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Resumo 

A pesquisa “COMUNICAÇAO E CONSUMO: a construção da identidade visual da 
jovem universitária que adentra o mundo do trabalho” teve como objetivo 
principal refletir sobre a relação entre a inserção da jovem universitária no mundo 
do trabalho e sua transformação identitária do ponto de vista da aparência. Para 
desenvolvimento do estudo partimos de quatro pilares conceituais: comunicação, 
consumo, identidade e metodologia. Para o trabalho de campo adotamos a 
abordagem qualitativa, com a realização de grupos focais. Ao final da pesquisa 
percebemos que a questão da insegurança está muito presente nesse momento de 
transição, algo que as jovens tentam resolver de diversas maneiras – uma delas o 
vestuário.  
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Introdução 

O presente artigo faz parte de um estudo desenvolvido no contexto da Iniciação 

Científica que teve como objetivo geral refletir sobre a relação entre a inserção da 

jovem universitária no ambiente de trabalho e sua transformação identitária do 

ponto de vista da aparência.  

O projeto foi motivado por uma curiosidade a respeito de como se dá a 

passagem da vida universitária para a profissional do ponto de vista de mudanças 

no estilo do vestuário, evidentes quando caminhamos pela faculdade e podemos 

identificar quem já está trabalhando e quem ainda não, o que me fez refletir sobre 

como isso possa estar relacionado com a identidade social dos jovens.   

                                         
1 Estudante do curso de graduação em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da ESPM-SP. 
E-mail: gabriela.palmitesta@acad.espm.br. 
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Entendendo que “a identidade é um processo de fazer-se, individualmente 

ou coletivamente, na experiência social com os repertórios disponíveis ou 

desejados que são confrontados ou abandonados de acordo com a circunstância e a 

conveniência” (RONSINI, 2007 p. 66), definimos como problema de pesquisa quais 

as relações entre a escolha de estilos de vestuário e a constituição das identidades 

das jovens universitárias em vias de adentrar o mundo do trabalho.  

Considerando que o aumento do desemprego no país em uma situacao de 

crise (SOUZA,2003), acreditamos que os jovens sejam a parcela da sociedade com 

que mais sintam as dificuldades de inserção no mercado de trabalho3. Dificuldade 

em parte decorrente da pouca experiência profissional que, contraditoriamente, 

muitas vezes lhes é exigida em processos seletivos cada vez mais complexos, 

resultando na exclusão ou no ingresso precário em posições que demandam 

maturidade e responsabilidades ainda em desenvolvimento. (SOUZA, 2003). 

A juventude como categoria sociológica se caracteriza como um processo 

durante o qual um indivíduo adquire habilidades que lhe capacita a desempenhar 

não apenas atividades funcionais, relativas a uma atuação profissional, mas 

também ao viver social e é nessa fase também que aspectos caracterizadores de 

suas identidades são consolidados. (SANCHIS, 1997 apud SOUZA, 2003, p. 6). Nesse 

sentido, destacamos, no contexto do estudo aqui proposto, a importância do 

“visual” em uma época em que a estética deixou de ser uma qualidade própria das 

obras de arte, tornando-se “um tipo de relação humana muito mais fundamental” 

(MORIN, 1990, p. 78), no que incluímos o cuidado com o vestuário, que desde há 

muito é um indicador primário de status e posição social.  

O tema da pesquisa realizada, “a construção da identidade da jovem 

universitária que adentra o mundo do trabalho do ponto de vista da aparência”, se 

configura do ponto de vista de um rito de passagem, entendendo-se a juventude 

como uma fase em que as incertezas prevalecem, e a partir do que será constituída 

uma identidade adulta conforme sejam resolvidas. (LEVISKY, online, p.2). 

