
 
 
 
 

A VESTIMENTA COMO EXPANSÃO DA PERSONALIDADE E 

POSICIONAMENTO SOCIAL: UMA ANÁLISE SOBRE O FILME  

“O DIABO VESTE PRADA” 

 

Thales de Andrade da Silva1 
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) 

 
Joseane Rücker de Mello2 

Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) 
 

Resumo 
 A então análise é uma dissertação sobre a capacidade comunicacional do 

vestuário a fim de responder como a protagonista do filme O Diabo Veste Prada 
atinge suas metas através da mudança de vestuário e como tal ação influencia seu 
comportamento. A metodologia aplicada se baseou ao caráter exploratório, à 
vertente qualitativa, ao método bibliográfico e à técnica de documentação 
indireta. Tomando como base teórica os estudos de Roland Barthes, Kathia 
Castilho, Renata Cidreira e Richards Sennett, concluiu-se que a roupa possui uma 
narrativa e essa dialoga com o meio social e com o corpo que a suporta. Dessa 
forma, a pesquisa expõe a compreensão prática por meio da análise dos discursos 
históricos e de moda das peças do figurino da narrativa cinematográfica. 
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Introdução 

 O homem se veste, de acordo com Cidreira (2005) e Castilho (2004), 

devido a três circunstâncias fundamentais: proteção, visto sua necessidade de 

abrigo às intempéries; ornamentação, que lhe traz o elemento de diferenciação, 

seja ela demográfica, social ou relacionada ao gênero; e pudor, uma vez que 

pertence a sociedades ou religiões que não permitem a exposição do corpo. Nesse 

contexto, segundo Cidreira (2005), pode-se dizer que moda é o enfeitamento do 

corpo como construção de cultura e história localizável no tempo e no espaço. A 
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moda é vista como incorporação do indivíduo e da sociedade e passa a ser, desse 

modo, uma fonte de estudo econômica, semiológica e sociológica.  

Para Cidreira, o fenômeno moda é uma identidade social que, no entanto, se 

estudado profundamente, traz o desejo da diferenciação, da autopromoção e 

manifestação destes por cada indivíduo de um círculo social de uma forma distinta. 

Para a estudiosa, a moda “permite ao homem assumir sua liberdade de se 

constituir naquilo que ele escolheu ser, mesmo se o que ele escolheu representa o 

que os outros escolheram em seu lugar” (CIDREIRA, 2005, p.96). Destarte, torna-se 

manifesta a necessidade do indivíduo em se configurar como membro de um grupo 

que lhe proporcione referências, no caso, de moda e, como veremos, de 

significados. À pesquisa, a configuração social e o modo de expressão são 

congruentes quando entendemos que a vestimenta se tornou uma forma de 

comunicação natural do ser humano, tal qual a linguagem escrita e falada. 

A dissertação em questão pretende, para melhor entender as relações entre 

corpo e vestimenta, analisar o perfil da personagem Andrea Sachs no filme O Diabo 

Veste Prada, lançado em 2006, a partir da composição de seu figurino. O filme 

americano é um retrato do mundo fashion baseado nas grandes revistas e suas 

exigências comportamentais. Estrelado por Anne Hathaway, o longa retrata a 

necessidade que a personagem tem em se adaptar dentro da revista Runway. 

Depois de muito relutar em aderir ao estilo da empresa, a protagonista vê que é 

necessário reformular seu texto visual para conseguir a aprovação do “diabo”, 

personificado em Miranda Priestley. 

