra a vulnerabilidade da personagem e marca o princípio da transição da sua 

identidade. 

 

Cena 3.  

 

 
O vestido balão                                                       Sem entender 
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Os cintos                                                                  Sarcasmo 

 

Descrição: 

Início: 00:21:57 

Fim: 00:24:26 

 

Esse trecho acontece no ensaio geral da revista. Nesse momento todos os 

editores se reúnem e dão sugestões sobre as fotos e Miranda avalia todos os 

detalhes dos figurinos que serão montados. 

Miranda reclama das peças selecionadas para o ensaio. Na primeira imagem 

pode-se ver Miranda segurando um vestido com saia bailarina e Nigel aprova o 

vestido: “Se colocarmos os acessórios adequados, vai funcionar”.  

Na segunda imagem as feições de Andréia são de desprezo pelo vestido que 

foi escolhido por Miranda e Nigel. Na imagem seguinte uma das editoras apresenta-

se com duas opções de cintos para o vestido, na fala da personagem ela diz: “a 

escolha é muito difícil, pois os dois cintos são muito diferentes”. Na ultima imagem 

Andréia ri porque não consegue entender a diferenças entre os dois cintos. 

Miranda depois desse acontecimento, fala para Andréia a história do suéter 

azul que ela está usando: “Essa coisa (a moda) determina a cor do seu suéter que 

provavelmente você comprou em uma liquidação de ponta de estoque”. 

 

Análise: 

 

Esse trecho atua como um complemento do anteriormente analisado. Ele foi 

escolhido porque corrobora para que se possa entender como os indivíduos 

escolhem suas roupas como forma de afirmar suas identidades e mais uma vez 

salienta a importância dos elementos da moda.  
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A personagem principal não se insere no movimento da moda, na qual a 

busca pela diferença se tornou parte integrada do universo das aparências 

(LIPOVETSKY, 1989). Ela possui uma estabilidade com referência a imagem que é 

transmitida através das suas roupas como forma de diferenciação pela negação da 

moda.  

Novamente observa-se Andréia vestida com um suéter e uma camisa por 

baixo, saia, meia-calça longa e sapatos sem salto, a roupa apesar de apresentar 

uma tonalidade diferente parece ser a mesma que ela usou no dia da entrevista, isso 

mostra a constância da identidade da personagem.  

As cores de suas roupagens variam entre os tons bege, branco cinza e azul. 

O azul sempre foi uma cor usada para roupas de trabalho, portanto bem popular, a 

cor cinza em especial transmite a idéia de um individuo discreto, reservado, alguém 

que prefere não ser notado (LURIE, 1997). Ao todo Andréia passa essa idéia de 

seriedade, de foco no trabalho e na ética e um desapego com os cuidados relativos 

à imagem. Segundo Lurie (1997), em alguns momentos esses tipos de roupas são 

constantes e sugerem que o sujeito possui uma personalidade desinteressante, mas 

com coerência. É exatamente essa identidade coerente, mas desinteressante que as 

vestimentas de Andréia comunicam ao grupo da revista. O modo como ela se veste 

emite a sensação de que ela é mais velha diante dos seus colegas de trabalho e é 

essa discrepância entre o seu visual e o visual deles que provavelmente a torna 

invisível, sem valor para os mesmos.  

Assim pode-se ver a relutância da personagem em abrir a mente para coisas 

diferentes que a moda oferece e que o novo grupo em que ela está convivendo 

permite que ela experimente, aliás, não só permitem como parece ser uma 

exigência. O trecho em que ela aparece fazendo uma “careta” ao ver o vestido de 

bailarina escolhido por Miranda mostra claramente isso, para a personagem o 

vestido seria algo que ela nunca usaria, pois não faz parte da sua identidade. 

