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Convite à leitura

Conhecer algumas mudanças acerca da história da moda a partir da década 
de 1920 nos leva a entender que desde sempre as mulheres influenciavam e eram 
influenciadas dentro da sociedade, sendo ícones de beleza e referências de suas 
épocas.

As guerras mudaram o curso da moda, as mulheres acompanharam essas 
mudanças e se adaptaram também. Muitos fatores sociais, culturais e políticos 
influenciaram a sociedade e na contemporaneidade ainda somos frequentemente 
influenciados, principalmente pela mídias e pelo que está em voga no momento. 
Sem dúvidas, a internet é a maior aliada que conseguimos nos últimos tempos, ela 
nos informa, nos atualiza, nos coloca em contato com qualquer cidade do mundo, 
facilitando ainda mais a influência comportamental de cada indivíduo.

Podemos notar ainda, na história da moda, que desde as décadas passadas a 
forte influência do cinema, da televisão e das revistas vem mudando conceitos 
individuais e quebrando paradigmas. Já no século XXI, deparamo-nos com 
diferentes percepções de padrões estabelecidos pelas mídias, que levam o indivíduo 
ao conhecimento prévio de qual o melhor exemplo a ser seguido. Apesar de 
muita informação distorcida sobre diversos assuntos, os meios de comunicação 
estão aí para direcionar e sanar dúvidas recorrentes, entretanto o bom senso deve 
prevalecer, já que somos cada vez mais influenciados pelas mídias e pela sociedade 
contemporânea do consumo.





Tema 1

As mudanças na moda no 
decorrer do século XX

Década de 1920

De 1914 a 1918 a Europa passou por um conflito que modificou em muitos fatores 
a história de toda a humanidade. Com as vestimentas não foi diferente, as roupas 
começaram a sofrer mudanças consideráveis para aquela época. As saias subiram até 
as canelas, as mulheres optaram por roupas de cores escuras (o preto principalmente). 
Por conta de toda a época obscura e do luto por muitas mortes, o preto era uma cor 
muito usada, mas mesmo em tempos de luto os jornais de moda ofereciam soluções 
mais sofisticadas e elegantes para mulheres que haviam perdido entes queridos 
durante a guerra. 

Em 1916, Coco Chanel criou o famoso tailleur de jérsei, que foi uma inovação devido 
à elasticidade do tecido e seu toque suave sobre a pele, facilitando os movimentos na 
hora do trabalho e também do lazer. A simplicidade era o termo da época, já que os 
vestidos passaram a ser muito discretos, com cintura delicada e os tornozelos de fora, 
as bainhas subiram cerca de três polegadas e os calçados usados eram amarrados até 
a altura da panturrilha.

Em 1921 foi lançada a Vogue francesa, que alavancou vendas significativas dentro 
e fora do país. A mulher sensual era aquela sem curvas, seios achatados por faixas 
e quadris pequenos, a atenção estava toda voltada aos tornozelos. As mulheres se 
aproximavam muito da androginia, já que não mostravam suas curvas, apertavam seus 
quadris com cintas para chegar o mais próximo possível dos padrões masculinos. 
A modelagem era dos vestidos tubulares, de cintura baixa, o visual era chamado de 
garçonne. 

POR DENTRO DO TEMA

 “Vestir-se é dizer ao mundo quem você é.” (Vivienne 
Westwood)
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O nome La Garçonne originou-se de uma novela que contava a história de uma 
jovem independente, visionária e progressista que deixou a casa de seus pais em busca 
de uma vida diferente para as moças daquela época. O auge do estilo garçonne foi no 
ano de 1926. O estilo jovial e andrógino trouxe drásticas mudanças, principalmente na 
silhueta das mulheres, que precisavam ser esguias.

Coco Chanel colaborou para o aceleramento do uso de calças compridas no 
vestuário feminino, já que foi fotografada muitas vezes usando calças chamadas 
“pantalonas de iate”. As jovens mais ligadas à moda aderiram às calças principalmente 
em atividades de lazer, na praia e na forma de pijamas estampados. As calças usadas 
naquele período tinham elástico na cintura ou cordões, o que as diferenciava das 
calças masculinas.

Na década de 1920 a magreza era sinônimo de beleza, as mulheres precisavam 
ser muito magras para estar dentro dos padrões estéticos da época. Já no final da 
década o cinema influencia diretamente a moda, e um ícone de beleza que começou 
a despontar foi Louise Brooks.

A simplicidade que caracteriza o visual garçonne fica evidente 
antes no corte que no tecido. O vestido chemise, de corte 
reto, iria tornar-se a linha dominante para os trajes de dia. Os 
trajes pendiam dos ombros, enquanto a cintura descia ao nível 
dos quadris (MENDES; HAYE, 2009, p. 54, grifo do autor).

Fonte: Imagem ID ggbain.32453.

Figura 1.1 – Louise Brooks
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Década de 1930

O ano de 1929 foi marcado por uma crise financeira na bolsa de valores de Nova 
York que abalou o mundo todo. Em contrapartida, a década foi marcada por uma 
extrema sofisticação na moda devido à chegada do cinema. As atrizes de Hollywood 
inspiraram milhares de mulheres a compor seus estilos conforme suas maquiagens, 
roupas e até comportamentos. O glamour e a sofisticação vieram para agregar valor 
à moda.

A década de 1930 em nada mais lembrava o estilo andrógino e pouco feminino 
que os anos 1920 exigiam, os seios voltaram a ser valorizados, bem como os quadris, 
a cintura e toda a forma do corpo. A cintura não era marcada com exagero, como 
vamos ver posteriormente na história, porém, foi valorizada. Durante o dia, os vestidos 
mais usados eram os que chegavam na altura da panturrilha e durante a noite os mais 
usados eram os longos, acompanhados de boleros, capas ou casacos. 

As vestimentas masculinas não tiveram alterações. No final dos anos 1930, quando 
a 2ª Guerra chegou à Europa, as roupas já tinham características militares, e foram 
adaptadas para as dificuldades que as mulheres iriam enfrentar naquele tempo. As 
mulheres deixaram seus cabelos crescer até a altura do pescoço para mudarem o 
penteado, começaram a usar ondas nos cabelos e passaram a usar vestidos longos 
que marcavam mais suas curvas. Com as formas do corpo marcadas, resgataram a 
feminilidade perdida. A grande inspiradora e ícone de beleza dessa década era a figura 
de Greta Garbo. Bronzeada, esguia, sobrancelhas delineadas de lápis e olhos com 
sombras chamativas. 

Fonte: All classics (2012).

Figura 1.2 – Greta Garbo
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No final dos anos 1930, mais especificamente em 1939, começou a Segunda Guerra 
Mundial, e com isso as mulheres tiveram que sair para trabalhar novamente. Suas 
vestimentas tiveram adequações necessárias e as roupas femininas masculinizaram-
se, então as mulheres tiveram que aderir a duas peças (tailleur) de tecidos simples.

Adolf Hitler planejava levar a consagrada indústria da moda de Paris para a capital 
alemã, Berlim, almejando com isso transformar a cidade em capital cultural do mundo. 
Depois de muitas discussões com o presidente do sindicato dos estilistas de Paris 
(Chambre), Lucien Lelong o convenceu que isso não seria prático e firmaram um 
acordo de que a alta-costura permaneceria em Paris e atenderia uma lista de clientes 
franco-germânicos escolhidos pelos nazistas.

A palavra de ordem durante o período da guerra era recessão, as mulheres 
foram obrigadas a usar uma caderneta onde era anotado todo o tecido que elas 
compravam anualmente e no final do ano tudo isso era abatido. Por causa disso, 
houve um marasmo na moda, entretanto, algumas mulheres conseguiam se 
diferenciar comprando tecidos de decoração para fazer turbantes e detalhes em 
suas roupas.

Um estilo que também foi usado na Segunda Guerra Mundial era o “camponês” 
inspirados em obras de arte aprovadas pelo nazismo. Com toda essa escassez as 
mulheres tinham que ser criativas, e eram. Aproveitavam também roupas velhas, 
que eram desmanchadas, para usar retalhos em outros modelos de vestimentas.

Década de 1940

A Segunda Guerra Mundial, com todos os seus malefícios, continuava 
prejudicando de forma grandiosa a indústria da moda. Tudo era muito escasso 
e não foi diferente com os cosméticos; como a vaidade era latente no universo 
feminino, as mulheres faziam quase tudo para estarem belas. 

A partir de 1945, o governo francês decide investir na indústria de alta-costura 
e, com a ajuda dos costureiros renomados da época, como Balenciaga, Balmain e 
Dior, resolve promover no Museu do Louvre uma exposição chamada Le Théâtre 
de la Mode, levando então à cidade de Paris o retorno do reconhecimento como 
o centro da moda.

Mas em paralelo, os EUA começaram a fabricar roupas em escala industrial, 
criando assim o ready to wear (pronto para o uso). Em seguida, os franceses 
decidiram viajar para a América e conhecer esse procedimento inovador de fabricar 
várias roupas ao mesmo tempo e em diversos tamanhos.

Na Europa, a partir de 1946, nasceu o prêt-à-porter (pronto para vestir). Como 
era de se esperar, depois de toda grande guerra, a nostalgia de épocas seguras e 
fartas afetou a moda. E ela surgiu com o retorno do luxo. Para representar o luxo e 
a beleza daquela época, a sociedade escolheu como musa Marilyn Monroe.
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Fonte: <http://mixuse.com.br/site/conteudo/wp-content/uploads/2012/08/marilynmonroe_74187.jpeg>. Acesso em: 7 ago. 
2015.

Figura 1.3 – Marilyn Monroe

Década de 1950

Foi a década que também resgatou a feminilidade e a sofisticação da mulher. 
Paris sediava, em 1956, cinquenta e quatro casas de alta-costura, todas com registro 
junto à Chambre (Associação dos Estilistas). Elas forneciam às suas ricas clientes 
o que havia de mais impecável no mundo da moda. Após anos de recessão, as 
mulheres passaram a consumir metros e metros de tecidos para fazerem suas saias 
em estilo godê guarda-chuva. Os cosméticos também voltam como um forte aliado, 
já que as mulheres passaram a usar sobrancelhas arqueadas, muito batom nos lábios 
e sombras de várias cores nos olhos. O luxo predominava naquela época e surgiram 
os vestidos tomara que caia e os chapéus imensos, que davam um ar de elegância 
para quem os usava.

Em 1954, Chanel retoma suas atividades na alta-costura, entretanto, não consegue 
disfarçar seu desapontamento por roupas apertadas e estruturadas. Reinventou seus 
modelos mais clássicos, como o confortável conjunto de cardigã, porém somente a 
Vogue americana demonstrou apreço pela releitura das suas próprias criações. Apesar 
de toda a sofisticação que a época trazia, Chanel se manteve fiel ao estilo clássico que 
havia criado em 1920.

Os anos 1950 também trouxeram modelos sensuais em fotografias, desenhos 
e artes, que eram emolduradas e colocadas nas paredes de ambientes masculinos; 
mulheres voluptuosas, como exemplos temos principalmente: Brigitte Bardot, Jane 
Fonda, Betty Boop.
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Fonte: <http://images.closerweekly.com/uploads/
posts/image/51250/jane-fonda.jpg>. Acesso em: 7 
ago. 2015. 

Fonte: Fleischer (2007).

Figura 1.4 – Jane Fonda Figura 1.5 – Betty Boop

No final dos anos 1950, as estatísticas mostravam um crescimento significativo 
no mercado de adolescentes, o que, na década seguinte, tem forte impacto sobre a 
moda. Lado a lado, como ícones de beleza, vinham Audrey Hepburn e Brigitte Bardot, 
com toda a sua liberdade de expressão, ousadia e sensualidade, deixando os homens 
embasbacados com tamanha beleza e sensualidade. 

Fonte: Bernanau (2006).

Figura 1.6 – Brigitte Bardot
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Audrey Hepburn trazia elegância e delicadeza ao seu estilo, mantinha o garbo de 
esposa ideal. Ultrafeminina e delicada, sem esconder seus pontos fortes, como o 
corpo perfeito, é um ícone de beleza e inspira mulheres de todas as idades até hoje.

Década de 1960

Pela primeira vez a moda se volta para os jovens e adolescentes e também sofre 
grandes influências dos artistas da época. A crescente produção e comercialização 
da moda acarretou no surgimento do descartável e do consumismo. A moda já não 
estava mais nas mãos dos costureiros parisienses, mas também em mãos de estilistas 
londrinos. A peça de roupa que mais representou os anos 1960 foi a minissaia, que 
encurtou o máximo que a história já havia visto; as transparências e decotes mostravam 
mais do que deveriam do corpo feminino e as mulheres passaram a se comunicar 
com o corpo, no seu modo de vestir. 

As mudanças ocorridas na moda foram muito significativas e o espaço 
conquistado pelos jovens transformou radicalmente o mercado fashion, já que, 
com o término da moda única, o cenário passou a ter muitas propostas no modo 
de vestir, seguindo a influência comportamental dos jovens daquela época. O 
jeans se eternizou a partir dos anos 1960.  

Fonte: <http://ia.media-imdb.com/images/M/MV5BMTM4MTY3NTQyMF5BMl5BanBnXkFtZTYwMTk2MzQ2._V1_UX214_
CR0,0,214,317_AL_.jpg>. Acesso em: 7 ago. 2015. 

Figura 1.7 – Audrey Hepburn
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Fonte: <http://www.gossipcraze.com/_mm/_d/_ext/39206/big_Jackie%20Kennedy01.jpg>. Acesso em: 7 ago. 2015. 

Figura 1.8 – Jacqueline Kennedy Onassis

Década de 1970

O ano de 1970 rompeu com quaisquer pudores e valores que restaram dos anos 
1960. Trouxe a referência da moda hippie, calça boca de sino, chapéus de palha com 
flores do campo, cabelos longos e soltos, batas indianas e penteado black power.

No final dessa década surgiram muitos grupos musicais, como David Bowie, Rod 
Stewart, Elton John, influenciando os jovens a aderir ao visual “glam rock”, que trazia 
muito brilho e excentricidade exagerada. 

Outra extravagância que alguns músicos como Mick Jagger e David Bowie faziam 
eram usar roupas unissex ou mesmo batas femininas com calças brancas ou jeans boca 
de sino. O grupo Village People, formado por seis integrantes homossexuais assumidos, 
apresentou uma proposta musical descontraída, misturando a masculinidade de seus 
bigodes com seus figurinos colados e coloridos ao extremo, trazendo descontração 
para a época. 

Em meados de 1974–1975 aconteceu, em Londres, um movimento de jovens 
estudantes desempregados, que pretendiam agredir a sociedade com seu visual 
transgressor. Iniciou-se então o movimento “punk”.

Foi lançada a partir daí a moda do preto, do rasgado e sujo, muitas correntes e 
cabelos espetados, de preferência descoloridos. Vivienne Westwood é considerada 
a precursora do movimento punk e ainda hoje é uma das estilistas inglesas mais 
influentes da moda. Vivienne e seu então marido, Malcon McLaren, líder da banda de 
rock Sex Pistols, foram grandes apoiadores do movimento. A estilista tomava a frente 
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de sua loja de roupas, chamada Sex, em que o público-alvo eram os punks, já que tudo 
o que era vendido na loja remetia ao movimento. Com isso, ela se consagrou como a 
“mãe do movimento punk” e ostenta esse título até hoje.  

Farrah Fawcett era uma modelo que fazia muito sucesso na década de 1970, 
conhecida por sua beleza natural, cabelos esvoaçantes e pele bronzeada. Também 
era um ícone por usar muitas roupas representativas da época, como calças boca de 
sino, saias longas, chapéus e batas. Era copiada pela juventude “livre” daquela época.

Fonte: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Farrah_Fawcett_1977.JPG>. Acesso em: 7 ago. 2015.

Figura 1.9 – Farrah Fawcett

Década de 1980

As mulheres começaram a criar um estilo muito próprio, já que tinham acesso 
às revistas de moda que traziam informações importantes para direcioná-las sobre 
tendências, desfiles, coleções e editoriais; a informação sobre a moda passou a fazer 
parte daquela época. Uma característica dessa década foi a mistura de contrastes, 
como cores neutras e cores intensas, largo e justo, e isso deu a ideia de que na moda 
não existia uma única verdade, e sim que havia muitas possibilidades para diversos 
estilos.