Dessa maneira, a pesquisa tem, por meio da compreensão das relações entre 

moda, corpo e sociedade, o objetivo central de construir os perfis da protagonista 

ao longo da trama a partir da leitura dos discursos visuais que esta propõe por meio 

da variação dos figurinos sob o viés da semiótica discursiva.  Estudos semióticos de 

Roland Barthes – estudioso francês conhecido por análises essencialmente políticas 

sobre revistas na década de 50 – e Kathia Castilho – presidente da Associação 

Brasileira de Estudos e Pesquisas em Moda –, e sociológicos de Renata Cidreira – 

professora adjunta da Universidade Federal do Recôncavo Baiano – e Richards 

Sennett – sociólogo e historiador norte-americano pesquisador das áreas 

socioculturais – trarão embasamento teórico à pesquisa para explicar os 

acontecimentos da trama e, por conseguinte, a moda além das passarelas.  
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A pesquisa propõe por objetivos específicos discutir as relações entre a moda 

e o corpo, tal como as ligações que ambos têm com o meio social. Tais 

correspondências criarão bases teóricas para o entendimento de como se criam ou 

modelam os significados das peças de roupa. Após, por meio dessas relações, 

propõe-se a investigar os significados assertivos ao vestuário, ou seja, entender de 

que maneira as vestes recebem do mundo ou da moda os significados que compõem 

seus discursos. A partir da obra investigada, visa-se construir redes de significações 

apoiadas na semiótica discursiva, a caráter ilustrativo, das peças do figurino usadas 

pela personagem. Para tanto, a pesquisa dos significados dessas serão explanados 

contiguamente, dado que, como traçaremos na teoria aplicada a comunicação 

visual, são eles que criam o discurso do vestuário.  

A pesquisa será de caráter exploratório, visto ter a finalidade de “explorar 

ou fazer uma busca em um problema ou em uma situação para prover critérios e maior 

compreensão.” (MALHOTRA, 2004, p.100). Será de vertente qualitativa, pois, como 

afirmam McDaniel e Gates (2003), a pesquisa, ao contrário da quantitativa, é capaz 

de entender as pessoas, e todo o comportamento acontece por meio de 

compreensão intuitiva. O método utilizado será a pesquisa bibliográfica, isto é, a 

análise será feita sobre materiais já tornados públicos em relação ao tema de 

estudo.  

Para o âmbito social, a moda como forma de expressão é estudada para se 

entender as preferências de uma sociedade e suas necessidades em determinado 

contexto histórico. Segundo Castilho, “a moda faz, pois, circular o sistema de 

valores partilhado pela sociedade a qual este pertence” (CASTILHO, 2005, p.15). 

Ou seja, sendo a combinação de corpo e moda um texto visual, este imagético, 

reflexo de um ser ou parecer, reflete uma organização de valores de determinado 

grupo ou tribo de uma época específica. Portanto, entendemos que à sociedade a 

pesquisa serve como ferramenta de entendimento dela mesma.   

Dessa forma, a análise pretende discutir as relações entre a moda e o corpo, 

tal como as ligações que ambos têm com a vida em sociedade. Além disso, a partir 

da obra fílmica investigada, será problematizado como a imagem projetada no 

vestuário pode ser associada à ascensão em âmbito profissional. A partir dessa 

elucidação, desdobrar-se-á a influência que a indumentária tem sobre o 

comportamento, tendo como alicerce os significados imputados a essa. 
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1.  A moda além da Vogue; 

A palavra moda tem origem do latim Modus que significa medida, ritmo e 

maneira. Como a conhecemos hoje, moda vem do francês Mode que quer dizer 

“maneira atual de se vestir” (CIDREIRA, 2005). Além de seus signos linguísticos, a 

moda reserva muitos significantes e significados que são imperceptíveis à primeira 

vista.  

 Na busca do entendimento de moda e a fim de ultrapassar os 

estereótipos das passarelas ou das bíblias mensais, um estudo sobre os signos do 

vestuário se torna essencial quando o assunto em questão pauta a comunicação por 

meio da roupa. Roland Barthes (1967), semioticista francês, criou o conceito de 

“sistema da moda” que se configura pela asserção de significados sobre o vestuário 

(significante) por meio de valores do mundo ou valores da moda. Os valores do 

mundo são, em sua grande maioria, de origem histórica, pois os significados surgem 

através da cultura de cada sociedade. Os valores da moda, todavia, são cooptados. 