Em seguida no trecho em que Miranda avalia os dois cintos novamente pode-

se perceber esse desprendimento por parte de Andréia. A mente de Andréia ainda 

está superlotada de conceitos firmados sobre a moda, ela não consegue perceber 

nada de diferente entre os dois cintos, ela não se permitia mudar. Já para Miranda 

os detalhes são importantíssimos, por isso os cintos, apesar de serem da mesma 

cor, possuíam um significado que provavelmente faria diferença no visual que ela 
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queria criar. Ela tem um cuidado com a construção do vestuário, cheio de detalhes, 

que seriam tão pequenos que Andréia nem percebeu a diferença. 

A personagem não possui o olhar estético da moda, ela não está atenta as 

diferenças sutis existente na vestimenta, ou, no caso, nos acessórios. A moda 

caracteriza o aprimoramento do encanto estético do olho, a moda caminha junto 

desse refinamento visual (LIPOVETSKY, 1989), e esse refinamento a personagem 

ainda não possuía. 

 

Cena 4.  

 

 
                  No closet                                                       Escolhendo o figurino 

 
Serena e Emilly                                                        A nova Andréia 

 
Visual novo                                                              Surpresas 
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Descrição: 

 

Início: 00:34:41 

Fim: 00:36:21 

 

Este trecho mostra a mudança ocorrida no vestuário de Andréia. Com o intuito 

de agradar Miranda e selar o seu pertencimento ao grupo, ela se submete-se a uma 

mudança radical. 

As primeiras imagens mostram Nigel escolhendo um novo figurino para 

Andréia, ela quer contrapor, mas ele a interrompe: “vai vestir o que eu disser, e vai 

adorar”. Nigel escolhe algumas peças de marcas famosas e entrega a Andréia. 

Depois ele a leva para o salão de beleza. Na terceira imagem, Serena e Emilly 

comentam sobre Andréia e debocham porque ela não conhece o mundo da moda. 

Em seguida Andréia entra no escritório com o visual totalmente modificado.  

Serena e Emilly ficam surpresas com o novo visual de Andréia e Serena e 

comenta sobre as botas que Andréia está usando, ao que ela responde: “As botas 

da Chanel, sim”. Serena a elogia, Emilly parece não gostar do que está vendo, pois 

ela fica aborrecida porque Serena elogiou Andréia. 

 

Análise: 

 

Este trecho foi escolhido porque marca a segunda etapa da identidade de 

Andréia no filme. A grande mudança que a personagem sofreu remete as mudanças 

na pós-modernidade, as mudanças abruptas, a multiplicidade das identidades. 

Como na pós-modernidade as mudanças ocorrem com muita velocidade, 

assim aconteceu com Andréia. Ela deixou de lado o visual conservador e sem muita 

ousadia que possuía e assumiu um novo visual. Embora orientada por Nigel, ela 

consentiu a transformação. Como descreve Castilho (2006), a moda é um produto 

sociocultural que se materializa e se atualiza no processo que é desencadeado pelo 

sujeito através das suas escolhas, e por ter enraizado em seu íntimo as regras do 

jogo da moda.  

Nesse princípio da mudança a personagem provavelmente não possui ainda 

esse enraizamento no jogo da moda, mas se mostra apta a aprender, pois permite 
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que a mudança seja feita. Conforme Lipovetsky (1989), a moda não se impõe, mas 

sim dá ao individuo a liberdade para rejeitar, modular ou aceitar as novidades. Deste 

modo, antes ela exibia um visual formado por roupas simples de tons bem claros, e 

agora pode-se ver uma nova Andréia, usando roupas de marca e com uma imagem 

totalmente diferenciada da imagem do inicio do filme. 

Esse primeiro momento de Andréia com uma aparência totalmente renovada 

é marcado pela satisfação pessoal dela ao entrar no escritório. Inicia-se então um 

novo processo de busca de afirmação da identidade. Ela busca agora afirmar a sua 

identidade através da beleza fornecida pela moda, assim como tantas outras 

mulheres. Deste modo reforça o que Crane (2006) fala sobre as imagens da moda 

exaltarem um poder obtido através da beleza corporal.  