                                         
3 Segundo dados do IPEA de 2016, a maior taxa de desemprego (27,2%) é entre os jovens (14 a 24 
anos). Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/ipea-taxa-de-
desemprego-e-maior-entre-jovens-de-14-24-anos.  Jovens de 18 a 24 anos enfrentam 1º recorde 
histórico de desemprego: 25,9% no 4º trimestre de 2016. Fonte: 
https://www.poder360.com.br/economia/desemprego-e-recorde-historico-entre-jovens-de-18-a-
24-anos-vai-a-259/  
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Como metodologia utilizamos a abordagem qualitativa, com a realização de 

grupos focais, o que consideramos ser uma técnica adequada já que dessa maneira 

recebemos “o retrato que o informante tem de seu mundo” para podermos “avaliar 

o grau de correspondência de suas afirmações com a ‘realidade objetiva’, ou 

factual” (HAGUETTE, 2003, p. 88), ou seja, dessa forma podemos observar como o 

entrevistado se coloca perante os assuntos abordados. Ao todo, foram realizados 

quatro grupos, totalizando 16 entrevistadas, jovens de 18 a 23 anos, cursando 

instituições de ensino particulares (ESPM-SP e Belas Artes), entre o 2º e o 5º 

semestres dos cursos de Publicidade e Propaganda e Arquitetura e Urbanismo. 

Destas, sete nunca trabalharam, cinco já trabalharam em algum momento e quatro 

estavam trabalhando quando a pesquisa foi realizada. Os grupos focais foram 

realizados entre novembro de 2016 e maio de 2017. 

Como instrumento de coleta de dados utilizamos um roteiro buscando 

estabelecer um diálogo com alguns dos objetivos específicos do estudo, entre eles: 

conhecer as práticas de consumo de vestuário de jovens universitárias de 

instituições particulares de ensino superior; verificar quais as fontes de informação 

sobre como se portar/vestir utilizadas pelas jovens de interesse no estudo; 

conhecer a opinião das entrevistadas sobre o cuidado visual – estilo de aparência – 

em ocasiões especificas; e investigar as práticas de busca pelo primeiro 

emprego/estágio e as demandas relacionadas.  

Conceitualmente, partimos de três pilares: comunicação, consumo, 

identidade, cada um tendo como autor-base: Martin-Barbero, Silverstone e Slater 

para refletirmos sobre comunicação e consumo; Bueno e Camargo, Douglas e 

Isherwood, Featherstone e Garcia Canclini para aprofundar a discussão sobre 

consumo; Hall, Silva e Tondato para reflexão sobre questões de identidade. No 

aspecto da metodologia nos apoiamos em Alves-Mazzotti e Gewandsznajdar e 

Haguette. 

 

Identidade e relações com a aparência e o status 

Na sociedade contemporânea, os sujeitos denominados por Hall (2011) de 

“sociológicos” constroem suas identidades de maneira interdependente, levando 

em consideração as relações com pessoas relevantes em suas vidas, que lhes 
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servem como mediadores de valores e cultura. Isso como reflexo de mudanças 

radicais na estrutura da sociedade ocidental em termos de abertura de 

possibilidades de mobilidade social, o que permitiu que mais pessoas tivessem 

acesso aos bens de consumo, como peças de vestuário.  

Entretanto, “o sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o ‘eu 

real’” (HALL, 2011, p. 11). O indivíduo toma como importante as opiniões e os 

valores das pessoas com as quais ele se relaciona, porém, não deixa de usar como 

filtro suas próprias convicções e ideologias no processo de sua formação 

identitária.  

A partir desta mudança se torna necessário “ser como os outros e não 

inteiramente como eles” (LIPOVETSKY, 2009, p.49) e, na perspectiva do nosso 

estudo, podemos afirmar que isso ocorre a partir do momento em que imposições 

de vestuário são colocadas para os indivíduos que devem decidir por modos de 

representarem sua identidade dentro de limites pré-estabelecidos, conforme a 

situação. Representações que podem ser personalizadas com o uso de acessórios e 

complementos, ou outros detalhes que cada um acredite que vá melhor 

representar sua identidade, desde que em conformidade com as necessidades da 

ocasião. 

 

A centralidade da mídia nas decisões de consumo e produção de significados 

Entendendo que a mídia funciona como espelho da sociedade, reflete e 

refrata, mas sempre enfatizando certos comportamentos e padrões de acordo com 

seus interesses (mercadológicos, ideológicos) e, assim, acabamos por seguir os 

modelos com fins de constituir uma identidade que se adeque àquilo que 

desejamos e esteja em conformidade ao que a sociedade espera de nós. 