Isto é, uma vez que o vestuário, enquanto significante, permite asserções de 

significados, ele abre espaço para moda (revistas, estilistas ou qualquer formador 

de opinião da área) criar um valor e atribuí-lo às vestes. Apesar dos atributos dos 

dois possuírem poder similar de asserção sobre o vestuário se dão de maneira 

distinta. Enquanto na primeira, o mundo, as associações acontecem devido ao 

senso comum e em longo prazo, na segunda, a moda, os cooptações surgem forçosa 

e rapidamente. Entretanto, criar um valor ou atributo não é tão fácil quanto 

parece. A moda tem mais habilidade em recitar o vestuário do que fabricá-lo, ou 

seja, sua capacidade de administrar sentidos é maior do que em criá-los. 

 Dessa maneira, o “sistema da moda” a que Barthes se refere é 

basicamente a maneira pela qual a Moda – sendo ela todo e qualquer meio 

formador de opinião – utiliza-se de artifícios para criar tendências e conceitos. Para 

tanto, ela faz uso dos valores do mundo e com eles cria jogos de tempo, causa e 

ocasião. Assim a Moda pode designar funções reais ou ilusórias conforme os 

sentidos que quer atribuir. Por exemplo, em saia para o campo, o sentido funcional 

da peça prevalece, uma vez que a saia é feita para se usar no campo, não 

existindo, dessa maneira, uma atribuição. Todavia, o campo pode ser uma 

referência à imagem que a Moda quer criar à saia de calmaria, rusticidade, etc. 
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Dessa forma, ela tem a competência de abrir o vestuário à significação. É nesse 

contexto que a roupa adquire uma identidade, isto é, quando o valor atribuído à 

peça, seja pelo mundo ou pela moda, adquire uma força facilmente identificável 

ela terá um significado que se sobreporá a outros. À moda, no entanto, é difícil 

criar essa força, porém grandes estilistas já conseguiram. Chanel é um dos 

exemplos. Entre tantas peças criadas por Coco, algumas se destacaram e são até 

hoje sinônimos de elegância, tal qual a bolsa matelassê e o scarpin bege de ponta 

preta, mesmo se meramente referenciadas por outras marcas. Chanel se 

diferenciou, atingiu uma força no mercado e passou de significante a significado.  

É no contexto de apoderamento de sentido do vestuário, tal qual campo é 

para saia, que a moda o transcende. Visto a roupa estar em contato com o corpo e, 

por isto, funcionar como seu substituto ou sua máscara, Barthes a divide em duas: 

primeiro como definidora de atividade [“se quiser significar que faz aquilo, vista-se 

desta maneira” (BARTHES, 1967, p. 276)]; segundo como de identidade [“se quer 

ser aquilo, tem de se vestir desta maneira” (BARTHES, 1967, p. 276)]. Assim, o 

nascer de uma personalidade individual no discurso de moda se faz sob 

pormenores. A combinatória e o jogo de elementos criam sobre o vestuário uma 

individualização. Por isto, a moda é uma generalidade de acumulação e não de 

síntese, e aquele que a segue “é, assim, simultaneamente impossível e, no 

entanto, perfeitamente conhecido” (BARTHES, 1967, p. 282). 

A procura por uma identidade é, para Barthes (1967), uma conduta da 

sociedade sobre meios de massa. A moda, para ele, é massiva e, portanto, a pessoa 

de moda tem um sonho de identidade, mas aspira também à alteridade. É por esse 

motivo que a moda se liga frequentemente a nomes importantes da mídia. Aquele 

que deseja estar na moda tem de ter um parâmetro a seguir. A identidade, 

entretanto, vem por meio do pormenor. Assim, o estudioso nos apresenta três 

linhas de relação entre o vestuário (o sentido a ele dado) e a pessoa: primeiro, o 

vestuário produz a pessoa; segundo, a pessoa produz o vestuário, exprime-se 

através dele; e terceiro, há coesão entre o vestuário e a pessoa. Tal analogia é, 

todavia, mais complexa do que parece. Ao lidar com uma imagem pessoal e uma do 

vestuário, a moda acaba por enfrentar o “Quem sou eu?” da consciência humana, 

isto é, não há uma linha que separe tais identidades, portanto elas se aglutinam e 

acabam por se confundir quando tem que conviver em harmonia.  
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 Na busca do entendimento dessas relações, voltamo-nos ao corpo. Para 