A moda dessa década também fez uso de roupas unissex, deixando a sociedade 
novamente com um aspecto andrógeno. Como já vimos, na década de 1920 as 
mulheres usavam cintas para se apertarem e não marcarem a silhueta, já na década de 
1980 as roupas eram largas e a mistura de roupa masculina com o vestuário feminino 
foi muito usada pelas mulheres dessa época. Os anos 1980 foram representados 
por releituras das épocas passadas, como ombreiras exageradas, couro, estampas e 
polainas.
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Madonna fazia uso desses atributos muito bem e influenciou seus fãs com 
seu estilo. Ao mesmo tempo em que era sexy usando meias arrastão, ela inovava 
usando terno, calça e suspensórios do armário masculino. A moda havia se tornado 
totalmente internacional, os estilistas franceses deixaram de ser uma tendência 
dominante e surgiram muitos estilistas japoneses, que estabeleceram uma limpeza 
visual (minimalismo) no contexto da moda.

Fonte: <http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/01/17/article-2087624-0F7BCE6700000578-332_310x698.jpg>. Acesso em: 8 ago. 
2015.

Figura 1.10 – Madonna

Década de 1990

A globalização chegou nessa época, aconteciam vários movimentos por toda parte 
do mundo e as tendências ficaram mais acessíveis, graças ao excesso das informações 
midiáticas. As tribos urbanas que influenciaram os anos 1990 foram principalmente os 
grunges, os clubbers, as drag queens, os cybers, os ravers, entre outras. Os modismos 
eram mais frequentes, entretanto, não existia qualquer conotação social, política 
ou econômica para acontecerem. E na mesma velocidade em que as tendências 
chegavam, elas iam embora.

Como observamos ao longo das décadas, as divas do cinema influenciaram 
a moda e o conceito de beleza por muitas décadas. As mulheres dos anos 1990, 
porém, sofriam forte influência das top models. A moda era cheia de referências 
do passado, e tudo se misturava ecleticamente.

Nos anos 1990 surgiu o que foi chamado de supermercado de estilos, porque 
não havia mais um determinado grupo e sim vários. O indivíduo tinha diversos 
estilos e escolhia como, quando e onde queria ser cada um deles, a escolha era 
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livre e as pessoas estavam à vontade para optar por mais que um estilo. Algumas 
das modelos que fizeram sucesso nos anos 1990 foram Naomi Campbell, Cindy 
Crawford, Linda Evangelista, Kate Moss, entre outras.

Apesar da busca pelo corpo magro e perfeito, essa geração não consegue 
fugir do sedentarismo. Começa assim a busca pela perfeição do corpo e pela 
juventude eterna, e muitas intervenções cirúrgicas começaram a ser divulgadas 
por formadores de opinião, atraindo adeptos. No final do século XX, as marcas 
de moda mais importantes do mundo começaram a contratar estilistas famosos 
para suas grifes e, diferentemente do começo do século, a moda se tornou mais 
acessível e disponível não somente para os poucos ricos, mas também para uma 
grande parte da sociedade.

Fonte: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:KateMoss%27cover_girl%27.jpg>. Acesso em: 8 ago. 2015.

Figura 1.11 – Kate Moss

Anos 2000

O Brasil ficou conhecido internacionalmente no mundo da moda através de 
Gisele Bündchen, que, a partir dos anos 2000, tornou-se um ícone de beleza e 
inspiração para a maioria das mulheres no mundo todo. Todas as modelos em 
início de carreira se inspiraram no estilo de vida da top model que, diferente de 
algumas modelos da década de 1990, tem hábitos saudáveis, ama a natureza e 
os animais e vive engajada em projetos sociais pelo mundo. Aliás, engajar-se em 
projetos sociais é uma tendência muito forte nos dias atuais.

Com o gingado brasileiro na passarela, a top model se tornou a modelo mais 
bem paga do mundo, levando o nome do Brasil para diversos países; vários 
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estilistas pagaram verdadeiras fortunas para tê-la desfilando suas coleções. Gisele 
abriu muitas portas para outras modelos brasileiras que fizeram e fazem, até hoje, 
muito sucesso no mundo fashion.

A individualização ocorre com muita força nos anos 2000, refletindo diretamente 
na moda (a customização é um exemplo real disso). Ser diferente passa a ser a 
proposta do indivíduo, o estilo pessoal é reconhecido como essencial para ocupar 
um espaço significativo na sociedade.

O conforto também é essencial para executarmos as diversas tarefas que temos. 
Além da praticidade, buscamos qualidade nos produtos ofertados pelo mercado 
da moda. Na tecnologia têxtil surgiram então tecidos inovadores, que agregaram 
valores imensuráveis para essa indústria, além de toda uma preocupação ambiental.  

O tecido TAKE® da Santa Constância é um exemplo da preocupação com o 
meio ambiente. É um tecido criado através de matéria-prima extraída do bambu, 
e encontra-se nele um bioagente antibacteriano chamado “bambu ku”: mesmo 
sendo lavado até 50 vezes, continua com suas características ativas, impedindo 
que o cheiro de suor passe para a roupa. Com a aceleração do aquecimento 
global, a indústria da moda reconheceu esses anseios e necessidades e começou a 
pesquisar fibras ecológicas, meios de beneficiamento não agressivos e o indivíduo 
passou a se preocupar não só com a beleza ou o preço da roupa, mas também 
com a maneira que foram produzidas. TENCEL® (marca registrada de Lyocel) serve 
também de exemplo em tecidos sustentáveis: é uma fibra de celulose extraída da 
polpa da madeira, um recurso natural que é retirado de florestas autossustentáveis.

A partir do século XXI, os padrões de beleza também ganharam novos rumos 
e novas formas e a indústria precisou se moldar a esses padrões, que não são 
necessariamente mais impostos por modelos de passarela ou atrizes de cinema. 
Existem ainda muitas referências femininas que inspiram a moda e a sociedade 
como um todo, porém as mulheres que já conquistaram seu espaço e têm suas 
personalidades resolvidas são mais exigentes, e cobram isso da indústria, que 
reconheceu a necessidade de rever seus padrões de beleza, de medidas, de 
estética e de valores. 

As mulheres podem hoje, por exemplo, obter produtos específicos para suas 
peles com sardas ou podem adquirir produtos para seus cabelos cacheados, ou 
mesmo, se decidirem optar por seus cabelos lisos por um período, vão ter opções 
e cuidados para isso. As indústrias perceberam que um único tipo de beleza não 
existe mais, todas as belezas devem ser respeitadas e valorizadas. 

A todo tempo surgem referências de padrões de beleza que a mídia nos 
apresenta, e podemos admirar ou não. Kate Middleton, um ícone bastante copiado, 
por exemplo, começou a inspirar mulheres pelo mundo todo, o que fez com que 
formadores de opinião da revista americana Harper’s Bazaar a elegessem a mulher 
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mais bem vestida de 2011.

Sobre mulheres que nos inspiram 
o tempo todo e nos são apresentadas 
pela mídia, existem também as que, ao 
longo de suas vidas, mudam sua imagem 
pessoal, passando a serem vistas de 
outra maneira pela sociedade. As 
mudanças mostram amadurecimento 
e isso também impacta nossa imagem 
pessoal, como é o caso de Angelina Jolie. 
Antes conhecida como uma mulher 
rebelde, com um comportamento às 
vezes até agressivo, hoje é engajada 
em causas sociais, casou-se com Brad 
Pitt, com quem tem muitos filhos, 
alguns adotados em países pobres e 
alguns filhos biológicos do casal. Isso 
nos mostra as inúmeras possiblidades 
de mudarmos nossa imagem pessoal 
no decorrer de nossas relações 
interpessoais e até profissionais.

Fonte: Warner (2011). 

Figura 1.12 – Kate Middleton

Fonte: <http://i.huffpost.com/gen/238025/ANGELINA-
JOLIE.jpg>. Acesso em: 8 ago. 2015.

Figura 1.13 – Angelina Jolie
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História da Moda

Nesse link, aprenda mais um pouco sobre a história da moda das décadas estudadas 
neste tema.

Disponível em: <http://almanaque.folha.uol.com.br/moda_index.htm>. Acesso 
em: 20 jul. 2015.

Coco Chanel

Aqui você poderá conhecer a história dos principais estilistas e grifes existentes na 
moda.

Disponível em: <http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/chanel/coco-chanel.
php>. Acesso em: 21 jul. 2015.

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

Questão 1

Quais as décadas mais parecidas entre si, considerando os conceitos de 
feminilidade, sensualidade e glamour?

Questão 2

Pela primeira vez a moda se volta para os jovens e adolescentes, e também sofre 
grandes influências dos artistas da época. A crescente produção e comercialização 
da moda também acarretou no surgimento do descartável e do consumismo. 
Entre tantas mudanças ocorridas na década de 1960, um acontecimento marcou 
essa época. Assinale a alternativa que corresponde a esse fator:

ACOMPANHE NA WEB

AGORA É A SUA VEZ
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a) Surgimento da minissaia.

b) Prêt-à-porter.

c) Le Théâtre de la Mode.

d) Fast Fashion.

Questão 3

A partir de 1920 aconteceram muitas mudanças na história da moda por influência 
de diversos fatores sociais, políticos e econômicos, além do poder de persuasão 
da mídia para influenciar pessoas. A Primeira Guerra, que aconteceu de 1914 a 
1918, trouxe muitas mudanças relevantes. Assinale a alternativa que contém todas 
as afirmativas corretas.

I. O trabalho feminino e mudanças nas modelagens.

II. Emancipação e feminismo.

III. As diversas ocupações femininas em diferentes áreas, como saúde, transporte, 
indústrias e agricultura.

IV. Cristhian Dior criou o espartilho.

a) Alternativas I e II estão corretas.

b) Alternativas II e III estão corretas.

c) Alternativas III e IV estão corretas.

d) Alternativas I, II e III estão corretas.

Questão 4

Como surgiu o Prêt-a-Porter?

Questão 5

A partir de 1945, o governo francês decide investir na indústria de alta-costura 
com ajuda de costureiros renomados da época, como Balenciaga, Balmain e 
Dior. O que aconteceu a partir desta data na França, no setor da alta-costura que 
promoveu esses vários estilistas?
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No decorrer desta unidade, observamos que muitas mulheres de diferentes 
estilos marcaram suas décadas. Acontecimentos culturais, sociais ou econômicos 
influenciaram a sociedade e se fizeram necessárias mudanças e adaptações tanto 
no vestuário como em seus comportamentos. Isso nos faz entender que a imagem 
pessoal, influenciada ou não por outras mulheres, permite acreditar que é possível 
melhorar a aparência em busca de harmonizar o interior com o exterior.

A imagem pessoal se faz muito presente em nossas vidas sociais e profissionais, 
desde muito cedo na história da humanidade. Por isso a valorização da imagem 
deve ser levada em conta e devemos ter alguns cuidados essenciais para que não 
passemos uma imagem distorcida do que somos.

FINALIZANDO
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BRAGA, João. História da Moda: uma narrativa. 4. ed. São Paulo: Anhembi Morumbi, 
2005.

MENDES, Valerie; HAYE, Amy de La. A moda do século XX.  Especial moda. 2009. 
São Paulo. 
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Esguia: Longo/estreito. Alto/magro.

Fashion: Que está relacionado à indústria da moda. Algo ou alguém que está na 
moda. Alguém que se veste de acordo com a moda.

Embasbacados: Que foi surpreendido por (algo ou alguém); que expressa 
admiração diante de alguma coisa inesperada; pasmado.

REFERÊNCIAS

GLOSSÁRIO





Tema 2

Culto ao corpo e a percepção 
da saúde

A busca pelo corpo perfeito

A ciência está cada dia mais a favor da estética e nos propõe produtos de beleza 
cada vez mais sofisticados, proporcionando muitos caminhos para se chegar ao ideal 
de beleza estabelecido por nós mesmos ou pela sociedade e grupo em que vivemos. 
Muitas pessoas acreditam que, para serem felizes, bem-sucedidas e realizadas, é através 
da estética que alcançarão seus objetivos. O “mercado” do corpo tem movimentado 
a indústria do embelezamento, e produtos para todos os tipos de problemas são 
criados a cada dia. A tecnologia está cada vez mais alerta às necessidades da beleza 
contemporânea.

Ser belo é, acima de tudo, ser reconhecido pelo outro. O indivíduo sempre se 
preocupou com a opinião do próximo, por isso não basta ser bonito, é preciso de 
reconhecimento alheio para que a beleza contemporânea seja realmente válida e que 
todos os seus sacrifícios sejam aprovados pela sociedade.

A estética do consumo tem aumentado significativamente no século 21. Ter cabelos 
bem cuidados, uma pele jovem e viçosa, um corpo delineado e hábitos saudáveis faz 
parte desse crescente consumo. O que vamos observar a seguir é que nem sempre 
o indivíduo acredita em hábitos saudáveis para manter-se jovem, belo, magro ou 
definido. Ele pode ter valores completamente distorcidos, acarretando assim numa 
busca frenética pelo ideal de padrões estipulados dentro da sociedade.

O corpo perfeito

Revistas nos ensinam o segredo do corpo perfeito, nos mostram regimes 
alimentares que mudarão o funcionamento do nosso organismo; clínicas médicas e 
de cirurgia plástica nos oferecem cinco anos a menos só com algumas intervenções 
no rosto (botox); salões de cabeleireiros querem tingir e cortar nossos cabelos como 
os das estrelas de cinema e novela, e ainda, as academias ficam abertas 24 horas para 

POR DENTRO DO TEMA
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não termos como desculpa a falta de tempo para nos mantermos em forma.

Temos muitas opções para ficarmos com o corpo em dia: inibidores de apetite, 
massagens modeladoras, cremes redutores de medidas, anabolizantes, exercícios 
físicos, aceleradores do metabolismo para queima de gordura, botox, hidrolipo, 
lipoaspiração, abdominoplastia, próteses, hidrogel, peeling, e tantos outros artifícios 
que podem nos manter jovens e bonitas por mais tempo, podendo então retardar o 
envelhecimento.

Entretanto, com tantos recursos, o indivíduo cria expectativas em prol de um 
corpo belo e esculpido e começa a busca para atingir resultados satisfatórios, muitas 
vezes, num espaço curto de tempo, fazendo com que o mesmo procure alternativas 
perigosas e irreversíveis. Sabe-se que o esforço físico na modelação do corpo pode 
afetar diversas áreas da saúde, principalmente o psicológico. Em revistas de moda, de 
comportamento, de fofocas, de culinária e todos os tipos de mídia impressa vemos um 
padrão estético de corpo. A televisão, os desfiles de moda, as campanhas publicitárias 
e quase todas as imagens que nos cercam mostram corpos magros, definidos e 
musculosos.

A relação da imagem com o poder está banalizada nos 
comentários que se fazem constantemente sobre o papel da 
mídia no mundo contemporâneo. Contudo, mais do que uma 
evidência, é necessário pensar criteriosamente como se dá 
essa relação (SANTA’ANNA, 2009, p. 39).

No nosso inconsciente essas imagens nos forçam a buscar esse ideal de beleza. 
Mas, quem queremos ser? Quem nos inspira? Existe um biotipo ideal ou a sociedade é 
que nos faz acreditar nisso? Já pararam para pensar que mulheres que trabalham com 
a imagem vivem para mantê-la em forma, ou seja, fazem muitos exercícios, dietas, 
massagens e todo tipo de inovações que a estética pode proporcionar? Será que todo 
esse esforço acomete sofrimento na vida delas? 

Seus corpos são como cartões de visita, são ferramentas de punição ou são 
templos de saúde e vida? O corpo perfeito nos remete a que, afinal?

A psicologia vê o narcisismo como um distúrbio, e essa busca pelo corpo 
perfeito torna-se uma patologia quando a obsessão começa a fazer parte dos 
princípios do indivíduo ao perseguir um ideal de beleza. Muitos casos de narcisismo 
contemporâneo têm a ver com o indivíduo egoísta, egocêntrico e que se acha o 
centro das atenções, acreditando na devoção das pessoas à sua volta. 



T2

29Culto ao corpo e a percepção da saúde

Age sem sentimentos e necessita projetar uma imagem, 
garantindo o ponto básico para este tipo de personalidade, o 
que o faz ter um investimento extra da sua própria imagem. É um 
indivíduo controlador, programador de seus comportamentos, 
insensível e confiante em suas atividades sexuais, acreditando 
ser bastante oferecedor de prazer para as mulheres, além de 
pretensioso e extremamente machista. Pode-se dizer que o 
termo machista deriva da supervalorização às coisas materiais 
com o intuito de atingir um progresso perante a vida, “onde 
o homem é oposto à mulher, o trabalhador ao patrão, e o 
indivíduo à comunidade” (LOWEN, 1983, p. 9, grifo do autor). 