(TONDATO, 2011), tomamos a comunicação como central na contemporaneidade, 

servindo de intermediação entre a indústria e os consumidores, dinamizando o 

consumo por meio da publicidade.  

 Silverstone (2002, p.151) explica que “o consumo implica uma 

exteriorização (...) A exibição da identidade.” E essa identidade é representada 

pelo consumo de bens, que foram ressignificados para fazerem sentido naquilo que 
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é entendido como identidade na sociedade atual. Complementando com Slater, 

tais exigências de adequação têm origem no consumo como algo  

cultural [...] significando isso que sempre envolve significado: para 
‘ter uma necessidade’ e agir em função dela precisamos ser capazes 
de interpretar sensações, experiências e situações e de dar sentido 
a (bem como de transformar) vários objetos, ações, recursos em 
relação a essas necessidades”. (SLATER, 2002, p. 131).  

A proposição de Slater reforça a necessidade que sentimos de problematizar 

a situação vivida pelos jovens em vias de entrar no mercado de trabalho do ponto 

de vista do valor atribuído à aparência, explicitado nas mudanças dos estilos de 

vestimenta. Aparência que se torna um argumento preconceituoso e excludente na 

medida em que é tomada como critério de julgamento sobre, no limite, a 

competência, habilitação e capacidade intelectual dos indivíduos.  

 A preocupação com a aparência no momento de ingresso no mercado de 

trabalho se deve ao fato de que – no contexto dos jovens – o mercado de trabalho é 

um novo espaço, um novo universo, o que gera insegurança, expectativas e 

ansiedades sinalizadas desde a infância (“o que você quer ser quando crescer?”), 

em especial em um contexto educacional em que a formação escolar tem como 

foco, e objetivo, quase que a definição do futuro dos indivíduos.  

 

Identidade e valores culturais em uma sociedade de consumo 

 Um aspecto a ser discutido em relação ao estabelecimento e 

desenvolvimento de uma cultura do consumo diz respeito a que os indivíduos além 

de utilizarem-se dos bens materiais como facilitadores de mobilidade social, um 

elemento de apoio, também os utilizem para constituírem seus “verdadeiros eus”, 

fundados apenas na aparência decorrente do consumo, lastreando o desempenho 

social em um narcisismo cada vez mais explícito, ignorando fatores que nos tornam 

seres humanos, de base emocional. (SLATER, 2002, p. 90). 

No contexto do estudo em questão, consideramos que uma vez que a fase 

em que os jovens se encontram é um momento de construção identitária, um 

processo para se tornar “alguém”, existe uma oposição à ideais conservadores; 

mesmo que certas instituições – como família e escola – mantenham ideais 

tradicionais e ainda tentam fazer com que os jovens se encaixem nos mesmos 

(KELLNER, 2001). 
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Assim, a partir do momento em que a indústria da moda começa a produzir 

uma vasta quantidade de produtos que possibilitam mudanças na aparência, “os 

indivíduos podiam produzir rapidamente suas próprias identidades, resistindo aos 

códigos dominantes e criando sua própria moda ou usando os estilos dominantes a 

sua maneira.” (KELLNER, 2001, p. 338). Isso pode ser observado no trabalho de 

campo, na maneira como jovens universitárias cada vez mais modificam o estilo 

“social” para algo mais despojado, que lhes agrade melhor, ou apenas se opondo 

ao uso de roupas mais formais, aqui sinônimo de “conservadora”, para usar o que 

melhor se adequa aos seus estilo e gosto. 

Para pensar sobre a passagem das jovens da cultura escolar para a cultura 

organizacional, em se tratando de decisões, escolhas e estilos de roupa, 

recorremos à Slater (2002, p. 92que afirma que “no mundo do trabalho e da 

burocracia, a mobilidade social ‘depende menos do que a pessoa é e do que a 

pessoa faz do que daquilo que os outros pensam dela – e do quanto ela é 

competente em manipular os outros e em se deixar manipular’.” Em se tratando da 

faixa etária estudada, essa questão acaba sendo até certo ponto “assustadora” - 

pois reduz ao mínimo a possibilidade de ascensão profissional baseada na 

competência e justiça - porém também verdadeira, em especial no âmbito do 

estudo em desenvolvimento.  