Barthes, este é um objeto sujeito a significações; para Castilho (2004), 

coordenadora do núcleo de pesquisas em moda do Brasil, entretanto, o corpo é um 

gerador de sentidos. Ainda assim, a estudiosa afirma que, por ser um objeto 

plástico, o corpo é passível de mudanças de significado. Dessa forma, o corpo se 

transforma em uma via de comunicação entre sujeitos e se mostra capaz de 

materializar individualidade e coletividade – fatores intangíveis – de maneira 

estruturada e declarada em sua forma física. O corpo é uma forma de cada 

indivíduo se comunicar num determinado grupo e, para isso, precisa saber utilizá-lo 

como discurso para sua integração. Como uma projeção da cultura e dos ideais de 

um indivíduo, o corpo se torna passivo a estes e, por estarem eles em constante 

mudança, um objeto plástico. Embora seja o físico humano um espelho da 

individualidade, há um reconhecimento social fruto da construção de um corpo 

cultural por meio da semelhança.  

A vestimenta é, portanto, um acessório de parecer sobre um ser 

morfológico, o que leva o indivíduo a adotar significados para reinventar o próprio 

corpo. Isso porque roupas e acessórios são elementos que ganham um discurso de 

acordo com cada cultura ou grupo e se instalam sobre o corpo com um significado 

já estabelecido. A moda é, deste modo, uma narrativa de identificação cultural 

implicitamente imposta por um grupo social. Estes objetos de valor atribuído, em 

contato com o corpo físico, passam, por sua vez, a dialogar ou, como afirma 

Cidreira (2005), pesquisadora das áreas socioculturais, sobrepor seu discurso sobre 

ele. Isto porque, segundo a autora, o vestuário é um prolongamento da morfologia, 

uma incorporação. Cidreira assegura que a vestimenta, por ser um símbolo 

iconográfico e uma ampliação corporal, impõe a quem a usa uma “lei informal”, 

logo podemos dizer que o vestuário faz corpo passivo ao seu discurso. Desse modo, 

entendemos que a vestimenta é uma maneira de comunicação que vai além de uma 

mídia do indivíduo para sociedade, mas que se torna um discurso do corpo com a 

simbologia da roupa. 

É nesse contexto que Castilho (2004) aborda as relações entre o ser – corpo 

biomorfológico – e o parecer – a vestimenta. Portanto, o corpo, não mais nu, torna-

se agora artificial, recriado por normas sociais. Um corpo não-parecer é aquele que 

tem unidade com o que lhe veste. O não-ser, ao contrário, está revestido de 
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parecer e não mostra sua estrutura. Assim, o sujeito pode, segundo a autora, 

encontrar-se de quatro formas perante o círculo social: parece e é, o que lhe daria 

a condição de ser verdadeiro e completo; parece, mas não-é, o que faria dele uma 

mentira (uma encenação, visto que o traje recria o corpo); é e não-parece, o que 

lhe transformaria em um ser rechaçado; não-parece e não-é, fazendo deste um ser 

falso e deslocado em seu grupo. Isto, porquanto, ao escolher uma forma de se 

vestir, o indivíduo está, de forma álter, afirmando o outro e, dessa maneira, 

tornando-se parte dele e compondo sua própria identidade. 