O narcisista só enxerga a si mesmo, se preocupa exageradamente com sua 
imagem e esquece os verdadeiros valores e o sentido das coisas que o cercam. Ele 
está sempre buscando um corpo mais firme, mais torneado, e cada vez mais se torna 
robotizado e sem princípios reais. É bem verdade que a sociedade, além de exigir um 
corpo belo, exige também cabelos lindos e brilhantes, uma pele viçosa, roupas da 
moda, e tudo o que te leva a ter uma imagem perfeita. Cuidar do corpo e da imagem 
é essencial, mas nada pode ser levado tão a sério, a ponto de afetar nosso psicológico.

As mulheres, principalmente, sofrem muita pressão social para ter seus corpos 
reconstruídos, moldados, esculpidos ou, mesmo, cheios de intervenções cirúrgicas. 
Os objetos externos que remetem ao belo vão além de remédios para emagrecer, 
dietas, exercícios físicos intensos e cosméticos. O que nos confronta são mesmo o 
exagero de cirurgias plásticas e o risco à saúde.

Quem ganha muito com toda essa preocupação é a indústria do belo, todos 
os produtos e serviços que essa área pode oferecer atribuem um faturamento 
extremamente alto. O aumento de produtos light e diet nas prateleiras dos mercados 
mostra esse crescimento significativo, suplementos alimentares e outros atributos são 
também muito consumidos por esse público em busca da perfeição corpórea.

Quando o indivíduo deixa de lado o prazer pela comida, começa uma caminhada 
longa para o emagrecimento. Muitas pessoas não querem estar saudáveis. A gordura 
não representa só um risco à saúde, ela representa também um estorvo para a 
sociedade como um todo. É como se todos se incomodassem com a obesidade 
alheia e também fosse errado ter um percentual de gordura no corpo nos dias atuais. 
Mas a obesidade, além de ser recriminada pela sociedade, carrega consigo muitos 
outros preconceitos que são gerados pelos próprios envolvidos na situação. 

As dietas são parte do culto ao corpo, emagrecer faz parte da atualidade. Sermos 
adeptos de dietas e comportamentos que levem à magreza nos dias de hoje é cultural, 
por isso a cirurgia de redução do estômago tornou-se tão comum. A comida é apenas 
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parte de uma possível adaptação que o indivíduo faz para chegar ao ideal de corpo 
e beleza. Mas para que isso aconteça, para que as pessoas consumam alimentos 
saudáveis e de baixa caloria, é preciso um investimento mais alto do que se ele 
consumisse alimentos comuns. Então, até para alimentar-se com saúde e qualidade o 
indivíduo precisa dispor de certo investimento. Não é barato comprar produtos light e 
diet no mercado. Se nós observarmos, eles são pelo menos 50% mais caros que um 
produto comum. Dietas da moda precisam de investimentos altos, já que produtos 
orgânicos, sem glúten, sem lactose, sem gorduras, sem chocolate, sem açúcar 
branco, entre outros, custam muito mais que produtos tradicionais das prateleiras dos 
mercados.

[...] o corpo leve e enérgico, estreito e elegante, com 
fronteiras firmes e tonificadas é uma imagem poderosa da 
cultura contemporânea, especialmente na articulação com a 
publicidade e a cultura de consumo (SASSATELLI, 2000, p. 227).

Hoje em dia é comum vermos mulheres de 50 anos com corpo de garotas de 
20, tudo isso atribuído a muita disciplina, dietas, e todos os artifícios que a estética 
e a alimentação correta e saudável podem proporcionar. Ícones como Madonna 
são referências de beleza para mulheres mais maduras que não querem mais ser 
vistas como idosas ou incapazes de realizar algumas funções. O fato é que somos 
humanos, portanto, ter estrias, celulite, gordura localizada, uma ruguinha aqui, uma 
imperfeiçãozinha ali é comum e aceitável, por isso precisamos aceitar o tempo e a 
lei da gravidade em nossos corpos. A idade, além da maturidade, nos traz também 
marcas do tempo, que podem hoje ser adiadas, mas não evitadas.

Na mídia, todos os corpos que vendem produtos são os mais perfeitos possíveis, 
o que mexe com o nosso imaginário, nos faz acreditar que para alcançar certos 
patamares pode ser simples. Precisamos também lembrar que revistas e mídias 
impressas contam com um artifício que vai além de todas as tecnologias estéticas, 
são as tecnologias digitais, como, por exemplo, o “Photoshop”, que é um recurso 
altamente eficaz e que disfarça qualquer imperfeição em fotos, catálogos ou qualquer 
tipo de impressão dentro da mídia.

Na China acontece um concurso chamado “Miss Cirurgia Plástica”, onde garotas 
que foram completamente “reformadas” concorrem a essa categoria. É muito comum 
encontrarmos meninas que remodelaram seus olhos, suas maçãs do rosto, seus 
queixos e transformaram completamente seus rostos, chegando o mais próximo 
possível aos padrões ocidentais. 



T2

31Culto ao corpo e a percepção da saúde

Ainda no século XX vale destacar três momentos fundamentais 
para uma reflexão sobre o corpo: os anos 50, 60 e 80. Devido 
à expansão do tempo de lazer e à explosão publicitária no pós-
guerra, ser esportista passa a ser, cada vez mais, um imperativo: 
férias remuneradas, popularização do acesso às praias, dos 
campings, contribuem, a partir da segunda metade dos anos 
50, para a revolução de veraneio, que imporá um novo conceito 
de férias de verão, em que a exposição do corpo ocupa espaço 
central (CASTRO, 2007, p. 3, grifo do autor).

A preocupação com o belo, na maioria das vezes, em nada se relaciona com 
a saúde, e por isso distúrbios psicológicos fazem parte do contexto do narcisismo 
contemporâneo. A anorexia, por exemplo, é uma distorção da imagem corporal, 
quando a pessoa se olha no espelho (as mulheres são as mais afetadas) se vê mais 
gorda do que realmente é, fazendo com que a luta pela magreza chegue aos limites 
do corpo humano. Mas o que é pouco comentado são os inúmeros problemas que o 
organismo sofre por conta desse distúrbio, chegando muitas vezes até a comprometer 
os órgãos internos do organismo e deixá-los debilitados, podendo, com isso, levar a 
pessoa a óbito.

Já a bulimia é um transtorno compulsivo alimentar, onde o indivíduo, depois 
de ingerir as refeições, força o vômito; e a vigorexia, também nomeada como um 
transtorno onde o indivíduo pratica excessivamente esportes, se tornando obcecado 
por essa prática e colocando em risco a sua própria saúde. Esses são os principais 
transtornos psicológicos que afetam a sociedade nos tempos atuais, existem até sites 
na internet que incentivam essas práticas alimentares. A cirurgia plástica ressurgiu 
após a Primeira Guerra Mundial, sutilmente para corrigir nariz, seios, abdômen, enfim, 
intervenções que dariam início a todas as mutações que o corpo do indivíduo sofre 
hoje em dia por conta das cirurgias plásticas.

Fonte: <http://www.culturamix.com/cultura/ciencia/as-pesquisas-mais-estranhas-de-psicologia-e-biologia>. Acesso em: 07 
ago. 2015

Figura 16 -  Obesidade
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A publicidade tem fator importante no crescimento da demanda das intervenções 
cirúrgicas, porque ajuda a divulgar o que atrizes de cinema, cantoras e todo tipo de 
celebridade são capazes de fazer em busca da beleza e do corpo perfeito. Surge então 
a banalização desses procedimentos cirúrgicos. O narcisismo contemporâneo carrega 
consigo um ideal de beleza construído socialmente. Em alguns casos, a personalidade 
surge após a imagem, como se fosse através dela que a verdadeira essência tivesse 
sentido e toda referência interior se potencializasse através dela, tornando assim o 
corpo um objeto a ser esculpido, talhado, construído segundo os ideais de beleza que 
o transformam numa passagem instantânea para a felicidade. 

A aparência tornou-se moeda de troca nos principais mercados, ela te possibilita 
ascensão profissional, social e pessoal. Cada vez mais a imagem é uma marca 
individual, ampliando a consciência do belo, do estético e do ideal de beleza. Toda 
essa consciência corporal representa os fatores estéticos, éticos e políticos que 
representam boa parte da massa social. 

A imagem veiculada pela mídia usa corpos de homens e mulheres perfeitos 
para vender todo e qualquer produto hoje em dia. Se quiserem vender um carro, 
usam um garoto propaganda musculoso para fazer isso. Músculos nos dias atuais 
é um modo de vida. Quando ligamos a televisão ou folheamos uma revista, nos 
deparamos com corpos esculturais, para vender todo tipo de produto, desde um 
tênis até um eletrodoméstico, impondo assim o narcisismo contemporâneo.

Hoje o mundo está cercado por serviços à disposição de quem deseja cuidar da 
aparência ou moldá-la. A preocupação do homem com o corpo, no entanto, não 
é recente, porém tem crescido significativamente nas últimas décadas. Esculpir o 
corpo e ter uma silhueta perfeita começou a se tornar um dever na sociedade, a 
beleza é a afirmação da confiança que o indivíduo acredita precisar para ser feliz. 

Foi a partir dos anos 1980 que a preocupação com a imagem e a estética ganhou 
destaque no Brasil, principalmente pela chegada das duas principais revistas que 
abordavam o tema “corpo”: em 1984 a Boa Forma e em 1987 a Corpo a Corpo. A 
linguagem corporal ganha status e o indivíduo se destaca através do corpo.

A televisão, as revistas, os jornais dedicam espaços cada vez maiores em suas 
programações para nos apresentar diferentes produtos para diferentes segmentos 
da estética, como, por exemplo, cosméticos para cada diferente tipo de problema 
em cada área do corpo, anabolizantes, inibidores de apetite, e todo tipo de “sucesso 
e felicidade” para nossas vidas. 

A indústria está preocupada em vender e nós, consumidores, em termos um 
corpo jovem, lindo e magro, mas nem sempre a saúde faz parte da conscientização 
de todos. Por isso a busca pela cirurgia plástica tem crescido representativamente 
nos últimos 10 anos aqui no Brasil.
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Os indivíduos devem atentar para os excessos, pois tratar o corpo como 
“produto” pode acarretar danos irreversíveis: como já é sabido, o caso de pessoas 
que pagaram com a própria vida por suas atrocidades em busca do corpo ideal. 
Ouve-se falar de mulheres que tiram costelas para diminuírem suas cinturas, 
aumentam os seios com próteses enormes de silicone em busca de uma imagem 
completamente distorcida. 

Alguns anos atrás a cirurgia plástica era uma ferramenta para melhorar a imagem 
de mulheres maduras, quase que uma obrigação acima de determinada idade. 
Atualmente a faixa etária caiu significativamente, e as intervenções cirúrgicas das 
mais diversas ocorrem cada vez mais cedo na vida do indivíduo. 

Todas as metamorfoses que o indivíduo sofre por meio de cirurgias, implantes, 
próteses, tratamentos, medicamentos, práticas exageradas de esportes poderiam 
até ser discutidas pela saúde pública. A popularização e a banalização desses 
serviços facilitaram o acesso de pessoas com poucas informações, colocando 
assim o corpo como um produto modelável, atendendo aos interesses do 
momento.

ACOMPANHE NA WEB

Transtorno Dismórfico Corporal

Mais informações sobre Transtorno dismórfico corporal: uma expressão alternativa 
do transtorno obsessivo-compulsivo. In: Revista Brasileira de Psiquiatria, 2005.

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-
44462005000200004&script=sci_arttext>.  Acesso em: 22 jul. 2015. 

Distúrbios Alimentares

Conheça mais sobre o assunto: Distúrbios Alimentares.

Disponível em: <http://www.disturbiosalimentares.com/>.  Acesso em: 22 jul. 2015. 

Análise do Comportamento

Transtorno dismórfico corporal sob a perspectiva da análise do comportamento. 
In: Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva.

Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1517-
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55452007000100003&script=sci_arttext>. Acesso em: 08 jun. 2015.

Transtorno Dismórfico Corporal e Muscular.

Conheça mais sobre o assunto: Transtorno dismórfico corporal e muscular.

Disponível em: <http://www.psiqweb.med.br/site/?area=NO/
LerNoticia&idNoticia=961>. Acesso em: 08 jun. 2015.

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

Questão 1

Pontue os nomes dos principais distúrbios psicológicos/alimentares que 
estudamos:

Questão 2

Qual a diferença entre anorexia e bulimia?

Questão 3

O que você entende por narcisismo contemporâneo?

Questão 4

Foi a partir dos anos 1980 que a preocupação com a imagem e a estética ganhou 
destaque no Brasil, principalmente, pela chegada das duas principais revistas, foram 
elas:

a) Boa Forma e Vogue

b) Boa Forma e Corpo a Corpo

c) Corpo a Corpo e Marie Claire

d) Vogue e Marie Claire

AGORA É A SUA VEZ
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Questão 5

O _______________só enxerga a si mesmo, se preocupa exageradamente com 
sua imagem e esquece os verdadeiros valores e o sentido das coisas que o cercam.  
Ele está sempre buscando um corpo mais firme, mais torneado e cada vez mais 
se torna robotizado e sem princípios reais. Preencha a lacuna com a alternativa 
correta:

a) Narcisista

b) Bulímico

c) Anoréxico

d) Vigoréxico
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FINALIZANDO

Nesse tema, além do corpo perfeito, abordamos um assunto de extrema 
importância, que é a nossa saúde. A sociedade, enquanto se divide em “grupos” e 
procura em cada um deles uma identidade, deve se atentar para cuidados individuais. 
Volto a dizer, o que faz bem ao outro pode não lhe trazer os mesmos benefícios. 
Enquanto alunos da área de estética e saúde, vocês devem se ater a todos os extremos 
que a busca ao corpo perfeito pode conduzir o indivíduo. Devem levá-los a buscar não 
só padrões estéticos, como também uma vida saudável, dentro dos padrões normais 
da busca por um corpo mais bonito esteticamente. 
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Estado do que está a subir ou a elevar-se.

Passagem a posição ou cargo superior = PROMOÇÃO.





Tema 3

A importância da imagem 
pessoal

Como já foi dito, os cuidados com a aparência são primordiais em todas as áreas 
de atuação no mercado de trabalho. Se pensarmos que somos uma embalagem 
inserida dentro da sociedade, abrimos nosso olhar para então, cuidar da aparência 
dessa embalagem e de todo o conteúdo que nela existe. 

Os cuidados com a aparência da pele, com os cabelos, com as unhas, maquiagem 
e com nosso modo de vestir de acordo com nosso tipo físico só agregam valor a 
nossa aparência. Para usarmos as roupas como nossas aliadas, precisamos conhecer 
nossa silhueta, nosso estilo, respeitar nossa idade e termos certeza do que realmente 
queremos passar para as pessoas a nossa volta, ou mesmo para a sociedade onde 
estamos inseridos.

Ribeiro (1993, p. 93) afirma que: “vestir-se seria um ato totalmente livre não 
fossem as limitações econômicas e as influências culturais, das quais a moda é 
muito importante”.

Se especializar na área de trabalho que escolhemos é um fator importante 
para o crescimento profissional, porém para todo crescimento é necessário 
aprimoramento em diversas áreas, e na hora de se vestir adequadamente não é 
diferente. Mesmo quando achamos que sabemos tudo e que estamos no caminho 
certo, é sempre válido observar as pessoas que estão à nossa volta, principalmente 
na área profissional, espelhar-se em boas atitudes, boa postura e tantos outros 
atributos, agregam ainda mais valor a nossa imagem. 

A aparência física pode abrir portas se forem aliadas à competência, esforço, 
reconhecimento, entre outros. O comportamento e a postura também são 
importantes para quem pretende seguir uma carreira de sucesso. A boa apresentação 
numa entrevista de emprego ou compromisso de negócios é imprescindível, 
o indivíduo não tem uma segunda chance de causar uma primeira impressão 

POR DENTRO DO TEMA
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de qualidade. Se pensarmos que vestir-se adequadamente já é uma forma de 
comunicar-se com o mundo, começaremos a dar então a devida atenção para 
essa poderosa arma que temos em nossas mãos – nossa comunicação não verbal. 

Adequar-se para determinadas ocasiões é importante para conquistarmos 
espaço e bons relacionamentos, lembrando que nossa rede de relacionamentos, 
também conhecida como networking, pode nos promover profissionalmente, por 
isso adequar coerência e elegância na hora de se vestir pode de fato abrir muitas 
portas. 

Andar bem vestido não significa exatamente que você precise investir muito 
dinheiro ou então que você precise usar a última tendência da moda, bom gosto 
não precisa necessariamente custar caro. É possível hoje em dia se vestir com 
harmonia e dignidade gastando o que cada bolso pode comprar.   