 

Mercado de trabalho e juventude – relações identitárias  

Cada vez mais observamos a ascensão de jovens a cargos antes ocupados 

somente por pessoas com idade mais avançada, que conquistaram seu espaço 

gradativamente, através de promoções por mérito, por exemplo. Decorrente disso, 

aumenta a cobrança feita aos jovens, que não devem mais se contentar com as 

pequenas vitórias do dia a dia, fazendo crescer a ansiedade em vista das 

comparações com o sucesso profissional atingido por quem já está há um tempo no 

mercado, sem, contudo, considerar o contexto em que isso aconteceu.  

Estas diferentes demandas podem ser vistas como as identidades “pessoal” e 

“profissional” que o jovem tem de assumir ao iniciar uma carreira, porém acabam - 

muitas vezes - sendo contraditórias, fazendo com que os jovens fiquem apreensivos 

e tenham dificuldades em separar os diferentes “eus” nas diferentes esferas de sua 

vida, ou, segundo Morin:  
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na adolescência, (o jovem) está à procura de si mesmo e à procura 
da condição adulta, donde uma primeira e fundamental contradição 
entre a busca de autenticidade e a busca de integração na 
sociedade. A essa dupla busca, se une a busca da ‘verdadeira vida’. 
Nessa busca, tudo é intensificado: o ceticismo e os fervores. 
(MORIN, 2000, p. 154). 

 

Isto faz com que todo o processo se torne mais difícil, já que além de estar 

em um momento de consolidação do seu “eu” e de sua individualidade, o jovem 

também precisa encontrar um emprego e estabelecer a sua posição como cidadão e 

sujeito da sociedade em que vive, gerando ansiedade e medo a partir da 

imprevisibilidade que permeia isso tudo. (BAUMAN, 2008, p. 180). Uma busca que é 

caracterizada pela incerteza, não tanto pela dúvida sobre “como obter as 

identidades de sua escolha e tê-las reconhecidas pelas pessoas à sua volta” mas 

pela necessidade de uma tomada de decisão a respeito de “que identidade 

escolher e como ficar alerta para que outra escolha possa ser feita em caso de a 

identidade antes escolhida ser retirada do mercado ou despida de seu poder de 

sedução”. (BAUMAN, 2008, p. 187). Ou seja, não é que o jovem não saiba o que 

quer para si, mas sempre existe o risco de que o que foi escolhido como identidade 

seja “retirado” do mercado no sentido de deixar de fazer parte de algo que tenha 

poder e faça sentido para os outros.  

 

Ritos de passagem: transformações nos estilos de vestuário 

São vários os momentos de passagem, e decisão, que acontecem no decorrer 

de nossa existência, como o casamento, a chegada de filhos, para citar algumas 

das “mudanças mais significativas pelas quais passamos em nossas vidas” 

(RODOLPHO, 2004, p. 141). E, aproximando-se do interesse deste estudo, cada 

nova situação, ou momento, como estes, são acompanhados do que se pode 

chamar “ritos de passagem”, ou seja, a ocorrência, ou até exigência social, de 

procedimentos, com certas características comuns, que servem para marcar a 

“transição de um status social para outro”. (RODOLPHO, 2004, p. 144). 

Em relação à vida escolar, etapas de transição como o ingresso na faculdade, 

seguida de rituais como os trotes, marcam essas passagens, muitas vezes 

implicando na tomada de decisões que facilitem a adequação a cada nova ocasião; 

a escolha do estilo de roupa a ser usado no primeiro dia, o grupo do qual vai se 

aproximar, até a escolha do lugar onde sentar-se em sala de aula. Uma adequação 
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que vai sinalizando que identidade cada um de nós pretende constituir neste novo 

ambiente, definindo “papeis a serem desempenhados junto ao grupo com o qual 

convivemos”. (RODOLPHO, 2004, p. 140). Tal processo ritualístico faz parte da 

constituição de identidades, de modo que o indivíduo consiga se posicionar na 

sociedade da maneira como quer ser visto, compatível com o grupo ao qual quer 

pertencer.  