O parecer, como tratado pela escritora, deve-se a uma predeterminação de 

um grupo para com o indivíduo que passa a ter de dialogar com o meio e com os 

outros numa mesma linguagem visual. Dessa forma, o ato de se vestir pode ser 

considerado social com a finalidade de demonstrar ao “outro” sua identidade. É 

nesse contexto que vemos o corpo como suporte de narrativas, mas que pode se 

dissociar da vestimenta para compor discursos. Exatamente nesta conversa que 

surge a individualidade. Por meio de combinações diversas reconhecíveis e 

consideradas adequadas pelo grupo, mesmo que de forma subjetiva, o indivíduo 

posiciona sua individualidade a fim de se manter igual em seu meio. O corpo e as 

vestes, como já sabemos, dialogam. Castilho (2004) diz, assim, que além da 

construção de identidade para um meio cultural, há uma manifestação de máscaras 

sociais. Por ser a moda um aspecto lúdico, essa possibilita o travestimento e, 

portanto, o sujeito pode encarnar um papel social. Dessa forma, a moda abre 

espaço para ser utilizada como uma estratégia de promoção individual. Essa 

figuração é, no entanto, para autora, insustentável, visto que a incorporação ao 

grupo social é dada pela congruência de valores e formas de vida específicas.  

Sennet (1995), ao encontro de Castilho (2004), afirma ser o homem um ator 

social. Isto porque, uma vez que o indivíduo se coloca em uma posição que não a 

sua está somente encarnando um papel de parecer e, dessa forma, como afirmou 

Castilho (2004), torna-se ele mesmo uma mentira. Logo, o homem, quando escolhe 

um estado de parecer que vá de encontro ao seu ser, está, na verdade, colocando 

em conflito, além de sua identidade, a comunicação com o grupo e, portanto, 

deslocando-se de sua legítima posição na sociedade. Suscetível à influência 

externa, o corpo se reveste com roupas e acessórios de significado já estabelecido 

por um grupo. Estes significados podem, todavia, formar um conjunto imagético 
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ou, dependendo do valor iconográfico, sobrepor-se sobre qualquer discurso que o 

corpo físico possa ter. Assim, os conjuntos de ser e parecer apresentados pelo 

corpo, sejam eles aplicados à sexualidade ou não, são as maneiras que o indivíduo 

tem de se colocar em seu grupo, destacar-se positiva ou negativamente. 

 

2. As faces de Andrea; 

 Para aplicar os estudos feitos até então, uma análise sobre alguns 

arranjos do figurino de Andrea far-se-á necessário. A fim de entendermos como 

funcionam os diálogos entre os significados das peças, sejam eles do mundo ou da 

moda, faremos uso de redes de significações com o propósito de esclarecer as 

trocas entre os signos. Uma vez realizadas as análises sobre as composições, a 

compreensão das etapas de ser e parecer, pelas quais Andrea transita ao longo da 

trama, far-se-ão claras, posto ser por meio dessas redes que a personagem se 

comunica errônea ou corretamente.  

 

2.1 Primeira Composição 

Figura 1 – Primeiro look. 

 
Fonte: BLOG ESTILO EM CLAQUETE, 20103. 

 

Andrea veste uma camisa branca que notamos estar acima de seu tamanho 

pelo comprimento das mangas e pelo colarinho de número maior que seu pescoço. 

                                         
3 Disponível em : http://estiloemclaquete.wordpress.com/ Acessado em: 14 ago 2013.  
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Por cima, Andy veste um suéter de azul cerúleo (como definido por Miranda em 

cena do filme) também largo. Essas peças de tamanho superior ao físico da 

personagem lhe aumentam a silhueta, proporcionando-lhe um de ar de descaso e 

despreocupação. A saia evasê que Andy usa surgiu na década de 1960 pelas mãos 

de André Courrèges e é utilizada para marcar a cintura, uma vez que seu corte é 

ajustado nessa região e se alarga ao longo de seu comprimento. A jovem, no 

entanto, cobre o cós ajustado da saia com o blusão largo deixando sua silhueta reta 

e sem movimento. O comprimento da saia também compromete a composição, pois 

cobre os joelhos da personagem velando o contorno das pernas que são elementos 

do corpo da mulher explorados continuamente pela moda a fim de marcar a 

sensualidade feminina.  