Não se apegue simplesmente nas tendências de moda, se atente para peças 
chave dentro do armário. Um armário inteligente pode custar menos do que se 
imagina. Estarmos vestidos adequadamente significa ter peças clássicas e nos 
atentarmos então para as modelagens que vestem melhor nosso tipo físico.

Peças dentro do armário como: camisa branca, calça de alfaiataria de cor 
neutra, saia lápis, vestido preto básico, cardigans, jeans de modelagens mais 
clássicas, entre outros, são fundamentais para se alcançar a elegância, e antes de 
se vestir você precisa, acima de tudo, conhecer seu corpo, em seguida seu estilo, 
condições financeiras e onde você pretende chegar com sua imagem pessoal.

Quando o assunto for moda, definitivamente você não precisa estar usando a 
última tendência para estar vestido de acordo com algumas ocasiões. Podemos ser 
elegantes todos os dias usando calça jeans e sapatilha. O que podemos fazer para 
melhorar nossas roupas é investir em acessórios, eles são verdadeiros inovadores 
de roupas básicas.

Se você investir em uma bolsa e estiver usando um sapato descascado na ponta, 
ninguém vai reparar na sua linda bolsa cara e sim no seu velho sapato descascado. 
Todos os detalhes devem ser analisados e cuidados quando estamos em nosso 
ambiente de trabalho. Muito mais agradável é você ser atendido por uma pessoa 
maquiada, com as unhas e cabelos arrumados do que uma pessoa com uma 
aparência desleixada.

A imagem que você passa enquanto profissional diz muito sobre você, mas não 
se esqueça que em determinado momento você pode representar uma empresa 
e ela vai ser vista através da sua imagem, por isso, você deve estar adequado a 
ela. Outro ponto importante e que devemos respeitar é a nossa idade. Quando 
temos 20 anos, podemos usar roupas mais curtas e coloridas, acessórios mais 
extravagantes, modelagens mais justas e tendências de moda.
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Aos 30 anos a segurança ao se vestir é certa, já conhecemos nosso corpo com 
mais propriedade, sabemos o que nos cai bem e o que nos valoriza, é mais fácil ser 
sexy aos 30 que aos 20 quando ainda muitas coisas não estão concretas em nós. 
Nessa fase, devemos elevar a qualidade do que usamos, investir em bons tecidos, 
em modelagens que valorizam a silhueta e em acessórios mais sofisticados.

Já aos 40 anos, o amadurecimento absoluto chega a nossas vidas, e isso reflete 
em nossas roupas, o cuidado com comprimentos já se faz mais necessário nessa 
fase. Decotes profundos só se existir a certeza que o corpo está em ordem, porque 
passar a impressão de querer ser mais jovem é extremamente deselegante. Muitas 
mulheres aos 40 podem perfeitamente usar saias mais curtas desde que suas 
pernas estejam em forma para isso. Porém esse comprimento já não deve ser tão 
curto assim, principalmente em um ambiente profissional.

Com 50 anos, nossa pele e cabelo mudam, e para se adequar a tais mudanças 
devemos pensar em mudar o corte de cabelo, mudar a cor das nossas roupas e 
dar uma repaginada no armário. As cores monocromáticas costumam funcionar 
bem nessa fase. Comprimentos e modelagens também precisam mudar, já que 
nossos corpos também mudam. O colo é bonito de se mostrar e as pernas através 
de fendas em vestidos longos dão muito charme nessa idade.

Outro fator importante é a organização inteligente dentro do nosso armário, 
organizar roupas que servem para o trabalho e para nosso lazer, facilita nosso dia a 
dia quando decidimos o que vestir na hora de trabalhar. Esse tipo de organização 
nos ajuda a ter uma vida mais simples, e se conseguimos visualizar tudo que temos 
no armário já é um bom começo. 

Vou tratar de algumas regrinhas que facilitam o cotidiano dentro dos nossos 
armários. 

1. Ter bons cabides facilitam na hora de deixar a roupa esticada neles.

2. Separar roupas por cor é uma maneira prática de encontrar determinadas 
peças quando queremos. Deixar camisa perto de camisa, saia perto de saia 
e assim por diante também facilita.

3. Separar cada gaveta para determinados itens. Camisolas, roupas de 
ginástica, etc.

4. Fazer uma faxina de roupas que não servem mais. Essa história de que 
vamos emagrecer para usá-las pode demorar mais tempo que imaginamos, 
enquanto isso a roupa fica ali ocupando espaço dentro do armário. Se você 
tem mesmo a esperança de usar determinada peça que está apertada, 
guarde-a dentro de uma mala, ou doe para uma pessoa que vai usar naquele 
momento e adquira uma peça do seu tamanho exato.
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5. Roupas que estão com a barra arrastando, peças descosturadas, saias com 
comprimentos que não valorizam a silhueta, devem ser levadas para uma 
reforma. Só assim se fará uso delas novamente.

6. Existe uma prática usada por muitas pessoas e que ajuda a não abarrotar o 
armário de peças que não combinam entre si. Em cada roupa comprada, o 
ideal é que se tire uma peça e doe para alguém. Isso evita que o armário se 
entupa de coisas parecidas, iguais ou com a mesma função.

7. Quando o armário está limpo e arrumado é mais fácil visualizar todas as 
combinações possíveis dentro dele. Separar as roupas por cor e segmento 
ajuda na hora de decidir a escolha do look.

Vantagens de ter um guarda-roupa inteligente (AGUIAR, 2011, p. 114):

1. Um armário com roupas adequadas de boa qualidade: a escolha na hora de 
se vestir vai ser mais eficaz e rápida.

2. Ao fazer compras, é mais fácil identificar exatamente o que precisa: 
economiza-se dinheiro e tempo e evita-se erros.

3. Combinações certas e maiores escolhas na hora de se vestir: as roupas vão 
se multiplicar – com doze peças selecionadas adequadamente, chega-se a 
trinta ou mais combinações.

4. Torna-se um guarda-roupa de fácil atualização. 

O guarda-roupa deve ser organizado de maneira que consigamos visualizar 
nossas roupas sem demora, por isso é muito comum abrirmos nosso armário e 
acharmos que não temos roupa. 

Os cuidados com nossa imagem são muitos e os detalhes que parecem 
simples, podem fazer diferença. Vou falar de estilos, moda e imagem pessoal para 
desmistificar os sentidos dessas palavras. 

Toda pessoa tem um estilo próprio que está relacionado às suas atividades, 
profissão, gostos, meio em que vive, idade, tipo físico, valores. Estilo, moda e 
imagem pessoal são coisas completamente distintas, mas que andam muito 
próximas.
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Fonte: <http://www.wookmark.com/image/364884/stylish-mini-skirt-with-blouse-handbag-and-high-heels-inspiration-
de>.  Acesso em: 18 set. 2015.

Figura 3.1 Importância da imagem Pessoal

Estilo: é a representação do quem somos, a expressão do nosso caráter, das 
nossas crenças, do nosso estado de espírito e de como nos relacionamos com o 
mundo a nossa volta.

Moda: como vimos em alguns estudos anteriores, é o reflexo do que está 
acontecendo no mundo no momento, a moda representa aspectos sociais, 
políticos e econômicos. São as tendências que os estilistas nos apresentam cada 
vez com menor intervalo de tempo e com mais interatividade.

Por outro lado, a imagem pessoal é como você se mostra ao mundo. Sua imagem 
é uma forma de comunicação não verbal e ela pode influenciar as pessoas a terem 
uma percepção positiva ou negativa sobre você. Imagine que você chega a uma 
clínica de estética para fazer uma limpeza de pele incrível, que você viu em uma 
propaganda que falava sobre deixar sua pele sedosa e com aspecto rejuvenescido, 
e você se depara com a seguinte cena: uma profissional mal humorada, com a 
raiz do cabelo enorme e para ajudar, está com a pele toda cheia de espinhas e 
manchas. Uma cena extremamente contraditória. 

A primeira impressão é construída em 30 segundos, nossa imagem transmite 
mensagens às outras pessoas, como já disse acima, e tudo é visto como 
comunicação não verbal, por exemplo: cor, roupas, gestos e postura.

Vamos pensar de novo como se nossa imagem (aparência) fosse uma 
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embalagem, e para que essa embalagem seja aceita ela precisa causar um impacto 
positivo para despertar e facilitar nossa comunicação não verbal. O Estudo de 
Albert Mehrabian nos comprova a importância da linguagem corporal:

Se 7% do que falamos, 38% do tom e a maneira que falamos e 55% de nossa 
aparência e linguagem corporal criam a primeira impressão em um primeiro 
encontro, entendemos então que nossa aparência, nossos gestos, tom de voz e 
atitudes transmitem uma mensagem não verbal capaz de comunicar muitas coisas 
para quem as recebe. 

Processo Perceptivo

As impressões que temos não são racionais; elas são formadas por centenas de 
associações e referências que tivemos anteriormente. A percepção é o processo 
onde o indivíduo seleciona, organiza e responde aos estímulos. Todos esses 
estímulos são transmitidos ao cérebro, onde ocorre a interpretação da sensação; 
esta interpretação pode se dar de acordo com as experiências passadas do indivíduo. 
Os julgamentos que fazemos dos outros vai variar de pessoa para pessoa, porém 
esses julgamentos também vão depender de referências, diferenças culturais e 
regionais que na hora da percepção também contam ponto.

Portanto, esperamos ser percebidos da melhor maneira possível, e como 
não podemos escolher os estímulos que levarão o indivíduo a ter ou não bons 
julgamentos sobre nós, devemos ser cuidadosos com nossa imagem pessoal, 
corporal e comportamental.

Imagem pessoal não quer dizer somente vestir-se bem, mas combinar cores, 
usar cores neutras somente porque são mais elegantes, ou mesmo cores escuras 
por terem o poder da ilusão de ótica de diminuir a silhueta. Imagem pessoal envolve 
postura, elegância, tom de voz, sabedoria, discrição e principalmente informação, 

Fonte: <http://www.the-voice-room.com/commverbal.html>. Acesso em: 18 set. 2015.

Gráfico 3.1 Comunicação não verbal
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ou seja, manter-se informada.

 Se considerarmos tudo que envolve uma imagem pessoal correta, precisamos 
então levar em conta a relevância da nossa “embalagem” enquanto profissionais 
dentro das nossas áreas especificas de trabalho, e se não tivermos cuidados básicos 
que envolvem entre outras coisas nossas roupas e aparência física, podemos ser 
rotulados facilmente como profissionais desqualificados.

Figura 3.2 Imagem Pessoal – Exemplo 1

Fonte: <https://www.siouxempirefcu.org/services/pricing/>. Acesso em: 18 set. 2015.

Figura 3.2 Imagem Pessoal – Exemplo 1

Figura 3.3 Imagem Pessoal – Exemplo 2
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Os cuidados com a aparência

Considerando os cuidados com a aparência, até as unhas merecem nossa 
atenção, primeiro com o comprimento, que não devem ser muito longas, depois 
com a cor do esmalte. Se fosse há alguns anos atrás, poderíamos falar que as 
unhas tinham que ser pintadas com esmaltes de cores claras, hoje em dia isso 
não se faz mais necessário, porém, quando estiverem com cores escuras (escolha 
as mais clássicas) devem estar bem cuidadas porque não tem nada mais feio que 
unha descascada, aparência de desleixo ou mesmo unhas sujas.

Roupa branca tem a tendência de marcar e ser mais transparente, por isso não 
precisa ser tão apertada, tão decotada e nem tão curta. Cuidado com o cós muito 
baixo também. Saias no joelho são mais elegantes, se forem mais soltinhas melhor 
ainda, pantalonas alongam demais a silhueta, bermudas mais soltas nas pernas dão 
impressão de perna mais fina, vestidos são extremamente femininos e fresquinhos 
no verão. Para os homens calças compridas de brim, mais ajustada na barra para 
os magrinhos e para os com silhueta mais arredondada, a calça com modelagem 
mais reta fica com certeza mais apropriada.

Na hora do trabalho as mulheres podem optar por sapatos baixos, de preferência 
sapatilhas, oxfords, sandálias mais fechadas. Chinelos, por mais lindos que sejam, 
deixe-os para os finais de semana. Sapatos de saltos são lindos, mas para quem 
trabalha muito tempo em pé, são improváveis. Preze pelo seu conforto acima de 
tudo, sapato apertado deixa qualquer pessoa mal humorada.

O uso de jalecos pode se dar da seguinte maneira: os homens usam o jaleco 
sobre a camisa de gola com ou sem gravata, as mulheres usam diretamente sobre 
o vestido ou blusa. Ao sair do ambiente de trabalho, o jaleco deve ser tirado, porque 
não é parte do traje comum e sua função é restrita ao local de trabalho. 

Agora vou falar um pouco sobre os cuidados com a pele, depilação, cabelo, 
perfumes, roupas velhas, pode parecer exagero, mas não é, e se você escolheu 
uma área de trabalho que esteja diretamente ligada a beleza e vaidade, ai sim os 
cuidados com a imagem devem vir em primeiro lugar.

Sua depilação tem que estar em dia toda vez que precisar levantar os braços 
perto de um cliente, seu cabelo deve estar sempre arrumado. Se não estiver, que 
esteja preso então. Perfumes fortes são proibidos, o indivíduo não é obrigado a 
gostar da mesma fragrância que você, portanto, seja sensato e use o mínimo de 
perfume que conseguir.
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Fonte: <http://www.shutterstock.com/video/clip-829279-stock-footage-woman-shopping-for-t-shirts.html>. Acesso em 18 
set. 2015.

Fonte: <http://www.bbb.org/blog/2012/11/who-really-wins-with-digital-receipts/>. Acesso 18 set. 2015

Figura 3.4 Dress code empresarial – Exemplo 1.

Figura 3.5 Dress code empresarial – Exemplo 2.

Aquele que presta cuidados a si mesmo está sempre em equilíbrio com a 
autoestima, sentindo-se mais confiante, mais valorizado, sentindo-se bem tanto 
na vida profissional quanto afetiva, causando uma boa impressão por onde quer 
que passe.

Os cuidados com o exagero também se fazem necessários. Muitas vezes 
somos influenciados pelo meio em que vivemos, nada de muita maquiagem, 
nada de roupa muito decotada, nada de muitos acessórios, fazendo barulho e 
chacoalhando. 
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Roupas de tecidos estruturados são mais elegantes e fica melhor em quase 
todos os tipos físicos, deixando as roupas de malha para os finais de semana. Os 
cuidados para com a manutenção das roupas também são essenciais. Fiquem 
atentos com bolinhas, botões que caem, roupas manchadas ou desbotadas, pois 
essas características são completamente inadequadas.

Agora vamos falar de outro aspecto importante que não citei aqui, mas que 
faz parte desse contexto de se vestir com cuidado e critérios apropriados: a 
autoestima. De que adianta uma roupa linda, um sapato maravilhoso, uma bolsa 
sensacional se você não se sentir confortável e bonita com o que vê no espelho? 
É preciso alinhar nossa imagem externa com nossa imagem interior, olhar no 
espelho e gostar do que vemos, ou pelo menos aceitar nossos “defeitos”. Quando 
não gostamos do que vemos, é importante que encontremos a melhor forma de 
adequação e equilíbrio para que nossa imagem se alinhe com nossa autoestima.

ACOMPANHE NA WEB

Dress Code

Aqui tem uma matéria interativa sobre dress code, vale a pena ler. 

Disponível em: <http://www.trt3.jus.br/download/acs/interativa/interativa_01web.
pdf>. Acesso em: 24 set. 2015.

Importância da imagem pessoal

Essa matéria nos traz informações sobre a importância da imagem pessoal no 
mercado de trabalho. 

Disponível em: <http://vivaitabira.com.br/2014/index.php/importancia-da-
imagem-pessoal-no-mercado-de-trabalho-atual/>. Acesso em: 24 set. 2015.

O valor da nossa imagem pessoal

O poder o valor da nossa imagem pessoal nos dias atuais. 

Disponível em: <http://tendenciasonline.com/d8.php>. Acesso em: 24 set. 2015.

Pesquisa sobre imagem pessoal

Um breve comentário sobre uma pesquisa realizada acerca da importância da 
imagem pessoal. 
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Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=TfjjTt9cQfs>. Acesso em: 24 
set. 2015. Tempo: 2:32.

Marketing dentro das imagens

A importância do marketing pessoal dentro das empresas. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=sUlCP9NrC1I>. Aceso em: 
24 de set. 2015. Tempo: 6:49.

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

Questão 1

Qual são as principais diferenças entre moda, estilo e imagem pessoal?