No âmbito do interesse desse estudo, consideramos que o processo de busca 

e ingresso em um estágio pode ser considerado como um rito de passagem, 

marcado por exigências e preocupações no sentido da adequação das jovens a esta 

nova posição que pretendem assumir na sociedade. Preocupações com respeito a 

apresentar-se em conformidade com os membros dos grupos de colegas 

profissionais. Como isso não pode ser feito por mérito – visto que essas jovens estão 

apenas chegando ao contexto do trabalho – e nem por conhecimento adquirido – 

uma vez que na maioria das vezes não possuem experiência alguma -, as jovens 

estabelecem seu status por meio do estilo de vestuário, algo (considerado) de fácil 

solução tendo em vista o conhecimento prévio das formalidades do estilo; seja por 

experiências anteriores, pelo senso comum ou ainda pelo que é difundido na mídia.  

Além disso, podemos dizer que rituais também são uma forma de discurso, a partir 

do qual a sociedade faz com que fique claro o que é esperado dos indivíduos em 

determinadas situações. Mais especificamente na entrada do universo profissional, 

podemos entender este rito como “uma espécie de vestibular quando são testados 

os conhecimentos, qualificações para as exigências da vida adulta”, onde “seus 

qualificadores e examinadores são o espelho disso”. (MEIRA, 2009, p. 199). Ou seja, 

podemos observar a passagem para a vida profissional (entrevistas de estágio) 

como momentos em que os jovens são testados para verificar se se adequam ou 

não ao ambiente proposto. 

 

As práticas de consumo de vestuário e relações com identidade  

Douglas e Isherwood (2006, p. 112) dizem que “os bens [...] são acessórios 

rituais; o consumo é um processo ritual cuja função primária é dar sentido ao fluxo 

incompleto dos acontecimentos”. Desse ponto de vista, podemos dizer que o 

consumo pode ser classificado como uma atividade ritual a partir do momento em 

que para que se realize é preciso termos bens materiais que permitem tornar 
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“firme e visível um conjunto particular de julgamentos nos processos fluidos de 

classificar pessoas e eventos”. (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2006, p. 115).  

Em relação aos jovens e o nosso tema de pesquisa, isso se dá na esfera do 

estilo de vestuário e da entrada no mercado de trabalho, entendendo-se que o 

estabelecimento de uma posição no nosso ambiente é determinado por um 

conjunto de fatores que influenciam a maneira como o recém-chegado será visto 

pelo grupo; reforçando a importância dada pelas jovens à aparência neste 

momento.  

O estilo de consumo pode ser entendido como uma maneira de pertencer ou 

uma tentativa de adequar-se a um grupo de interesse, o que pode ser feito por 

meio do consumo de bens semelhantes ou iguais aos que o grupo que se almeja 

participar consomem; facilitando a inserção e ambientação no mesmo. (SLATER, 

2002, p. 152). Ademais, o consumo é considerado cultural uma vez que se trata de 

um fenômeno que envolve significados, que são atribuídos de maneiras diferentes 

aos objetos de consumo (SLATER, 2002, p. 131). Assim, podemos dizer que no caso 

do problema de pesquisa, nós não “usamos roupas”, mas usamos roupas “sociais”, 

“casuais”, “formais” e, ainda assim, estas podem ser “para sair”, “para trabalhar”, 

“para ficar em casa”.  

 A partir disso podemos dizer que todos nós temos necessidades básicas 

que, no caso do vestuário, podem ser definidas a partir do clima - vestidos ou 

roupas mais quentes -, por alguma ideologia ou religião – como o uso de burca, por 

exemplo – ou mais especificamente de um contexto social em que o indivíduo está 

inserido – como o trabalho ou a escola. Entretanto, nas diferentes culturas e 

sociedades essas necessidades se expressam de maneiras diversas (SLATER, 2002, 

p. 132), como seria no caso das roupas sociais em contraposição às informais que, 

apesar de exercerem a mesma função (se vestir), não possuem o mesmo 

significado. 

 

Enfim, na fala das entrevistadas: os hábitos de consumo e os diferentes 

momentos de escolha do vestuário 

A maioria das entrevistadas afirma que gosta de comprar roupas e que 

compra com bastante frequência, mas não planejam um dia específico para sair às 

compras. Muitas delas dizem decidir pela compra no momento que veem as roupas 
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nas lojas, ou seja, uma compra por impulso; outras já afirmam irem sempre às 

mesmas lojas quando pensam em comprar roupas. Apesar disso, algumas 

entrevistadas tiram um dia especifico para ir às compras, quando precisam da 

companhia da mãe ou quando vão à um lugar específico para compra de vestuário. 