No caso de Andréia, a principal motivação que possibilitou que o processo de 

modificação fosse desencadeado, foi o desejo da personagem em se integrar a 

identidade do grupo social em que trabalha, deixando de ser invisível e 

transformando-se em presença marcante no ambiente através da sua imagem e do 

poder que é emitido por ela. Isso é possível como já foi dito por Castilho (2004), por 

causa da necessidade que o sujeito tem de ter a atenção sobre si, para que os 

outros possam perceber a importância do mesmo dentro do grupo. 

Essa identidade almejada é movimentada pelo consumo da moda. A 

valorização que as três personagens atribuem à marca é uma confirmação da 

procura do sujeito por se distinguir dos outros, deste modo, a esta é conferido um 

poder simbólico. Portanto a marca está associada à identidade que proporciona ao 

sujeito, a atitude. Marchione (2001) fala que as pessoas não escolhem mais 

produtos, mas sim, os personagens que estão relacionados a estes.  

Simbolicamente esse trecho mostra como o sujeito se encontra diante de 

várias possibilidades de escolhas de produtos, a opção por uma marca ou outra 

atribui uma significação a esse sujeito. Em destaque além da imensa mudança em 

Andréia a bota da Chanel provocou uma agitação por parte das outras personagens 

envolvidas na cena. 
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Cena 5.  

 

 
Primeiro visual                                                      Segundo visual 

 
Terceiro visual                                                         Quarto visual 

 
Chegando ao trabalho                                                         Na revista 

 

Descrição: 

Início: 00:37:05 

Fim: 00:38:07 

 

Esse trecho mostra o período após a transformação de Andréia. Ele é 

composto unicamente por imagens. O seu novo cotidiano. 

As imagens relatam o trajeto de Andréia até o seu local de trabalho, é uma 

cena contínua onde a cada momento ela aparece trajando uma vestimenta diferente. 
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Análise: 

 

Nos trechos que antecedem a transformação de Andréia foi possível notar 

que ela não possuía uma identidade afirmada em relação aos disformes da moda. 

Nesse trecho vemos imagens que contradizem exatamente a sua primeira 

impressão na Runway, uma imagem totalmente diferente. A importância desse 

trecho está na diferença estabelecida entre dois pontos: o antes e o depois da 

personagem. A distância entre estes dois é exorbitante. 

Antes a personagem não expressava nenhum interesse em se vestir 

conforme às tendências moda, agora é notável o cuidado nas vestimentas 

escolhidas, nas combinações e variações. O suéter, marca registrada nas roupas de 

Andréia, deu lugar a blusas diferentes, com colares. Os sapatos fechados e sem 

salto sumiram e agora vigora as botas e sapatos de marca. Em troca da pasta 

marrom, bolsas, as mais diversas, todo dia uma diferente. O gosto pela mudança 

fomentado pelo ambiente no qual a personagem se inseriu se mostra viva nessa 

nova etapa da vida de Andréia. 

A personagem agora se encontra engendrada na malha tecida pela moda. 

Conforme Lipovetsky (1989), tudo na aparência está à disposição do sujeito, e este 

pode modificar e inventar a sua própria maneira de aparecer. Deste modo a 

personagem utiliza diversos acessórios e roupas e assim transmite uma nova 

imagem, uma que melhor condiz com o universo em que ela está inserida 

socialmente. Como já dito, o sujeito se transforma para se engajar dentro de grupos 

determinados. 

A transformação da aparência de Andréia não denota que ela deixou os seus 

ideais primários, mas sim, que houve uma revolução na forma como ela via 

determinado movimento, no caso a moda. Agora ela pode atribuir elementos que 

estejam associados ao seu próprio gosto, isso é perceptível nas imagens escolhidas. 