A estampa xadrez argyle da saia surgiu, de acordo com a Oxford University 

Press, na região de Argyll, na Escócia por volta de 1940, e ficou reconhecida por 

remeter à elegância da família que a criou, os Campbell. Contudo, este xadrez que 

se disseminou mundialmente passou a ser utilizado como uniforme escolar no norte 

Europeu. É por essa história que o argyle adquiriu a percepção popular de clássico, 

porém colegial e até mesmo geek. A estampa – normalmente utilizada para o 

inverno, visto remeter ao frio nórdico – tal como os xadrezes, rouba o olhar do 

espectador por sua complexidade de formas e, assim, é melhor utilizada em peças 

que vistam o tronco, área central do corpo, como diz Castilho (2004), e portanto 

de maior impacto visual. No caso em questão temos uma ruptura dessa linguagem 

adequada, posto que a impressão chama a atenção para a região inferior do corpo.  

Vemos em Andrea que a imagem de elegância e classe do xadrez entra em 

conflito com o discurso proposto pelo suéter largo e, portanto, despreocupado. 

Outro erro da personagem são os tons utilizados neste conjunto. O azul-cerúleo do 

suéter se destaca e ofusca o azul da saia, deixando-o, como vemos, apagado, o que 

não deveria acontecer, visto ser o xadrez uma estampa que desperta atenção. A 

sequência de falhas segue na escolha do calçado. Uma vez de salto baixo, inteiro e 

largo, o sapato preza o conforto antes da estética e por isso é rechaçado pela 

moda. Este também quebra a linha vertical da perna quando apresenta uma ponta 

quadrada e uma estrutura geométrica. Notamos na Figura 1 que, após receber um 

scarpin de Nigel, a imagem de Andrea já sofre uma mudança. O sapato de ponta 

fina alonga a silhueta e traz maior movimento à composição.  
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Organograma 1 – Rede de significações da primeira composição. 

 
Fonte: Elaborados pelo autor. 

 

Essa composição de Andrea, tal como as outras nesta etapa do filme, 

caracteriza sua incapacidade de elaborar looks da moda. Todo o diálogo ocorrido 

entre os signos descrito acima que aparentemente acontece de forma 

indiscriminada e sem preocupações, na verdade, é premeditado pela figurinista a 

fim de provocar a percepção de que a personagem não sabia compor seu discurso 

visual. Portanto, identificamos, após a análise da composição, a imagem de que 

Andrea era, porém não-parecia, de acordo com o que nos foi proposto por Castilho 

(2004), isto é, a jovem expressava sua identidade, porém não se comunicava com o 

meio em que estava. 
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2.2 Segunda Composição 

Figura 2 – Segundo look. 

 
Fonte: BLOG DESIGNER HANDBAGS PLANET, 20084. 

 
Andrea veste uma das peças mais icônicas do filme: botas over-the-knees 

Chanel marrons. Esta peça tem um discurso forte, pois não combina com qualquer 

tipo físico. As botas só podem ser utilizadas por mulheres de pernas finas, o que 

abrange uma pequena parcela da população feminina e é o ideal de beleza das 

revistas de moda. As botas alongam ainda mais a silhueta, proporcionando aos 

olhos uma figura da personagem longilínea e elegante. Andy veste também uma 

jaqueta transpassada Chanel preta de lã. Esta peça, além de ideal para ser 

utilizado com as botas de cano alto, posto que estas exigem sobreposições, 

transmite o ar profissional necessário à personagem, uma vez que essa peça é 

herdada do guarda-roupas masculino e traz consigo um caráter corporativo.  