Outro impulsionador da compra de vestuário são os sites e redes sociais – como o 

Instagram – que geram um desejo por peças específicas.  

Uma entrevistada ainda citou esperar por descontos de lojas específicas, o 

que podemos interpretar como algo planejado, um momento ritual, em que a 

jovem cria expectativas e espera que elas sejam supridas através de um produto. 

Além disso, o fato de ir a uma rua de comércio apenas para fazer compras também 

se encaixa nesse caso, já que demanda uma programação financeira e de agenda 

para que o momento ocorra. Na sequência, apresentamos algumas falas das 

entrevistadas que fundamentam nossos comentários.  

“Às vezes eu vejo uma roupa do Instagram assim, aí eu procuro peças iguais 
ou parecidas, mas também às vezes acontece de eu ‘tá’ passeando no 
shopping e lembrar que preciso de alguma coisa, e aí acabar comprando...” 
GF2.4S4 

“Se eu tô com dinheiro na carteira esquece... Vi uma roupa que eu gosto ou 
algo que eu vejo em uma rede social eu tô comprando” GF4.1NX 

 “No meu aniversário só ganho Farm se ganhar roupa. [...] só comprar algo, 
espero desconto e sou assim, obcecada. Porque é uma certeza que eu vou 
comprar lá e vou gostar das roupas, então (tipo) eu fico esperando sair um 
desconto e aí ele sempre sai quando vão trocar a coleção e tudo vai ficar 
mais barato, aí eu compro” GF1.4N  

“Quando encontro alguma loja com coisas que eu gosto eu fico meio viciada 
assim por um tempo” GF1.1N 

“Eu nunca tive um dia pra fazer compras, só quando eu vou (tipo) em 
lugares específicos de compra. Eu já fui no Brás uma vez e na José Paulino e 
aí tem que tirar o dia mesmo, não tem outra opção.” GF2.1S  

“Eu vejo o Instagram principalmente... Sites de lojas... Mas assim, tem uma 
loja que eu sempre compro quase, que é a Canal, que é meu vício. Na 
maioria das vezes é sempre lá” GF4.3N 

 

A partir das falas das entrevistadas podemos perceber diversos 

comportamentos: a entrevistada que gosta de uma marca específica mas espera 

desconto, a que gosta de lojas específicas, a que acompanha as redes sociais. 
                                         
4  Para classificar as entrevistadas e manter o anonimato das mesmas, estabelecemos um sistema de códigos, no 
qual GF é o grupo ao qual nos referimos, seguido por seu número (GF1: grupo focal 1). Separado por um ponto 
final, acrescentamos o número da entrevistada naquele grupo e, além disso, consideramos que o fato de já ter 
trabalhado anteriormente ou não foi um fator classificatório, por tanto consideramos que S são as entrevistadas 
que estão trabalhando, N as que não estão trabalhando e NX as que não estão trabalhando, mas já trabalharam. 
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Entretanto, apesar das diferenças, algo que une as entrevistadas é o fato da 

compra de roupas ser algo inserido na rotina das mesmas. Isso mostra que a 

aquisição de peças de vestuário é motivo de preocupação, sendo também resultado 

de diferentes motivações; um aspecto importante na caracterização do 

comportamento das jovens no momento de transição para o mercado de trabalho, 

nosso tema.  

Um outro fator que se mostrou relevante foi o hábito de ser acompanhada 

pela mãe para comprar roupas, alegando que se sentem indecisas na escolha de 

vestuário. Essa indecisão pode advir de diversos fatores, como o desejo de acertar 

ou a insegurança quanto aos diferentes estilos. Entretanto, podemos perceber que 

independente do motivo pelo qual as entrevistadas se sentem inseguras, para a 

maioria delas a mãe é consultada e vista como alguém que possui conhecimento, já 

que a maioria recorre a opinião da mãe para a escolha das roupas; o que seria 

como recorrer as tradições, já que em momentos de insegurança o que é mais 

padronizado e previamente estabelecido é, também, mais seguro. 