A imagem individualizada que antes ela exibia era totalmente destoada da imagem 

dos outros personagens dentro da revista. Lipovetsky (1989) explica que 

 
o mimetismo da moda não contradiz o individualismo; acolhe-o sobre duas 
grandes formas visivelmente opostas, mas que admitem sutis graus 
intermediários e heterogêneos: de um lado, o individualismo „apagado‟, da 
maioria; do outro, o individualismo „exibido‟ da extravagância mundana 
(LIPOVETSKY, 1989, p.46, grifo do autor). 
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Deste modo Andréia se assemelha aos seus pares, ela buscou se enquadrar 

dentro dos tramites da sua nova realidade dentro da revista. A sua transformação foi 

possível e ganhou significado para ela e para os outros personagens por causa 

desse desejo em fazer parte do grupo social e buscar a afinidade de identidade 

mediada pela da moda. 

 

Cena 6. 

 

 
Entrando no jornal                                                     Encontro com o entrevistador 

 
A entrevista                                                              Andréia 

 
O entrevistador                                                         Saindo do jornal 
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Descrição: 

Início: 01:41:30 

Fim: 01:42:34 

 

Este trecho mostra uma das partes finais do filme, depois da personagem ter 

deixado de trabalhar na revista Runway. As imagens mostram Andréia em uma 

entrevista para trabalhar em um jornal. 

Nas primeiras imagens, Andréia chegando ao jornal para a entrevista. Em 

seguida ela fala com Greg, o entrevistador. Ele fala que suas matérias são muito 

boas, mas ele parece surpreso ao saber que ela trabalhou na Runway: “Só tenho 

uma pergunta. Runway”? Andreia: “Sim, eu aprendi muito lá”. 

A conversa se desenrola e por fim Andréia acaba sendo contratada com a 

indicação de Miranda. 

 

Análise: 

 

Está cena foi escolhida porque demonstra que a mudança ocorrida no 

comportamento de Andréia com relação às roupas da moda foram incorporados de 

fato pela personagem, permanecendo mesmo após a sua saída da Runway. A 

personagem adotou o visual e o adequou à sua identidade, criando uma nova 

Andréia, diferente das duas anteriormente descritas. 

O caminho trilhado por Andréia até chegar a sua atual aparência, destaca a 

flexibilidade existente no sujeito contemporâneo, uma hora ele pode ser uma 

pessoa, em outra hora ele pode ser outra, isso vai depender, como fala Hall (2002) 

do contexto em que os indivíduos estão inseridos. Assim Lurie complementa “O 

significado de cada roupa depende do contexto. Não é „falado‟ no vazio, mas em um 

lugar e hora específicos, e qualquer mudança pode altera-ló” (LURIE, 2006, p.28, 

grifo do autor). Assim o processo de formação da identidade está em constante 

processo de formação. 

É indiscutível o trajeto de Andréia, fazendo uma comparação com a primeira 

aparência da personagem, com a aparência intermediaria que marcou a mudança 

de forma efetiva e a configuração atual dela. Assim temos, no período inicial uma 

desvalorização da moda, no intermediário uma supervalorização e no estágio atual, 

a moderação e criação de um estilo próprio. 



63 

 

As roupas que agora são usadas pela personagem traduzem uma identidade 

aparentemente sólida, como se ela realmente encontrasse o eixo de organização da 

imagem. Essa imagem que ela deseja que seja vista pelos outros e que 

consequentemente é vista e interpretada. 

 
 
Você comunica seu sexo, idade e classe social através do que está vestindo 
– e possivelmente me fornece uma informação importante (ou uma 
informação falsa) em relação ao seu trabalho, origem, personalidade, 
opiniões, gostos, desejos sexuais e humor naquele momento (LURIE, 2006, 
p.19). 

 

Por causa do poder de comunicação existente nas roupas é que a identidade 

inicial de Andréia não condizia com o seu trabalho, as roupas revelavam a sua 

posição diante da moda, mas nesse trecho a imagem dela transmite a posse de uma 

identidade que tem características adquiridas na sua relação com o trabalho na 

Runway. Lembrando assim o que Castells (1999) fala a cerca das identidades serem 

construídas a partir das experiências vividas pelo sujeito.  