Questão 2

Nossa imagem reflete nossos hábitos, preferências, humor e pode representar a 
maneira que escolhemos de viver e como desejamos ser vistos e tratados pela 
sociedade e pelas pessoas a nossa volta. Com essas características todas podemos 
então afirmar que:

I. Nossa imagem não pode ser considerada única, devemos considerar outros 
atributos além da aparência que consideramos corretas.

II. A consciência corporal deve existir a partir dos 30 anos, quando devemos nos 
posicionar diferente para a sociedade e o mercado de trabalho. 

III. Gosto, estilo, tipo físico e postura devem ser priorizados na hora de se estabelecer 
uma imagem pessoal correta e adequada.

IV. Nossa imagem precisa além de ser condizente, estar adequada a diferentes 
ocasiões.

a) Somente alternativas I, II e III estão corretas

b) Somente alternativas II, III e IV estão corretas

AGORA É A SUA VEZ
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c) Somente alternativas III e IV estão corretas

d) Somente alternativas I, III e IV estão corretas.

e) Somente alternativas II e IV estão corretas

Questão 3

Segundo Albert Mehrabian, quando duas pessoas estão se comunicando, existem 
três elementos que são levados em conta e avaliados. “Ele não pensava que um era 
mais importante que o outro, mas, que durante uma conversa, o nível de interesse 
do interlocutor era diferente dependendo da situação e do teor da conversa” 
Assinale a alternativa que corresponde a esses três elementos:

a) Cabelo, maquiagem e tipo físico.

b) Linguística, oratória e visagismo.

c) Visual, vocal e oral.

d) imagem pessoal, visagismo e tipo físico.

e) Visagismo, linguística e oral.

Questão 4

Defina Processo Perceptivo.

Questão 5

Cite pelo menos três regras que facilitam a organização no cotidiano dentro dos 
nossos armários.
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A sua imagem é o seu cartão de visitas, procure usá-la a seu favor. Uma boa 
impressão é construída nos primeiros 30 segundos, então podemos afirmar que a 
primeira impressão é a que fica.

Quando passamos uma imagem desconexa, fechamos as portas, afinal, se não 
conseguimos cuidar da própria aparência, como conseguiremos cuidar de uma 
empresa ou mesmo de um cliente? Essa pode ser a imagem errônea que, sem 
perceber, estamos passando de nós mesmos.

Entender o real valor de termos uma imagem condizente com a nossa 
personalidade, o porquê de, mesmo sendo inteligentes, talentosos e competentes, 
podemos estar passando uma imagem equivocada do que realmente somos sem 
perceber, é o principal objetivo desse estudo.

Nossa imagem deve estar sempre equilibrada, alinhada e bem cuidada e, para 
tanto, precisamos respeitar nosso tipo físico e nos vestirmos de acordo com o 
mesmo.

FINALIZANDO
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Desmistificar: 1. Fazer cessar o caráter místico ou misterioso de alguma coisa. 2. 
Despojar (algo ou alguém) daquilo que engana (ex.: desmistificar um impostor). = 
Desmascarar, revelar.

Autoestima: apreço ou valorização que uma pessoa confere a si própria, 
permitindo- lhe ter confiança nos próprios e atos e pensamentos.

Networking: rede de relacionamentos.

Imprescindível: de que se não pode prescindir. = Indispensável ≠ Prescindível.

Cardigans: jaqueta ou casaco de malha de lã, com botões.

REFERÊNCIAS

GLOSSÁRIO
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A importância da imagem 
pessoal

Os Diferentes Estilos e Tipos Físicos Existentes no Contexto da Imagem Pessoal

Os estilos podem ser vários, e é por meio da moda que podemos identificar 
nossa identidade pessoal e nos identificamos como “grupos” dentro da sociedade. O 
meio em que vivemos pode influenciar ou não nosso estilo, as roupas, os acessórios, 
a cor de cabelo, o tipo de maquiagem, e as cores e estampas das roupas definem 
nosso estilo. 

Já que cada pessoa tem uma personalidade distinta à forma pela qual se veste, as 
roupas são definidas por alguns fatores:

• Idade.

• Tipo físico.

• Estilo de vida.

• Orçamento.

• Cultura.

• Preferências.

POR DENTRO DO TEMA

Fonte: Elaborada pela autora.

Figura 4.1 Tipos de silhueta.
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As formas físicas variam de pessoa para pessoa. É comum vermos pessoas que 
usam o mesmo número de roupa, por exemplo, porém têm o formato de corpo 
diferente, o que pode variar de acordo com a etnia de cada indivíduo. A idade também 
faz que nosso corpo mude. Por isso, o que pode dar certo para uma pessoa pode ficar 
péssimo em outra.

Use adequadamente cores e tecidos. Cores escuras e tecidos molengos 
emagrecem, enquanto cores claras, brilhantes e quentes, e tecidos que armam, fofos 
e peludos deixam o corpo mais volumoso (AGUIAR, 2011, p. 86).

As diferentes silhuetas:

Ampulheta

É o tipo físico exclusivo das mulheres. As linhas do corpo são arredondadas. Ombros 
e quadris estão alinhados, mas a cintura é bem estreita. Geralmente engordam no 
quadril e coxas. Busto maior e quadris arredondados. É o tipo físico tido como ideal, 
principalmente se a mulher estiver em boa forma física. Se estiver acima do peso, 
precisa tomar alguns cuidados como: evitar linhas horizontais, roupas estampadas no 
quadril ou no busto, vestidos ou casacos de corte reto que não marcam a cintura.

Retangular

Quando não se tem a cintura definida, os ombros e quadris são da mesma 
medida, e o ideal é criar a ilusão de cintura. 

• É válido diminuir visualmente a cintura.

• Deve-se chamar a atenção para o meio do corpo.

• Outra opção valiosa é chamar a atenção para o rosto.

• Gola alta, roupas de corte reto, jaquetas, colete ou boleros curtos devem 
ser evitados.

Triângulo

É o tipo físico mais comum entre as brasileiras. Geralmente, têm cintura marcada, 
o quadril e bumbum maiores que a parte de cima do corpo. É um tipo físico fácil de 
harmonizar com todo o corpo se a pessoa estiver com o peso correto, porém, se a 
proporção do quadril for muito diferente da dos ombros, o ideal é seguir as dicas:

• Não usar detalhes no quadril, como bolso faca, laços ou qualquer coisa que 
chame a atenção para o local.

• Chamar a atenção para o torso.

• Aumentar visualmente os ombros para igualá-los ao quadril.
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• Usar detalhes no torso ou no colo.

• Caimento mais largo abaixo da cintura.

Triângulo invertido

Quando os ombros são mais largos que o quadril, geralmente esse tipo físico 
tem seios maiores e pernas finas. O objetivo principal dessa silhueta é igualar os 
ombros com o quadril.

• Deve-se diminuir visualmente o torso.

• Levar a atenção para o centro do corpo na altura do pescoço, ombros e 
colo.

• Chamar a atenção para as pernas.

• Preferir caimento suave e solto no torso.

Redondo/Oval

Esse tipo físico geralmente se encontra acima do peso, com formas 
arredondadas no quadril, nas pernas, e seios maiores. A barriga também tem um 
volume proeminente.

• Alongar a silhueta usando colares compridos, por exemplo.

• Levar a atenção para os ombros e colo.

• Chamar a atenção para o centro do corpo.

• Preferir os caimentos soltos e suaves no corpo todo.

As Diferentes Silhuetas e a Valorização de Cada uma Delas

Parecer mais alta:

• Usar linhas verticais como decote em V, blazer aberto e calça. 

• Usar cores monocromáticas ou cores semelhantes (exemplo: vinho com 
marrom, azul-marinho com preto, bege com branco, rosê com nude, 
marrom com preto, azul-clarinho com verde-clarinho).

• Usar meia e sapatos da mesma cor, evitar a quebra de cores nos pés 
(exemplo: calça bege com sapato preto).

• Evitar barras italianas, barras estampadas ou contrastantes.

• Usar sapatos com um pouco de salto.
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Parecer mais magra:

• Usar linhas verticais.

• Usar cores monocromáticas.

• Usar cores médias ou escuras; perto do rosto, criar um ponto focal usando 
cores mais claras e alegres.

• Preferir roupas mais fluidas.

• Evitar usar linhas horizontais abaixo dos ombros.

• Evitar usar roupas largas ou justas demais.

• Evitar usar abotoamento duplo.

• Preferir as saias retas ou afuniladas.

Aumentar ou levantar os ombros caídos:

• Usar ombreiras ou detalhes nos ombros.

• Detalhes horizontais em blusas ajudam a levantar os ombros.

• Preferir golas e lapelas que apontam para cima e para fora.

• Não usar mangas do tipo raglan ou que deixam os ombros caídos.

• Preferir os decotes quadrados e canoa.

• Não usar blusas muito justas nem evasê.

• Não usar tomara que caia ou alças muito fininhas.

Disfarçar a barriga:

• Chamar a atenção para a parte superior do corpo, os ombros, por exemplo.

• Preferir blusas, casacos e blazers mais larguinhos.

• Não usar blusas e casacos que marquem a cintura.

• Não usar estampas muito grandes ou espaçadas.

• Preferir a camisa por dentro da calça levemente solta.

• Preferir blusas no estilo blousée.

• Não usar calças e saias de cintura baixa ou muito alta, prefira na altura ou 
um pouco acima do umbigo.
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• Preferir saias às calças.

• Não usar cintos caídos ou muito largos.

• Ocultar a parte mais cheia do braço:

• Não usar regatas ou mangas muito curtas; prefira as mangas 3/4.

• Não usar mangas justas, curtas ou transparentes.

• Não usar mangas curtas bufantes ou com muitos detalhes.

• Diminuir visualmente o tamanho dos seios:

• Usar decotes em V e blazers abertos, camisas com botões.

• Evite usar decotes profundos se o busto for caído.

• Blusas mais soltas e em tecidos leves ficam mais harmoniosas.

• Evitar usar golas e detalhes muito grandes por cima do busto.

• Não usar mangas que terminam na altura do busto.

• Evitar usar texturas, estampas, pregas, bolsos, sobreposições por cima do 
busto.

• Evitar usar tops ou casacos muito curtos, como coletes, spencers ou 
boleros.

• Evitar usar calças, saias e vestidos de cintura alta.

• Evitar usar cintos largos.

Aumentar o tamanho dos seios:

• Aumentar o volume na parte de cima do corpo com texturas, estampas, 
bolsos, sobreposições.

• Não usar decotes profundos nem blusas justas.

• Colares e lenços ajudam a aumentar visualmente o volume nessa região 
do busto. 

• Alongar o torso:

• Preferir cintos combinando com a cor da camisa.

• Preferir linhas verticais em blusas e camisas.
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• Preferir cintura mais baixa.

• Preferir colares, lenços ou echarpes compridos.

• Não usar tops e casacos muito curtos, como coletes, spencers e boleros.

• Não usar calças, saias e vestidos de cintura alta ou com o cós mais largo.

• Preferir faixas e cintos estreitos que podem ser usados fora da cintura 
(caídos).

Criar a ilusão de cintura:

• Preferir os casacos desabotoados.

• Preferir os cintos estreitos combinando com a cor da roupa, sem fivelas 
chamativas.

• Procurar chamar a atenção para os ombros.

• Não usar blusas terminando na altura da cintura.

• Não usar jaquetas e casacos muito curtos.

• Preferir túnicas ou tops no estilo blousée.

Parecer ter a nádega mais cheia, especialmente de perfil:

• Não usar roupas muito justas.

• Preferir calças retas e soltas.

• Preferir saias e vestidos soltos.

Disfarçar o tamanho das coxas:

• Preferir roupas que não prendam os movimentos.

• Não usar tecidos muito agarrados ou volumosos abaixo da cintura.

• Não usar bolsos na altura dos quadris.

• Preferir calças retas e soltas.

• Não usar shorts muito curtos.

• Não usar mangas com punhos detalhados.

• Não usar blusas e casacos cinturados, terminando na parte mais grossa das 
coxas.
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• Preferir saias e vestidos soltos, mas sem volume.

• Não usar saias muito curtas.

Alongar as pernas visualmente:

• Preferir roupas com linhas verticais abaixo da cintura, calças retas ou com 
vinco.

• Preferir cores monocromáticas.

• Não usar cintura baixa.

• Não usar calças com barra italiana.

• Preferir cintos, meias e sapatos da mesma cor da saia ou calça.

• Preferir sapatos com um pouco de salto ao usar saias abaixo do joelho.

• Preferir sapatos com salto.

• Não usar cintos caídos ou muito largos na altura dos quadris.

• Não usar sapatos com tiras no tornozelo ou com gáspea muita alta.

Alargar os ombros e equilibrá-los visualmente com os quadris:

• Preferir acessórios que chamem a atenção para os ombros e peitoral.

• Preferir blusas e camisas coloridas com calças, saias escuras.

• Não usar bolsos na altura dos quadris, principalmente os horizontais.

• Não usar mangas com punhos detalhados.

• Preferir as roupas com linhas verticais abaixo da cintura.

• Não usar blusas e casacos marcando muito a cintura. 

• Não usar calças, saias e vestidos que afunilam muito na barra.

• Não usar decotes muito profundos, tomara que caia, um ombro só.

• Não usar cintos “caídos” ou muito largos na altura dos quadris.

• Não usar colares, lenços ou echarpes muito compridos. 

Minimizar o volume das nádegas:

• Preferir calças retas e soltas.



T4

64 A importância da imagem pessoal

• Não usar bolsos com abas.

• Não usar bolsos pequenos (escala).

• Não usar saias e shorts muito curtos.

• Não usar cintura baixa ou alta. 

• Preferir blusas e casacos soltos.

• Não usar blusas e casacos cinturados. 

• Não usar muito volume ou roupas justas abaixo da cintura.

• Não usar estampas muito grandes ou espaçadas.

• Preferir saias às calças.

• Preferir as saias e os vestidos soltos, porém evitar pregas e volumes.

• Não usar cintos “caídos” ou muito largos na altura dos quadris.

Os Diferentes Estilos Existentes no Contexto da Imagem Pessoal

Para entendermos melhor nosso estilo, é necessário respondermos a várias 
perguntas sobre nós mesmos, e o ponto de partida pode ser o hábito de ler revistas 
de moda. A moda é inspiradora, e muitas vezes nos identificamos com alguns 
editoriais que parecem que foram feitos sob medida para um estilo ou outro. Isso 
se chama senso de moda, é pessoal e dificilmente sofre influências contrárias. 
O que vai formando esse senso na nossa percepção são as informações que 
colhemos todos os dias. 

Identifique sua personalidade e pense em como você pretende projetar sua 
imagem para os outros, o tipo de vida que você leva e de quais tipos de roupas 
você precisa para suas atividades. Pense, também, nas cores que realçam seu tom 
de pele e que melhor harmonizam seu rosto.

Outro fator relevante diz respeito às partes do seu corpo que são mais bonitas 
e que merecem ser realçadas (pense também nas que menos favorecem e 
que precisam ser disfarçadas). Use um estilo de roupa que mais lhe favoreça e 
demonstre cuidado com o dress code empresarial, que é diferente das suas roupas 
do dia a dia.

Para exercitar seu senso de moda, uma dica infalível é recortar de revistas aquilo 
que você mais gosta, aquilo que mais te inspira. As fotos podem ser coladas em 
sulfites e guardadas em pastas (style book) ou pregadas em murais. A maneira você 
escolhe, mas comece a separar imagens para que isso ajude a identificar seu estilo. 
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Recicle sua pasta e, sempre que olhar uma imagem, atente-se para perceber 
se você continua gostando do que vê ou se foi apenas uma fase passageira. 
Seus recortes lhe darão um senso melhor de você mesmo e das coisas que são 
essenciais para você.

Para quebrar paradigmas existentes dentro de nós mesmos, devemos inovar, 
buscar conhecer o novo, ter uma opinião formada sobre aquilo que achamos 
bonito ou não. Como podemos não gostar de azul-marinho com preto se nunca 
usamos esta combinação? Precisamos experimentar o novo, o diferente, e quem 
sabe assim conseguiremos descobrir que temos mais estilo do que imaginamos.

Lojas de departamentos são indicadas para esse tipo de exercício. Leve para o 
provador algumas peças que normalmente você não usaria e se surpreenda. Você 
poderá descobrir inúmeras combinações que ocasionalmente não usaria, mesmo 
experimentando roupas que não lhe caiam bem, sempre é proveitoso, já que pode 
observar o que poderia ficar melhor. 

Outra boa direção para descobrir seu estilo é fazer perguntas a si mesmo, por 
exemplo: Quais são os tecidos de que mais gosto? Quais são as cores que ficam 
melhor em mim? Qual modelagem favorece mais meu tipo físico? A qual peça do 
meu armário recorro na hora do imprevisto? Qual estação prefiro? Criar situações 
dentro da moda nos direciona para muitas descobertas, experimentar roupas que 
já temos em nossos armários é também um ótimo exercício de combinações.