“Eu sempre que vou comprar roupa tenho que ir com a minha mãe porque 
se... Porque eu sempre fico em dúvida, sempre. E ela sempre me ajuda a 
resolver qual roupa que eu levo, sempre. Então meu hábito de compra é ir 
com a minha mãe no final de semana no shopping.” GF2.2NX 

“Eu vou ser bem sincera, sempre que eu vou comprar roupa eu levo a minha 
mãe, porque ela é ótima pra me ajudar a escolher, eu sou a pessoa mais 
indecisa.” GF3.1N 

Em relação ao vestuário do dia a dia, a maioria das entrevistadas afirma que 

durante a escolha de roupas (para ir à faculdade antes de estarem no mercado de 

trabalho) o conforto é um ponto importante, principalmente nos sapatos (tênis, 

alpargata, chinelo, birken) e em peças de roupa como shorts, saias e calças 

legging. Entretanto, há aquelas que demonstram preocupar-se mais com a roupa do 

dia-a-dia, procuram vestir-se bem todos os dias, independente da ocasião, alegam 

que isso as faz sentir bem. Um aspecto que também podemos interpretar como um 

ritual de uma fase de transição, o “vestir-se bem” de certa maneira lhes dá mais 

segurança. 

“Mas sei lá, eu gosto muito de me arrumar, eu nunca gosto de estar feia 
então as vezes se eu venho de moletom minhas amigas já sabem que eu 
estou muito cansada e que tipo eu tô assim, péssima”. GF1.2N 

“Se tá indo um “crushezinho”5 eu faço um esforço maior pra me arrumar” 
GF1.1N 

                                         
5 A expressão “crushezinho” seria algo como “alguém em que se está interessado” 
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Essas falas também apontam a importância do vestuário como elemento de 

comunicação: usar moletom seria um sinal de “estar cansada”, o que – para esse 

público – aparenta ser algo recorrente e cheio de significados; como cansaço, 

dedicação, desânimo ou interesse em alguém, por exemplo. Assim como a 

entrevistada a seguir que enxerga o uso de sandálias havaianas como algo que 

demonstra desleixo:  

“Tipo chinelo, também sabe, acaba que... Você mostra... Parece que você 
tá falando tipo ‘ah meu desempenho é desleixado’, tipo é ridículo isso, mas 
é o que passa”. GF2.4S 

 

No conjunto, os aspectos relacionados - opção por um estilo formal 

regularmente, considerações acerca do uso de moletom e sandálias havaianas – 

indicam uma relação importante entre conforto e estilo de vestuário. Para 

algumas, confortável é o moletom (algo considerado informal), enquanto que para 

outras “estar bem vestida” é o que proporciona conforto (em um sentido mais 

formal). Ou seja, “conforto” é o que faz a jovem se sentir bem, integrada, talvez, 

ao seu grupo social do momento.  

 

Momentos de transição e insegurança: como as jovens lidam com isso 

 “O principal problema da vida social é fixar os significados de modo que 

fiquem estáveis por algum tempo. Sem modos convencionais de selecionar e fixar 

significados acordados, falta uma base consensual mínima para a sociedade” 

(DOUGLAS e ISHERWOOD, 2006, p. 112). No caso do nosso estudo, o “problema da 

vida social” pode ser interpretado como a questão da insegurança, sobre a qual 

falamos anteriormente. Neste caso, este momento de transição e a 

responsabilidade que tem que ser adquirida gera insegurança, já que os 

significados ainda não são claros para o indivíduo, que precisa se preocupar com o 

que transparece para o sociedade através do modo de se vestir, por exemplo.  

Quando questionadas a respeito de quem consultam para auxiliar no 

momento de escolha de vestuário a resposta geral foi “mãe”, seguido por “amigas” 

e algumas citam seus namorados. O fato de as mães serem as mais citadas pode ser 

entendido a partir do momento em que observamos a passagem da vida escolar a 

vida profissional como um rito de passagem, que gera insegurança em seus 
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ingressantes. Estes, a partir da insegurança, buscam o auxílio de seus referenciais - 

no caso das garotas, as mães – que são vistas como pessoas mais experientes e 

presentes, já que também citaram que as mães podem ser consultadas de última 

hora, ao contrário das amigas. Nesse sentido, em um contexto de construção e 

identidade de segurança, consultar as amigas poderia também ser entendido como 

um elemento de exposição de uma “fraqueza”, de indecisão. 