Deste modo, constata-se que a identidade de Andréia passou por um 

processo de amadurecimento e transformação que ocasionaram a configuração atua 

da sua identidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao explanar o caminho que a sociedade trilhou em relação a identidade, 

desde a sociedade tradicional, até a sociedade pós-moderna, este trabalho 

pretendeu evidenciar as mudanças na configuração da identidade do sujeito e a 

forma como ele é representado nas sociedades. Para tanto foi preciso retornar ao 

seu estado inicial nas sociedades pré-modernas em prol de melhor compreender 

como se deu o curso até a nova representação da identidade na sociedade atual. 

Desta forma constatou que a identidade assim como a sociedade, é fragmentada e o 

individuo atual tem que conviver com uma imensa possibilidade de identidades que 

são ofertadas pela nova configuração social, das quais ele pode se identificar 

dependendo do contexto das relações em que está inserido. 

Demonstraram-se também em especial os papéis desempenhados pela 

mulher nas sociedades e o modo como ela é interpretada dentro delas. Com o 

surgimento do feminismo, a identidade da mulher ganha uma nova configuração. A 

expressão de gênero possibilitou a mulher competir com o homem igualmente e a 

ter a posse da sua sexualidade, que durante anos foi submetida ao homem.  

Tenta-se explicar então como a mulher constrói a sua identidade dentro das 

novas condições sociais estabelecidas aos sujeitos. A mulher está em meio a uma 

infinidade de informações e vive em mundo que mesmo depois de muitas conquistas 

ainda é baseado fortemente em princípios patriarcais. Assim vivendo sob a pressão 

de estruturas estereotipadas, essa mulher busca afirma a sua identidade.  

Neste estudo pode-se observar que a publicidade ao perceber essa 

necessidade que os sujeitos têm de uma estabilidade para suas identidades, passou 

a não mais vender produtos, mas sim, lhes atribuir significados simbólicos. 

Significados com os quais os indivíduos desejem estar associados, e possam assim, 

expressar atitudes, estilos de vida e possam se distinguir uns dos outros. Está 

constatação é valida para a mulher, uma das principais consumidoras da 

publicidade.   

Desta forma a moda apropriou-se da publicidade para manter uma relação de 

intimidade com a mulher. Uma relação na qual a beleza é o bem mais almejado pela 

mulher hodierna, e em busca disto a mulher consome produtos que prometem essa 
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tão sonhada beleza ideal, que é transmitido todos os dias pela mídia através das 

campanhas publicitárias. 

A partir desse ponto, tendo em mente a problematização da identidade dos 

sujeitos dentro da sociedade pós-moderna, abordamos o papel da moda como um 

meio para a construção da identidade feminina. Assim a moda será capaz de 

fornecer ao indivíduo um meio de se expressar e construir sua identidade, e de 

produzir uma auto-imagem e de se afirmar para ele e para os outros. 

Assim sendo as roupas da moda e os seus significados em primazia 

tornaram-se uma espécie de segunda pele, através da qual os sujeitos podem se 

comunicar. Por meio delas pode-se distinguir sexo, idade e classes sociais, além 

dos gostos pessoais dos sujeitos (LURIE, 1997). 

No filme analisado, pode-se perceber essa profusão de identidades, e 

principalmente a identidade formada através da moda e como esta tende a negar a 

outra que não se encaixa dentro desse sistema e como a mulher pós-moderna 

valoriza a mudança em busca do crescimento profissional e afirmação pessoal. 

Deste modo a mulher por intermédio da roupa, principalmente às de marca, tenta 

expressar uma identidade, seja ela extravagante ou não. Mas essas identidades são 

volúveis, podendo assim de um instante para outro se apropriar de determinadas 

peças da moda ou não e se transformarem conforme a necessidade do sujeito de 

auto-afirmação. 

Tudo isso essencialmente por meio da moda, que é tão efêmera e deslocada 

como as identidades dos sujeitos em consonância com a sociedade contemporânea, 

ela segue a mesma linha do capitalismo, a velocidade e a fugacidade. Assim o que 

separa uma identidade da outra nesse sentido pode ser apenas um elemento, um 

mecanismo que move as identificações em direções tão diversas, a roupa. 

.  
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