Ter um ícone de estilo também nos norteia quando temos dúvidas em relação 
ao que usar. A pessoa pode pensar: “Meu ícone de beleza é a Sara Jéssica Parker, 
mas meu tipo físico não”. Portanto, precisa adequar seu estilo a seu tipo físico; 
pode admirar o que ela usa, mas precisa trazer isso para a realidade de seu corpo.

O esforço pela boa imagem também é necessário, porque temos algumas 
vezes de abrir mão da vontade de sair de casa de bermuda e chinelo; apesar 
do conforto, não é todo lugar que convém. Na hora de se vestir, canalize boas 
energias, pense que você transmite aquilo que veste e que gostaria que as pessoas 
te vissem sempre de bem com a vida. 

A seguir, são apresentados os estilos existentes: 

Esportivo

A pessoa que tem este estilo pode pensar que esse nome remete somente 
a tênis, camiseta e roupas muito simples. Na verdade, não tem a ver com ser 
“atleta”; esse estilo é para quem preza o conforto, não gosta de roupas apertadas 
nem curtas. São pessoas práticas que, apesar de não usarem muitos acessórios e 
modelagens sofisticadas, muitas vezes se vestem com estilo. Podemos dividir o 
estilo esportivo em duas categorias:
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1. Natural: sem nenhuma vaidade. 

2. Esportivo: praticidade com conforto e estilo.

Geralmente, as pessoas desse estilo são amigáveis, espontâneas, energéticas e 
despreocupadas. Usam roupas que não apertam, despojadas e funcionais. Gostam 
de tecidos naturais e de fácil manutenção, acessórios simples e que não chamem 
atenção, com exceção das bolsas, que precisam ser grandes e práticas. Usam 
cabelos com cortes simples e fáceis de arrumar. Mulheres quase nunca usam 
salto alto demais e sempre optam por sapatos confortáveis e discretos. Sapatilhas 
são verdadeiros aliados. As profissões mais comuns desse estilo são: professores, 
fotógrafos, vendedores, paisagistas e engenheiros.

Celebridades: Julia Roberts, Kate Winslet, Jennifer Aniston e Gisele Bundchen.

Fonte: <http://cdn.wp.clicrbs.com.br/saltoalto/
files/2015/04/Gisele-Bundchen.jpg>. Acesso em: 21 set. 
2015.

Fonte: <http://www.glamour.com/images/
beauty/2015/01/julia-roberts-sag-awards-mascara-main.
jpg>. Acesso em: 21 set. 2015.

Figura 4.2 Gisele Bündchen. Figura 4.3 Julia Roberts.

Clássico

O estilo clássico é o mais tradicional de todos os estilos, deixando muitas 
vezes as pessoas com ar de formalidade e seriedade em demasiado. As mulheres 
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clássicas, principalmente, não seguem moda nem tendências do momento, são 
tradicionais e não gostam de inovação em seu guarda-roupa. A maneira de vestir 
é recatada, discreta e, muitas vezes, até preconceituosa, já que jamais usaria uma 
blusa com decote muito profundo ou com uma leve transparência que seja. 

A palavra-chave do estilo é temporalidade (que independe do tempo), ou seja, 
não segue moda. É um visual bem aceito em todos os meios profissionais, já que 
carrega consigo seriedade, discrição e maturidade. Uma desvantagem desse estilo 
é que a pessoa, por mais jovem que seja, pode aparentar mais idade, em razão 
da seriedade de suas roupas. Por ser um estilo monótono, que usa cores sóbrias, 
pouca estampa e modelagens fechadas, pode transmitir uma imagem antiquada.

Usa sempre o mesmo corte de cabelo, especialmente corte Chanel, a 
maquiagem é sempre a mesma, discreta e neutra, e quase nunca experimenta 
novidades. Outra característica comum entre pessoas desse estilo é o uso de 
lenços e acessórios mais delicados. Quanto às profissões, esse estilo é comumente 
encontrado em: áreas do direito, financeiro, educação, governo. 

Celebridades: Hillary Clinton, Condoleezza Rice. 

Fonte: <http://www.istockphoto.com/>. ID da foto: 18932298. Acesso em: 21 set. 2015.

Figura 4.4 Hillary Clinton.
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Fonte:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Navy_051012-N-8796S-407_U.S._Secretary_of_State_Condoleeza_
Rice_stands_with_female_members_of_the_Afghanistan_military_during_a_visit_to_the_Pakistan_Air_Force_base_in_
Chaklala,_Pakistan_to_witness_multinational_relief_effor.jpg>. Acesso em: 21 set. 2015.

Figura 4.5 Condoleezza.

Contemporâneo

O estilo contemporâneo é extremamente elegante e sofisticado. A pessoa que 
segue esse estilo nunca está nem exagerada nem muito simples. Passa sempre 
uma imagem refinada e, até mesmo, austera. Está sempre com peças alinhadas, 
de modelagens discretas e de boa qualidade. Investe em peças de longa duração 
e nunca se atém a modismos. 

A personalidade de pessoas com esse estilo é, na maioria das vezes, segura, de 
opinião clara e forte, pode também ser reservada e até ser considerada imponente, 
mas sua segurança e cultura lhe permitem isso. São pessoas bem-sucedidas e 
respeitadas em suas profissões, exigentes, impecáveis e formais.

Os acessórios são seus maiores investimentos, como bolsas e sapatos. As 
cores preferidas são as monocromáticas. Usam maquiagem impecável porém 
suave, e durante a noite gostam de carregar mais nos olhos, mas sem exageros. 
Também têm um cuidado especial com os cabelos, que geralmente são cortados 
regularmente e têm um aspecto natural. As profissões mais comuns desse estilo 
são: diplomatas, executivas, telejornalistas, profissionais do Direito Internacional.

As celebridades com estilo contemporâneo são: Catherine Deneuve, Isabela 
Rossellini, Audrey Hepburn.
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Fonte: Wikimedia Commons (2006). Fonte: Wikimedia Commons (2007).

Figura 5.6 Catherine Deneuve. Figura 4.7 Isabella Rossellini.

Fonte: Wikimedia Commons (2007).

Figura 4.8 Audrey Hepburn.
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Romântico

O estilo romântico é o mais feminino de todos os outros. As mulheres são 
delicadas e adoram se enfeitar. Usam modelagens que marcam a cintura, decotes 
que valorizam o colo, cores suaves e também são adeptas a acessórios de cabelo. 

São mais recatadas, gostam de estampas delicadas, geralmente florais, 
resgatam a delicadeza e o frescor de outras décadas em sua roupa. Gostam de 
roupas com detalhes, texturas como rendas e tricôs, laços e fitas, cores leves e 
sutis. Adoram pérolas, camafeus e acessórios vintage, usam flores e faixas nos 
cabelos, a maquiagem é sempre leve e com cores delicadas. Pessoas românticas 
têm a personalidade compreensiva, gentil, doce e juvenil. Usam cabelos longos, 
cacheados e sempre ao natural, e têm como profissão: conselheira, terapeuta, 
trabalho com crianças, gastronomia, artes manuais.

Celebridades: Nicole Kidman, Elizabeth Hurley, Charlize Theron.

Fonte: <http://www.showbiz411.com/wp-content/uploads/2012/06/1028-nicole-kidman_aw.jpg>. Acesso em: 21 set. 2015.

Fonte:<http://cdn02.cdn.justjared.com/wp-content/uploads/headlines/2011/07/elizabeth-hurley-gossip-girl.jpg?1>. Acesso 
em: 21 set. 2015.

Figura 4.9 Nicole Kidman.

Figura 4.10 Elizabeth Hurley.
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Sexy

São mulheres muito seguras de si, sabem o poder de sedução que têm e usam 
esse poder com muita propriedade. São dedicadas aos cuidados do corpo, sempre 
muito antenadas ao efeito que isso causa nos homens. Tudo o que marcar a 
silhueta e mostrar detalhes do corpo faz parte do guarda-roupa delas. 

É preciso haver, porém, uma dose de coerência para usar modelos com 
tanta sensualidade. A personalidade de pessoas com o estilo sexy é ser corajosa, 
confiante, provocativa, glamorosa e simpática. As profissões mais comuns são: 
modelos, hostess, dançarinas, professoras de ginástica. Usam maquiagem forte, 
marcante e com brilho, os cabelos são na maioria das vezes compridos e cortados 
em camadas. Usam acessórios exagerados, com balanço e são adeptas também 
a saltos bem altos.

Celebridades: Danielle Winits, Jennifer Lopez, Luciana Gimenez, Naomi 
Campbell, Marilyn Monroe.

Fonte: Wikimedia Commons (2011).

Figura 4.11 Jennifer Lopez.

Criativo

Adora misturar peças de roupas básicas com peças mais elaboradas, usa roupas 
modernas e faz combinações, também, com peças de brechó. Esse estilo tem 
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muita informação de moda e consegue mostrar ao mundo tudo isso por meio de 
suas roupas. A pessoa criativa pode tudo, desde usar roupas de crochê da avó até 
misturar peças sofisticadas. A originalidade e a espontaneidade estão presentes na 
personalidade desse estilo. Ama a moda, mas não é escrava dela, não se importa 
com o que os outros vão falar de sua roupa ou estilo. É superconfiante e caracteriza-
se pelo mix de informações que consegue passar ao se vestir, misturando até 
roupas masculinas com femininas.

A pessoa criativa pode mudar de estilo de um dia para o outro com muita 
facilidade, por exemplo, pode estar fashion em um dia e, no outro, clássica. Esse 
é um estilo comum para quem trabalha com moda, publicidade, artes plásticas, 
artes cênicas. Usa maquiagens diferentes, principalmente batons, os cabelos são 
sempre inovadores, assimétricos e de cor diferente.

Celebridades: Sarah Jéssica Parker, Drew Barrymore.

Fonte: Wikimedia Commons (2007)

Figura 4.12 Drew Barrymore.

Moderno

É um estilo completamente urbano. De todos, é o mais ligado à moda. Esse 
estilo é cosmopolita, sofisticado, luxuoso, elegante e ousado. A pessoa que tem 
esse estilo, que também pode ser chamado de dramático, usa a roupa como uma 
forte ferramenta de comunicação não verbal, carrega imponência e sofisticação 
em um visual moderno que envolve seu corpo. Transmite uma imagem forte, 
poderosa, ligada à moda. Por outro lado, pode acabar intimidando as pessoas por 
ter essas características tão marcantes. 



T4

73A importância da imagem pessoal

Gosta de chamar a atenção onde quer que esteja, é segura de si, chique e 
atraente. Usa batom vermelho com muita naturalidade, gosta de cores fortes, como 
magenta, roxo, amarelo, vermelho, azul Klein, e mistura duas ou mais cores em um 
mesmo look. Os cabelos têm cortes angulares e cores modernas, os acessórios 
são grandes e ultrassofisticados. As profissões mais comuns são personal stylist, 
consultores de imagem, marketing.

Celebridades: Kate Moss, Sienna Miller, Gwen Stefani, Victoria Beckham.

Ao ler sobre esses estilos, é possível que você se identifique com mais de um 
deles. Isso é extremamente normal, já que temos dois ou mais estilos. Geralmente, 
um estilo é mais relevante que os outros e pode ser chamado de estilo principal, 
pois sempre vai estar presente em algum momento. 

Em determinados dias, podemos nos vestir de acordo com nosso estado de 
espírito, e não necessariamente com nosso estilo predominante. Porém sempre 
vamos nos sentir mais seguros e confortáveis dentro de nosso estilo “principal”.

Agora que já estudamos tipos físicos, estilos e sabemos como organizar nossos 
armários para nos “acharmos” com mais facilidade dentro deles, vamos prestar 

Fonte: <http://images.wikia.com/gijoe/images/a/ae/
Sienna_Miller.jpg>. Acesso em: 21 set. 2015.

Fonte: Wikimedia Commons (2008).

Figura 4.13 Sienna Miller. Figura 4.14 Victoria Beckham.
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mais atenção ao que fica melhor em nós, o que podemos fazer para melhorar 
nossa aparência considerando o que temos em nossos armários e respeitando 
nossa silhueta, principalmente.

Quando for comprar alguma roupa nova, pense com quantas outras roupas de 
seu armário ela consegue combinar. Se a resposta for mais de três, essa peça vai 
ser útil para você; caso contrário, reavalie sua compra.

ACOMPANHE NA WEB

A Importância de Entendermos Nosso Estilo

Segue uma matéria interativa sobre a importância de entendermos nosso estilo. 
Vale a pena ler. 

Disponível em: <http://superela.com/2015/02/12/6-passos-para-descobrir-e-
entender-seu-estilo-proprio/>. Acesso em: 21 set. 2015.

Diferentes Tipos Físicos

A matéria indicada a seguir traz informações sobre os diferentes tipos físicos. 

Disponível em: <http://mdemulher.abril.com.br/moda/manequim/descubra-o-
seu-tipo-de-corpo-e-as-pecas-que-valorizam-sua-silhueta>. Acesso em: 21 set. 
2015.

Tipos Físicos e Roupas Adequadas para Cada um Deles

Acesse o link e entenda mais sobre os tipos físicos e roupas adequadas para cada 
um deles. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=0GOjTb0Tk-A>. Acesso em: 
21 set. 2015.  

Tempo: 10 min. e 39 seg.

Como Escolher a Roupa Adequada para seu Tipo Físico

Assista ao vídeo e saiba como escolher a roupa adequada para seu tipo físico. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Xr3wozj-gLM>. Acesso em: 
21 set. 2015. 

Tempo: 15 min. e 34 seg.
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Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

Questão 1

Cite todos os estilos existentes.

Questão 2

O estilo esportivo tem por característica o conforto. Pessoas que têm esse estilo 
não usam muitos acessórios nem roupas muito estruturadas ou sofisticadas. Porém 
não precisam ser descuidadas com a imagem, já que conforto não é sinônimo de 
descuido com a aparência. Podemos dividir o estilo esportivo em duas categorias:

a) Natural e Esportivo.

b) Natural e Contemporâneo.

c) Esportivo e Romântico.

d) Dramático e Esportivo.

e) Romântico e Natural.

Questão 3

Costuma misturar peças de roupas básicas com peças mais elaboradas, preferindo 
roupas descoladas, combinando com peças de brechó. Esse estilo tem muita 
informação de moda e consegue mostrar isso ao mundo por meio do estilo de 
suas roupas. As características citadas se referem a qual estilo?

a) Contemporâneo.

b) Clássico.

c) Criativo.

d) Moderno.

e) Romântico.

AGORA É A SUA VEZ
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Questão 4

Cite os 5 tipos físicos (silhuetas) existentes.

Questão 5

O tipo físico triângulo invertido traz como características ombros maiores que os 
quadris e pernas mais finas. Cite as quatro principais indicações para que haja uma 
harmonia visual na hora de se vestir.
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Nesta unidade, você conheceu todos os tipos de silhuetas, aprendeu a valorizar 
seus pontos fortes e disfarçar seus pontos negativos, entendeu a importância da 
imagem pessoal alinhada a seu tipo físico, e, a partir daí, podemos considerar os 
diferentes estilos existentes no contexto da imagem pessoal. 

Você observou que é completamente normal um dia querer sair de casa muito 
bem-arrumada e no outro dia querer colocar um moletom velho com tênis e sair 
sem pentear os cabelos. Isso não identifica seu estilo necessariamente, mas pode 
prejudicar sua imagem caso encontre pelo caminho um cliente ou mesmo um 
futuro empregador. Por isso, mesmo sem vontade, precisamos estar sempre com 
nossa imagem alinhada e condizente.

FINALIZANDO
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AGUIAR, Titta. Personal Stylist: Guia para consultores de imagem. 6. ed. São Paulo: 
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Ícone: figura simbólica ou representativa de algo.

Dress code: código de vestimenta.

Paradigmas: padrão que serve como modelo a ser imitado ou seguido; modelo.

Percepção: ato ou efeito de perceber.

Sóbrias: moderadas.

REFERÊNCIAS

GLOSSÁRIO
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Competências da criatividade 
dentro da moda

O que temos dentro dos nossos armários pode ser combinado, desconstruído, 
reformado, doado, trocado, apertado, enfim, podemos exercitar nossa criatividade 
com aquilo que já temos. Por isso, precisamos entender as diferentes combinações 
possíveis, mas também precisamos saber como comprar roupas e atentar se o estilo 
está adequado a nós, se o tecido que escolhemos cai bem em nosso tipo físico, se a 
cor combina com nosso tom de pele, se o caimento da roupa é elegante, se aquela 
peça de roupa vai combinar com outras dentro do armário, entre outras coisas.