“Eu lembro que quando eu trabalhava e tinha uma reunião muito 
importante, ou era uma semana que ia ter várias pessoas importantes lá na 
Braskem, que é onde eu trabalhava, eu pegava minha mãe no final de 
semana, sentava ela no meu quarto e falava assim ‘o que você acha desses 
looks’ e aí eu ia colocando tudo na frente dela pra ela me ajudar. Era bem 
divertido” GF2.2NX 

 

Durante as entrevistas, algumas jovens também afirmaram não buscar a 

opinião de terceiros, o que entendemos como uma reação de proteção, uma 

negação de expor sua opinião diante de outras pessoas que pouco conheciam. De 

certa maneira, analisando a fala das mesmas, podemos perceber que elas buscam a 

opinião dos outros, mesmo que seja para ir contra.  

“Eu não gosto muito de palpite, eu já sou meio que o contrário dela. Lógico 
que me importa o que as outras pessoas pensam, mas é bem pouco.” 
GF3.2NX [...] “eu acho que isso tem muito de perguntar por perguntar, e eu 
sou muito dessas. Tipo, eu coloco uma roupa e ai eu pergunto pra minha 
mãe, mas ela fala que não curte e eu não ligo.” GF1.3N 

 

Considerações finais 

Primeiramente, a respeito dos grupos focais, consideramos que apesar de 16 

entrevistadas não representarem numericamente uma grande amostra quando 

comparado à população em geral, entendemos que conseguimos alcançar uma 

diversidade de opiniões adequada à abordagem utilizada, a qualitativa. Assim, 

mesmo que apenas uma das entrevistadas tenha mencionado certo assunto ou 

tópico de interesse, podemos entender que existe algum grupo da sociedade com o 

mesmo pensamento ou opinião.  

Em relação à identidade, acreditamos que há uma adequação - pelo menos 

temporária - que vai além do ambiente de trabalho. Em relação às práticas de 

consumo de vestuário, percebemos que as jovens universitárias que estão na 

transição para o mercado de trabalho buscam aconselhamento, especialmente 
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junto às mães. Um comportamento que entendemos como natural tendo em vista 

as inseguranças próprias da faixa etária e da importância atribuída ao momento, e 

a mãe, nesse caso, representa confiança e familiaridade com o estabelecido 

socialmente. 

 A identidade social construída pelas jovens acaba sendo mais permanente 

em relação aos demais ambientes que frequentam, já que procuram adaptar as 

roupas “de trabalho” aos estilos preferidos e usuais e à imagem que desejam 

transmitir fora do ambiente profissional. Além disso, demonstram dar muita 

importância a questão da imagem que é transmitida, a partir do uso de 

maquiagem, acessórios e sapatos adequados ao ambiente de trabalho, por 

exemplo.  

Em relação ao consumo, percebemos que a escolha do estilo de vestuário é 

considerado algo “sério”, expressando forte relação com o que querem comunicar 

sobre si mesmas. Nesse sentido, podemos relacionar o consumo de vestuário com a 

constituição da identidade, já que comunica quem é aquela pessoa para a 

sociedade e aos grupos aos quais pertence. As eventuais mudanças de estilo, não só 

sinalizam uma mudança de status “para o mundo”, mas também para si próprias, 

marcando um momento de transformação da identidade social. 

 Assim, embora a jovem hoje tenha maior acesso à informação, 

diversificada, especializada, e condições de melhor perceber as necessidades de 

adequações e adaptações conforme o lugar e/ou ambiente, ainda são inseguras. 

Uma insegurança que provem da inexperiência, algo que tende a mudar a partir da 

ambientação ao local de trabalho e às práticas de vestuário do grupo em que se 

insere.  

 Todos esses aspectos comentados fazem parte desse ritual de transição 

da faculdade para o ambiente de trabalho, que gera muitas preocupações e 

inseguranças nas jovens; principalmente devido a inexperiência delas em relação 

aos modos de se portar e agir em diferentes ambientes e a responsabilidade que 

vem junto do primeiro emprego.  
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