Podemos ver também um paetê sob o blazer que traz certo ar de 

sofisticação à composição. O requinte do paetê vem de sua origem: feito de 

moedas para designar riqueza e status social. E, apesar de ter seus altos e baixos 

nas passarelas, esta peça pode ser sinônima de refinamento. Outro artigo que 

remete ao requinte é o colar vintage. Por ser dourado e, portanto, da cor do ouro, 

o artigo traz charme e constrói confiança, dá poder, persuasão, energia à 

                                         
4  Disponível em: http://designer-handbags-planet.blogspot.com.br/2008/06/anne-hathaway-is-
face-of-regal-elegance.html Acessado em: 14 ago. 2013. 
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composição – atributos necessários à entrada da assistente.  As cores, neste look, 

também estão harmônicas. A minissaia usada por Andrea teve a modelagem criada 

pela inglesa Mary Quant em meados de 1960, propondo o despertar da sexualidade 

da mulher na época, porém de maneira vulgar. Marrom e de tweed, a saia da 

personagem é Kristina Ti, contudo não vulgariza a personagem como propunha 

Quant, mas garante a sensualidade feminina quando em conjunto com a jaqueta 

sóbria e a etiqueta de uma grife de luxo.  

A composição, podemos avaliar, como premeditada, pois, enquanto Andrea 

precisava se mostrar incluída naquele meio, o marrom e os tons terrosos, segundo 

Chataignier (2006), transmitindo moralidade, constância, disciplina, uniformidade, 

observação das regras e submissão, caracterizam o que Andrea necessitava para 

estar naquele meio e a posição que assumia – de passividade aos códigos da revista 

e da roupa. Pode-se considerar, portanto, que o marrom “é um representante da 

elegância mais clássica, especialmente se acompanhado de branco e bege. Os tons 

sóbrios simbolizam a seriedade, e combinado com o ouro, evocam prestígio” 

(MBARGA, 2010, p. 168) 5 . Tais características se encaixam perfeitamente à 

imagem de Andrea nesta etapa da trama, uma vez que o discurso que propunha 

precisava transparecer estes atributos.  

 
Organograma 2 – Rede de significações da segunda composição. 

 
                                         
5  Tradução livre de: “c'est par conséquent un représentant de l'élégance la plus classique, 
spécialement si on l'accompagne avec des blancs et des beiges, il ressort. Les tons sobres 
symbolisent le sérieux, et combinés avec le doré ils évoquent le prestige” (MBARGA, 2010, p. 168). 
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A composição descrita reitera o posicionamento assumido por Andrea de 

parecer, porém não-ser. A personagem agora incorpora os discursos visuais das 

roupas e se posiciona na revista. Ela cria sobre si um discurso que mistura 

sensualidade (minissaia), luxo (paetê e colar dourado), profissionalismo (jaqueta 

transpassada), observância (tons terrosos) e percepção de moda (botas). Este 

conjunto, no entanto, é a imagem que Andrea quer passar de si e não sua 

identidade – ela se torna um personagem, como nos afirma Sennet (1995). Isto, 

pois, seu corpo se cobre de signos, não dialogando com eles, o que fará, mais 

tarde, com que entre em conflito discursivo.   

 

2.3 Terceira Composição 

 
Figura 3 – Quarto look.  

 
Fonte: BLOG DESIGNER HANDBAGS PLANET, 20086. 

 

“Ela está vestindo jeans e um velho blusão. Ela é diferente, o cabelo, os 

sapatos” (MCKENNA, 2005, p. 112) 7. Essa é a descrição para a roupa final de 

Andrea. Podemos ver que a roteirista enfatiza o “ser diferente”. Não mais como no 

início da trama, mas também não mais fashionista, Andrea agora uniu os dois e 

                                         
6  Disponível em: http://designer-handbags-planet.blogspot.com.br/2008/06/anne-hathaway-is-
face-of-regal-elegance.html Acessado em: 14 ago. 2013. 
7 Tradução livre de: ‘She is wearing jeans and old sweater. She’s different, the hair, the shoes” 
(MCKENNA, 2005, p. 112). 
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conseguiu encontrar seu próprio estilo. O “velho blusão” nos remete à 

personalidade resgatada, e vemos pela composição que ela não perde os 

conhecimentos aprendidos no tempo que trabalhou na revista, pois o look consegue 

harmonizar os elementos linguísticos visuais de moda, tal como cores, formas e 

texturas.   