Se você tiver que escolher entre o visual da roupa e o caimento, escolha a segunda 
opção. Dê preferência a duas peças na hora da compra, assim a coordenação entre 
as outras peças do armário se dará com mais facilidade.

1. Ponto Focal

Os elementos do design podem ser usados para criar pontos focais nas roupas. 
Um ponto focal é aquele que chama mais atenção no contexto geral, aquele que é 
percebido antes de qualquer outro ponto em uma roupa. Pode ser um cinto criando 
uma linha, uma textura, uma gola, um acessório, uma cor, uma estampa, etc.

POR DENTRO DO TEMA

Fonte: Lucatheo (2012).

Figura 5.1 Ponto focal na roupa (linha).
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Podemos observar na Figura 5.1 que o ponto focal das roupas são as linhas 
formadas pelos cintos. Por mais que a saia do segundo exemplo tenha uma textura e 
também chame atenção, por ser do mesmo tom neutro da camisa e somente o cinto 
sair um pouco do tom, ele se sobressai no contexto todo.

Fonte: Lucatheo (2012)

Figura 5.2 Ponto focal na roupa (cor).

O ponto focal pode ser também uma cor predominante no look, como na Figura 
5.2. Uma boa ideia é chamar atenção para a parte do corpo que você mais gosta. Se 
preferir o colo, use o ponto focal de cor para esse ponto.

Fonte: Lucatheo (2012).

Figura 5.3 Ponto focal na roupa (estampa).
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Para produzir um ponto focal com estampas, pode-se usar apenas um detalhe 
que irá chamar mais atenção que outra parte da roupa, mesmo que seja um lenço no 
pescoço, um lenço usado como cinto ou mesmo uma simples gola de camisa.

1.1 Coordenação de Estampas

Ao combinar uma estampa com uma peça lisa, as cores devem ser compatíveis. 
Procure repetir na peça lisa uma das cores encontradas na estampa. Isso não é 
uma regra, mas torna a roupa mais elegante. Fica mais fácil sempre começar uma 
combinação dessa maneira, mais simples e descomplicada.

Fonte: Lucatheo (2012).

Figura 5.4 Estampa com uma cor em comum

Combinar estampas não é tão simples, porém, se tomarmos alguns cuidados 
teremos uma coordenação bonita e criativa. Uma estampa deve ser dominante, isto 
é, ela deve ser mais importante na composição. As cores nas estampas devem ser 
coordenadas, é preferível e mais fácil de pensarmos em combinações se elas tiverem 
uma ou mais cores em comum. 

Uma opção é usar estampas similares em cores diferentes ou estampas diferentes 
em cores iguais. Estampas do mesmo tamanho e espaçamento não ficam harmoniosas, 
pois elas devem ter contraste (por exemplo, listra grossa com listra fina; xadrez grande 
com bolas pequenas).

Fonte: Lucatheo (2012).

Figura 5.5 Combinação de estampas diferentes com cores parecidas.
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A saia de onça com a camisa de poá no mesmo tom fica muito harmonioso 
e, mesmo sendo uma roupa não convencional, por conta dessa mistura, as cores 
deixaram o look bem sofisticado e discreto. A segunda opção já tem um jeito mais 
moderno de ser, por misturar estampas maiores e mais coloridas. A terceira opção é a 
mais comum de vermos por aí, chama atenção pelo tamanho das estampas.

Também se utiliza bastante estampas iguais em cores diferentes, como mostra a 
Figura 5.6, por ser mais fácil de combinar. Estampas iguais de cores diferentes deixam 
sempre o look com uma aparência mais fashion. No primeiro exemplo da Figura 5.6, 
o uso de cores contrastantes cria um look mais moderno. No segundo, as cores são 
diferentes, porém escuras, tornando, assim, a roupa mais elegante.

1.2 Coordenação de Texturas

A palavra textura refere-se à superfície de um tecido: sua aparência, toque e 
caimento. Associamos à textura palavras como leve-pesado, opaco-brilhante, áspero-
macio, firme-maleável, etc. Cada tecido tem uma combinação específica dessas 
características.

Fonte: Lucatheo (2012).

Figura 5.6 Combinações de estampas iguais com cores diferentes.

Fonte: Lucatheo (2012).

Figura 5.7 Leve com pesado.
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Na Figura 5.7, além das texturas, podemos observar vários elementos que se 
contrastam, é o caso da leveza da seda da saia com o peso do casaco. Muitas pessoas 
podem ter dificuldade em fazer essas combinações, porém, se pensarmos que hoje 
em dia a moda não nos impõe muitas regras, temos mais liberdade para usarmos o 
que nos cai bem.

Fonte: Lucatheo (2012).

Figura 5.8 Opaco com brilhante.

A combinação da Figura 5.8 é correta e elegante, especialmente se pensarmos que 
uma saia de cetim com uma camisa também de cetim produziria uma combinação 
um tanto quanto pesada, porque são dois elementos igualmente com brilho, o 
que é diferente de um vestido inteiro de cetim, pois este é uma única peça. Mas, 
se resolvermos usar um casaco por cima do vestido, devemos escolher um tecido 
opaco.

Figura 5.9 Áspero com macio.

Figura 5.9 Áspero com macio.
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O paetê é um elemento extremamente áspero, mas só combina com tecidos 
leves e de bom caimento, como você pode ver na Figura 5.9. Uma saia, calça ou 
bermuda de paetê perderia um pouco a elegância se fosse usada com uma camisa de 
gabardine, por exemplo.

A combinação da Figura 5.10 não é a única possível para a combinação de tecido 
firme com tecido maleável, porém, é uma das que ficam mais harmoniosas. O couro 
pode também ser usado com renda, tule e mesmo paetês.

Cores e Combinações dentro da Moda

1. Coordenadores de cores

Vamos aprender algumas regras sobre as cores, como combiná-las, como usá-las 
de forma que valorize nosso corpo. A ilusão de ótica causada pela cor se dá por duas 
de suas características:

1.1 Cores Claras e Escuras

Nosso olhar percebe primeiro as cores claras, por isso, elas devem ser usadas 
para criar pontos focais em áreas que queremos valorizar, porque elas parecem 
avançar visualmente, fazendo a área parecer maior e mais próxima, alargam 
visualmente. 

Hoje em dia não podemos mais dizer que uma pessoa com proporções maiores 
não pode usar roupa branca. A moda seria injusta e preconceituosa se vetasse 
qualquer indivíduo de usar o que gosta. Mas vamos pensar assim: se você tem 
quadril muito largo ou bumbum grande, o mais coerente é você criar uma ilusão 
de ótica que te deixe menor na parte que mais chama atenção no seu corpo. Se 

Fonte: Lucatheo (2012).

Figura 5.10 Tecido firme com maleável.
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mesmo assim, você quiser usar uma roupa clara, tome o cuidado de usar algum 
acessório que desvie o olhar do quadril.

Já as cores escuras parecem recuar visualmente, fazendo a área parecer 
menor e mais distante, afinam visualmente. São verdadeiras aliadas para quem 
quer disfarçar quadril mais largo e silhueta acima do peso. Se você tiver seios 
maiores, além de usar decote V e decotes mais profundos (que criam a ilusão de 
diminuí-los), você pode associá-los às cores escuras. O mesmo pode acontecer 
com quadris maiores, pois se forem usadas cores escuras, a ilusão de menores 
proporções será imediata. 

Fonte: Lucatheo (2012). Fonte: Lucatheo (2012).

Figura 5.11 Cores claras. Figura 5.12 Cores escuras.

1.2 Cores Vivas e Opacas

Como acontece com as clores claras, as cores vivas também parecem avançar 
visualmente, fazendo com que a área pareça mais próxima, maior e mais evidente. 
Aqui vale a mesma regra das cores claras.

Cores opacas, assim como as cores escuras parecem recuar visualmente, 
fazendo com que a área pareça mais distante, menor e menos evidente.
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Fonte: Lucatheo (2012).

Figura 5.13 Cor viva e cor opaca.

1.3 Tipos de Combinações

São várias as combinações possíveis de cores, pode-se fazer looks coloridos, 
neutros ou mesmo misturados. Alguns looks monocromáticos são os mais elegantes, 
principalmente os de cores claras, que transmitem sofisticação e refinamento. Looks 
monocromáticos são aqueles em que se utilizam cores da mesma família, que podem 
variar quanto à tonalidade, por exemplo: marrom, nude e bege. Outras combinações 
lindas e parecidas com as monocromáticas são os chamados ton-sur-ton, que podem 
ser combinações de cores parecidas como, por exemplo, azul bem claro com verde 
bem claro, bege com rosê, amarelo claro com branco, etc.

As combinações podem ser:

• Tom sobre tom (Figura 5.17). 

• De cores neutras, já que essas combinam com todas as outras cores (Figura 
5.15).

• De cores neutras com uma cor dominante (Figura 5.16).

• Entre cores complementares (cores opostas no círculo cromático) (Figura 
5.18).

• Entre cores análogas (cores adjacentes no círculo cromático) (Figura 5.19). 

• Em tríade (cores separadas pela mesma distância no círculo cromático) 
(Figura 5.20). 

As cores neutras são: bege/cinza, marrom/marinho, preto/branco, prata/ouro.
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Fonte: Lucatheo (2012).

Fonte: Adaptado de Lucatheo (2012).

Fonte: Lucatheo (2012).

Fonte: Lucatheo (2012).

Figura 5.14 Combinação de 
monocromáticos.

Figura 5.16 Cores neutras com uma cor.

Figura 5.15 Combinação de cores neutras.

Figura 5.17 Tom sobre tom.



T5

90 Competências da Criatividade dentro da Moda

Fonte: Lucatheo (2012). Fonte: Lucatheo (2012).

Figura 5.18 Combinação de cores 
complementares.

Figura 5.19 Cores análogas.

Fonte: Lucatheo (2012).

Figura 5.20 Combinação de tríade.

Todas essas combinações exemplificadas aqui são possíveis, mas é necessário que 
exista uma coerência entre alguns fatores, como tipo físico, estilo e ocasião. Depois 
de considerarmos todos esses critérios, podemos então decidir a combinação que 
melhor se adequa a cada caso. A seguir, o círculo cromático que nos norteará para 
algumas combinações possíveis de acordo com a moda para a melhoria da imagem 
pessoal.
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Fonte: http://image.slidesharecdn.com/2177337-circulo-cromatico-110206212050-phpapp02/95/construo-do-
circulocromatico-13-728.jpg?cb=1297027302

Figura 5.21 Roda de cores ou círculo cromático.

Matéria: Mix de estampas

Veja esta matéria bem interativa sobre combinação de cores e estampas.

Disponível em: <http://revistamarieclaire.globo.com/Moda/noticia/2014/09/mix-
de-estampas-stylist-ensina-fazer-combinacao-que-e-tendencia-para-estacao.html>. 
Acesso em: 21 set. 2015. 

Matéria: Como combinar cores de roupas

Veja mais informações sobre coordenação de cores.

Disponível em:  <http://www.dicasemoda.com.br/como-combinar-cores-de-
roupas/>. Acesso em: 21 set. 2015. 

Vídeo: Como criar um armário cápsula

Veja como aproveitar as roupas do seu armário com criatividade.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7bkBWuNw21I>. Acesso em: 21 
set. 2015.

Tempo: 4:27.

ACOMPANHE NA WEB
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Vídeo: O que é um armário cápsula?

Como organizar seu armário com o conceito cápsula.

Disponível em:  <https://www.youtube.com/watch?v=gC_m3-ajgC0>. Acesso em: 21 
set. 2015.

Tempo: 14: 20.

Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

Questão 1

Existem algumas regras que devemos considerar na hora de combinar as cores e 
usá-las de forma que nosso corpo seja valorizado. Elas permitem, por exemplo, 
que se crie uma ilusão de ótica a partir do uso da cor. Esta ilusão de ótica ocorre 
por causa de duas características. Quais são elas?

Questão 2

A ___________ refere-se à superfície de um tecido, sua aparência, toque e 
caimento. Ela pode ser associada aos contrastes leve-pesado, opaco-brilhante, 
áspero-macio, firme-maleável, entre outros. Cada tecido tem uma combinação 
específica destas características. Assinale a seguir a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna. 

a) Textura.

b) Combinação de cores.

c) Estampa.

d) Cor.

e) Seda.

AGORA É A SUA VEZ
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Questão 3

Para combinar uma peça estampada com uma peça lisa, é mais fácil começar com 
uma combinação simples e descomplicada, utilizando um princípio básico dentro 
desse contexto, que é:

a) Combinar sempre cores neutras.

b) Repetir na peça lisa uma das cores encontradas na estampa.

c) Combinar cores escuras.

d) Combinar cores claras.

e) Combinar cores opostas no círculo cromático.

Questão 4

Os elementos de design de roupas podem ser usados para criar pontos focais. São 
eles que mais chamam atenção no contexto geral da roupa. Cite os pontos focais 
apresentados neste tema.

Questão 5

Cite os tipos de combinação de acordo com o círculo cromático.
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As combinações de roupas e cores que temos dentro do nosso armário devem 
estar claras e pré-prontas dentro da nossa cabeça. No entanto: inovar e recriar fazem 
parte de toda essa coerência e criatividade na moda, de que trata este  caderno. 

Convidamos vocês a exercitarem os exemplos mostrados aqui, como: o uso de 
cores, modelagens, pontos focais, combinações de estampas, peso visual e o que mais 
lhes for interessante. Convidamos você, aluno, a treinar seu olhar para as cores, para 
as combinações de estampas e texturas, e a por em prática todas essas informações 
com seu guarda-roupa. 

É a hora de uma autoavaliação, de saber se você assimilou as possíveis combinações 
que aprendeu neste material e você está atento para os tipos de combinações que 
as pessoas à sua volta usam. Outro ponto interessante estudado aqui é o círculo 
cromático, que traz muitas possiblidades no contexto de combinações.

FINALIZANDO
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AGUIAR, Titta. Personal Stylist: Guia para consultores de imagem. 6. ed. São Paulo: 
Senac, 2011.

BARBOSA, Luciane da Silva. Estética e imagem pessoal. São Paulo: Pearson, 2012.

KALIL, Gloria. Chic: Um guia básico de moda e estilo. São Paulo: Senac, 2005.

______. Alô chics. São Paulo: Ediouro, 1998.

LUCATHEO. Polyvore. Disponível em: <http://www.polyvore.com/sem_t%C3%ADtulo/
set?id=13237550>. Acesso em: 21 set. 2015. 

MATARAZZO, Claudia. Etiqueta sem frescura. 27. ed. São Paulo: Melhoramentos, 
2005. 

Compatíveis: referem-se aos elementos que podem existir simultaneamente ou sere
m exercidos uns com os outros. 

Recuar: acuar; acovardar-se. Empurrar para trás. Fazer retroceder.

Monocromáticos: elementos de uma só cor.

Desconstruído: refere-se a algo cuja construção foi desfeita; destruído.

Convencional: adjetivo que define ou caracteriza o que normalmente é ou acontece; 
algo comum, usual, normal, contrariamente ao que é irreverente, extraordinário, 
incomum.

REFERÊNCIAS

GLOSSÁRIO





Tema 6

Apresentação pessoal e 
etiqueta profissional

Entendendo o Ambiente de Trabalho

A preocupação com a etiqueta profissional deve fazer parte das nossas vidas, 
mesmo enquanto acadêmicos. Nesse sentido, existem regras básicas porém de 
muita relevância que evitam transtornos e frustrações na hora de ingressarmos num 
mercado de trabalho tão competitivo. Muitas características e muitos aspectos de 
relacionamentos não são usados no nosso dia a dia, por falta de conscientização, 
e são esses os fatores responsáveis pelo nosso sucesso ou fracasso em assuntos 
profissionais. Esses assuntos estão ligados diretamente à etiqueta profissional, razão 
pela qual precisamos estar atentos aos detalhes que fazem diferença em nosso 
comportamento, os quais se relacionam diretamente ao nosso sucesso.

Os cuidados com a aparência são muitos, principalmente quando precisamos ter 
um bom desempenho em uma entrevista de emprego. Além de nossas competências, 
nossos conhecimentos e nossas habilidades, é fundamental que tenhamos um 
comportamento condizente com tal situação. 