O look da personagem é simples, mas transparece sua personalidade sem a 

excluir socialmente. As calças skinny-jeans, bem ajustadas, remetem-nos ainda à 

magreza idealizada e enfatizam que a personagem apreendeu conhecimentos. Por 

ser jeans, entendemos a peça como algo a dar simplicidade e popularidade à 

composição, visto esse tecido ter sido criado em 1872, na França, para o trabalho 

pesado de operários, e hoje estar disseminado em todas as classes sociais. O blusão 

serve como fundo para jaqueta de couro marrom que vem em combinação às botas 

de camurça chocolate Calvin Klein que agora são de salto alto – o que antes Andrea 

não usava e herdou de sua temporada na Runway – para dar unidade de cor ao 

arranjo de roupas. O colar, como é característico dos acessórios, finaliza o look, 

dando-lhe uma feminilidade simplória se comparada ao que Andrea antes utilizava 

como assistente. A cor prateada deste, segundo Mbarga (2010), transmite 

estabilidade, sucesso, qualidade e distinção, características que a personagem 

precisava transmitir em suas últimas cenas. 

  
Organograma 4 – Rede de significações da quarta composição. 
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O final da trama é a consagração de Andrea como ser pleno, sendo e 

parecendo. A ex-assistente consegue manter um diálogo coeso entre o vestuário, o 

mundo e suas aspirações. Ela entende agora que o discurso visual resultante da 

conversação de elementos resultará em uma imagem para os outros e que esta 

deve informar quem ela é de acordo com os signos existentes.  

Dessa maneira, conseguimos identificar, de acordo com os signos do 

vestuário, os três perfis que a personagem central do filme adota durante a trama. 

As redes de significados, nas quais identificamos permutações, complementações, 

reiterações e negações de significados, permitiram que lêssemos o figurino da 

personagem através da investigação da história e dos cooptações de moda desses 

sobre cada uma das peças. 

 

Considerações finais 

Apresentou-se uma dissertação sobre a capacidade comunicacional do 

vestuário a fim de responder ao objetivo proposto de analisar como a protagonista 

do filme O Diabo Veste Prada atingiu suas metas dentro da empresa em que 

trabalhava através da mudança de vestuário. Exploramos contiguamente como tal 

ação lhe proporcionou ascensão social e, mais tarde, influenciou seu 

comportamento.  

Dessa forma, chegamos à conclusão de que, como proposto por objetivo, a 

roupa auxilia na comunicação interpessoal, uma vez que é capaz de transmitir, 

através de uma manutenção de significados do mundo ou da moda, um texto visual. 

Além disso, entendemos, por meio do estudo que o ato de vestir-se é, um diálogo 

entre a vestimenta, o corpo e a sociedade que capacita o interlocutor a elaborar, 

por meio das composições discursivas imagéticas, expressões individuais e 

coletivas. Tais enunciados, entretanto, concluímos, são passivos aos instrumentos 

(signos) que os elaboram, ou seja, uma vez que os significados são demasiadamente 

fortes ou se sobrepõe aos que lhe acompanham no discurso, interferem na 

comunicação acertada, gerando ruídos à mensagem visual ou causando distorções 

no comportamento do comunicador. 

Dentro da gama de possibilidades de pesquisa encontradas, aponta-se como 

principal foco de desdobramento análises sobre os significados de moda e sua 

influência na construção de personalidades. Verificamos também um espaço para 
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edificação de linhas de leitura do vestuário. Tal parecer auxiliaria na construção 

das redes de significação e possibilitaria uma leitura linear e clara dos significados 

individuais e das relações estabelecidas entre as peças. 

Captamos com a presente pesquisa, portanto, a tendência e a necessidade 

vigente do aprendizado formal sobre moda, uma vez que dissertamos sobre suas 

implicações sociais e pessoais, assim como identificamos lacunas a serem 

exploradas que auxiliariam o desenvolvimento do âmbito de moda. Entendemos, 

dessa forma, que o estudo proposto alcançou os objetivos sugeridos e colaborou 

para a ampliação da moda no campo acadêmico. 
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