A roupa diz muito sobre nós, é considerada um atributo, um elemento que 
agrega valor, mas que não desempenha o fator decisivo numa vaga para o 
mercado de trabalho. Quando o indivíduo já está inserido no mercado de trabalho, 
os cuidados com a aparência e com o comportamento não devem ser deixados de 
lado. Existem regras, cuidados e aperfeiçoamentos que devemos seguir e respeitar 
na área de atuação dentro da estética. Ainda que tenham diplomas, conhecimento, 
talento, títulos acumulados, entre outros elementos, alguns profissionais não 
conseguem alcançar o sucesso ou mesmo o emprego que almejam. A questão 
pode não ser tão difícil de ser respondida se pensarmos na necessidade de 
aprimoramento constante de nossa imagem e nosso comportamento, o que 
facilita nossos relacionamentos. 

POR DENTRO DO TEMA
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Comportamento Profissional

Para alcançar uma carreira de sucesso, precisamos gradativamente reconhecer 
quão importante é tratar bem as pessoas, ter gentileza, cordialidade e consideração, 
qualidades essas que todo indivíduo deveria ter. Pessoas com essas características 
são capazes de se portar bem em todos os ambientes e em todas as situações. Em 
uma seleção de emprego em que dois candidatos tenham as mesmas qualificações 
técnicas, por exemplo, será escolhido aquele que se destacar em boas maneiras e 
que apresentar o comportamento adequado.

“A valorização da etiqueta está também ligada a outra forte tendência do 
comportamento humano: a busca do equilíbrio estético” (GUIRAO, 2006, p. 19).

Pessoas que acreditam que etiqueta é mera formalidade o fazem porque têm 
certa resistência ao assunto, opondo-se a ela por acharem que não precisam dela 
ou mesmo por ignorarem o fato por puro orgulho. Na verdade, o que aprendemos 
até hoje é o que nos rege a vida, sendo desconfortável determinada mudança, por 
isso tudo se torna tão difícil.

Quando se fala de mudanças aqui, fala-se não de mudar personalidade ou 
temperamento, mas de aprimorar o jeito de ver e fazer algumas coisas, ou seja, de 
adequar-se aos princípios de etiqueta para assim diminuir atitudes temperamentais, 
seja na intensidade, seja na duração. O primeiro passo para aproveitar as dicas que 
vamos ver a seguir é reconhecer quais são as atitudes que você precisa mudar, 
quais são as atitudes que você precisa adequar e quais delas você precisa eliminar 
para sempre.

É útil pedir a opinião honesta de pessoas próximas, que lhe 
queiram bem, e também ficar mais atento às críticas que você 
recebe. Muitas coisas que fazemos parecem normais para nós, 
mas são vistas como inadequadas pelos outros. Como você 
poderia saber que fala rápido ou alto demais, por exemplo, se 
alguém não lhe dissesse isso? Procure encarar as críticas e os 
comentários que as pessoas fazem a seu respeito como dicas 
para aperfeiçoar-se. (GUIRAO, 2006, p. 35).

Ter uma consciência postural é fundamental para um profissional, já que uma 
postura correta transmite a impressão de segurança e confiança.

Evite falar perto das pessoas e/ou alto demais; só devemos chegar muito perto 
de quem somos mais íntimos.

Evite expressões populares por mais inteligentes ou divertidas que elas possam 
parecer. Não há nada mais deselegante do que proferir gírias e palavrões. 
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Maquiagem: ainda que uma sombra azul Royal esteja em alta e esteja sendo 
usada em todos os editoriais de moda do mundo, prefira a maquiagem mais clean.

Acessórios: cuidado com os acessórios exagerados como brincos, relógios 
e pulseiras; utilize sapatos apresentáveis, bem-limpos, e nunca use meias com 
bolinhas e tampouco desfiadas.

Cores: tente usar cores discretas e neutras. Roupas de bom acabamento e mais 
estruturadas são mais bem vistas pelos outros.

Roupas: cuidado com o comprimento das saias; se estas estiverem um pouco 
acima do joelho, considera-se um comprimento democrático. Evite os decotes 
profundos, as transparências e muitos babados. Outro cuidado importante se 
relaciona às roupas, que precisam estar bem lavadas, bem passadas; evite roupas 
muito esportivas, saltos muito altos, estampas berrantes, barriga de fora, perfume 
forte, combinação de cores contrastantes.

Celular: sempre desligados; se precisar deixá-lo ligado, informe que está 
aguardando uma ligação; tenha cuidado com os toques engraçados e com as 
músicas muito alta.

Cuidados com os cabelos: mulheres devem estar sempre com o cabelo bem 
arrumado e procurar não os movimentar muito. A tintura deve estar em dia; se 
os cabelos não estiverem com aparência limpa, prenda-os. Homens devem ter 
atenção com a barba, que deve estar bem aparada.

Chicletes: deve-se mastiga-los só antes de entrar em uma entrevista de emprego 
ou antes de atender um cliente.

Saber ouvir: quando o entrevistador (de emprego) estiver falando, realmente 
preste atenção ao que ele tem a dizer. Não interrompa um raciocínio de forma 
alguma.

Saiba o que falar: é importante manter-se informado sobre o que acontece 
em sua cidade, sua região, seu estado e mesmo no mundo. Atualizar-se traz 
boas oportunidades para interagir com as pessoas. Procure não falar tanto de 
experiências pessoais para que todos consigam participar do assunto.

Seja simpático: uma postura básica hoje em dia é ser simpático, agradável, 
atencioso. Então procure sorrir, olhar nos olhos, preocupar-se com o bem-estar 
do próximo.

Para entender as regras básicas sobre o que vestir, quando vestir e como vestir, 
é preciso seguir algumas dicas sobre aparência. É bem verdade que os pequenos 
detalhes fazem diferença. Todo profissional tem de levar em conta alguns fatores 
na hora de se vestir, tal como tipo físico, idade, tom de pele, cor dos cabelos e dos 
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olhos, o lugar, a situação e o horário em que pretende se apresentar. Homens não 
devem usar brincos, piercings e pulseiras exageradas. Às mulheres, por sua vez, 
permite-se isso tudo, porém com muita descrição.

Acessórios como lenços, bolsas e brincos devem ter tamanhos e cores discretas, 
sempre se harmonizando com as roupas. Tênis e camiseta para mulheres são 
inadequados, a menos que seu trabalho seja dentro de uma academia de ginástica.

Não utilize saltos muito altos e finos; o ideal são sapatos confortáveis, de saltos 
médios, sendo os calçados fechados os mais elegantes para o trabalho, os quais 
precisam sempre estar limpos e conservados.

A etiqueta tem como objetivo proporcionar um relacionamento coerente entre 
as pessoas. Para isso é preciso ter equilíbrio, o qual é responsável pelo modo que 
pensamos, agimos e sentimos. 

Algumas atitudes e qualidades devem ser valorizadas por nós mesmos: a 
autoestima, por exemplo, é uma aliada comportamental, já que ela nos leva a 
muitas outras ações que favorecem o meio em que atuamos e as circunstâncias 
em que vivemos.

O respeito é uma atitude que desde nossa infância aprendemos com nossos pais. 
Aprendemos a respeitar não só os mais velhos, mas também o espaço do próximo, 
o tempo de cada indivíduo e principalmente a individualidade de cada pessoa. A 
consideração que temos com o próximo é uma extensão da consideração que 
temos com nós mesmos.

Ser íntegro é valorizar suas crenças e atitudes, ser autêntico, justo e verdadeiro 
consigo mesmo. Essa qualidade tem como atributo dar mais importância à verdade 
do que ao fato de estar com a razão, inspirando, assim, confiança, lealdade, 
sinceridade.

Quando erramos, é difícil reconhecer e assumir esse fato. No entanto, quando 
o reconhecemos e o assumimos, expressamos humildade e consciência de que 
todo ser humano é passível de erros, desde que os corrija. Porém, dar frequentes 
desculpas para os erros e tentar negá-los não é nada elegante.

Ser colaborativo é trocar de energia. Quando você colabora com o próximo, 
você motiva a cordialidade, a reciprocidade, a confiança e a gentileza. Por outro 
lado, você não deve esperar retorno. Como foi dito, trata-se de uma troca de 
energia: um dia esta volta para você.

Ser flexível é também imprescindível nos dias de hoje. A flexibilidade de que 
aqui se fala é a de viajar pela empresa, a de ficar até mais tarde em uma reunião 
importante e até mesmo a de mudar de cidade por um período se isso alavancar 
sua carreira e trazer-lhe benefícios.
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Ser criativo é ser pró-ativo, tomar iniciativa de determinadas coisas dentro do 
ambiente de trabalho, como, por exemplo, fazer pesquisas para trazer informações 
importantes, que agreguem valor; ter ideias que melhorem o desenvolvimento da 
empresa no mercado. Seja inovador e isso será um diferencial.

A humildade também é parte dos quesitos apresentados aqui. Uma pessoa que 
não é humilde não reconhece seus erros, não sabe pedir ajuda, não gosta de ajudar 
e poucas vezes é colaborativa. Se um indivíduo não reconhece que precisa dos 
outros e que os outros precisam dele, dificilmente será um profissional qualificado.

Seja pró-ativo e adiante-se em tarefas que não necessariamente são suas, 
desde que exista essa flexibilidade. A pró-atividade o torna bem-visto em diversas 
situações, principalmente na área profissional.

Todo indivíduo cria expectativas em quase todos os momentos da vida: 
esperamos ser reconhecidos por nosso trabalho, pela competência, cordialidade 
e gentileza, esperamos ser tratados com respeito, atenção e simpatia.

Do mesmo modo, ao debater um assunto qualquer com uma 
pessoa, temos a necessidade de expressar nossas opiniões 
e criamos a expectativa de sermos ouvidos. Contudo, se a 
pessoa não nos deixa falar e insiste em impor o que pensa, 
sem mostrar a mínima consideração para com o que achamos, 
é provável que nos frustremos ou aborreçamos. (GUIRAO, 
2006, p. 50).

No ambiente de trabalho precisamos de relações interpessoais, isto é, 
precisamos perceber as necessidades dos profissionais de trabalho e vice-versa, 
ser gentil, ser cooperativo, saber ouvir, saber fazer e receber crítica e também fazer 
e receber elogios.

Entretanto, ter essas características não quer dizer que seremos interpretados 
de forma positiva. Se você oferece ajuda a um colega que esteja com alguma 
dificuldade, por exemplo, ele pode se ofender, achando que você insinuou que 
ele fosse incapaz. Ou então se você fizer a uma pessoa um elogio do qual ela 
pense não ser merecedora, ela pode considerar que você se utilizou de ironia. As 
atitudes alheias não dependem de você simplesmente. Depende do humor e da 
expectativa que elas tragam naquele momento. 

Vamos tratar agora de atitudes que geram expectativas no indivíduo dentro do 
ambiente profissional:

• Gentileza – um bom-dia acompanhado de um sorriso pode mudar o 



T6

104 Apresentação pessoal e etiqueta profissional

dia de uma pessoa. Ações como as de segurar a porta do elevador para 
alguém, deixar uma pessoa passar na sua frente pela porta, lembrar de datas 
comemorativas dos colegas e felicitá-los são gentilezas que sempre o farão 
ser lembrado.

• Cooperação – ser útil às outras pessoas sempre faz bem, tanto para elas 
quanto para nós. É sempre importante reconhecer quando uma pessoa 
precisa de ajuda e atendê-la com prontidão. Ofereça ajuda sem esperar 
retorno, porque, se não for retribuído pela pessoa que você ajudou, você 
o será por alguém que presenciou sua atitude e que retribuirá seu gesto.

• Ouvir – por mais que possa parecer simples, essa atitude é uma virtude nos 
dias de hoje. Pessoas não têm paciência para ouvir seu semelhante; se o 
“ouvem”, não o escutam, como se parar para ouvir alguém fosse perda de 
tempo. Além de ouvir, é preciso que você espere que o interlocutor termine 
seu raciocínio para que você faça comentários ou observações.

• Fazer crítica – com certeza a melhor maneira de fazer uma crítica é 
realizando sugestões. Se, por exemplo, existe algum comportamento 
incorreto por parte de alguém, sugira-lhe que faça diferente, dê a opção 
em vez de criticá-lo diretamente. Entretanto, evite fazer isso na frente de 
outras pessoas, pois é constrangedor.

Lembre-se de que comentários críticos feitos por meio de 
carta ou e-mail são analisados com mais rigor do que os feitos 
verbalmente. Em ambos os casos, deve-se usar uma linguagem 
amável, o que também ajudará a evitar desentendimentos 
futuros. (GUIRAO, 2006, p. 52).

• Receber crítica – não é muito fácil receber críticas; muitos de nós 
podemos até nos ofender quando isso acontece, ou porque na infância 
estávamos acostumados a ser protegidos por nossos pais ou mesmo 
porque fomos muito criticados em outros empregos, contexto com o 
qual temos dificuldades de lidar. Mas, se quando recebermos uma crítica 
soubermos transformá-la em habilidade interpessoal em vez de encará-
la como negativa, a transformaremos num instrumento motivador para 
aperfeiçoarmos mais nossas habilidades, vencermos desafios ou mesmo 
corrigirmos eventuais erros.

• Fazer elogios – embora pareça um contrassenso dizer que alguém não 
sabe fazer elogios, isso acontece com frequência. Reconhecer o mérito 
do indivíduo vai estimulá-lo a sempre melhorar e fazer bem seu trabalho. 
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Entretanto, o elogio deve ser sincero, já que falá-lo da boca para fora, sem 
fundamentos, é apenas bajulação. Só tome cuidado para não criar uma 
situação embaraçosa ao elogiar uma pessoa perto de outra que exerça a 
mesma função, por exemplo.

• Receber elogios – há quem não saiba receber elogios; por exemplo: se uma 
pessoa lhe disser que seu cabelo está bonito e você responder que não 
entende como ela chegou a essa conclusão, já que não o arruma há 3 dias, 
você estará sendo grosseira(o). A autora Maria Elisabeth Farina Guirao diz 
que é muito deselegante proceder dessa forma, é como se você devolvesse 
um presente recebido ou mesmo colocasse em dúvida a opinião de quem 
fez o comentário. Não é preciso muito para saber receber um elogio: basta 
ser capaz de dizer “muito obrigado(a)” (GUIRAO, 2006, p. 53).

Todas essas situações colocadas até aqui acontecem em nosso ambiente de 
trabalho. Alguns cuidados comportamentais, então, nos levarão a uma carreira 
de sucesso. Se todos os cuidados forem tomados com coerência, seremos 
profissionais reconhecidos por nossos valores pessoais e interpessoais.

 Etiqueta Profissional dentro do Ambiente de Trabalho

Dentro da empresa em que você atua, é bom que reconheçam o verdadeiro 
valor do cliente. Quando se marca uma reunião, por exemplo, é preciso ser 
pontual, objetivo e atencioso.

Se, por exemplo, você tiver uma reunião marcada, e o cliente for até a empresa, 
pode ser que antes de chegar até você ele seja recepcionado por outro colega de 
trabalho. Dessa forma, comunique a este colega que você está esperando pelo 
cliente (fale o nome deste e de quem se trata) para, quando  chegar, ele saber 
que estava sendo esperado. É muito agradável chegar a determinados lugares, ser 
chamado pelo nome e saber que alguém já nos aguarda. Se for o caso de você 
precisar se atrasar um pouco, enquanto a pessoa espera é importante que lhe seja 
servido um café ou uma água. E lembre-se: dez minutos de atraso é tolerável; no 
entanto, um tempo maior do que esse se torna deselegante.

É por meio da apresentação que se estabelece o início de uma 
comunicação e, às vezes, de um relacionamento. A maneira 
como você se apresenta ou apresenta outras pessoas tem 
grande influência na primeira impressão que as pessoas criam 
em relação a você. (GUIRAO, 2006, p. 65).
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Hoje em dia as apresentações já não são tão formais como antigamente; 
tudo vai depender dos costumes de onde você mora e da pessoa que está sendo 
apresentada. Em todo caso, seja discreto e siga algumas regras básicas da etiqueta.

O contato visual é a primeira atitude que temos de ter em relação ao indivíduo 
quando vamos a ele nos apresentar ou mesmo quando o apresentaremos alguém. 
É completamente errado falar com uma pessoa sem olhá-la nos olhos. Caso você 
tenha dificuldades para manter esse contato visual, focalize algum ponto do rosto 
da pessoa enquanto a cumprimenta.

Depois do contato visual, outro comportamento que deve ser utilizado é o 
sorriso, que representa carinho e respeito àquele para quem você se apresenta ou 
àquele que a você está sendo apresentado. A postura corporal também significa 
muito na hora de uma apresentação; se você for apresentado a uma pessoa e 
estiver sentado, é impreterível que se levante para cumprimentá-la; se, por algum 
motivo, você estiver impossibilitado de fazê-lo, pelo menos levante o tronco 
enquanto estende a mão.

Quando conhecemos uma pessoa é comum dizermos “olá, tudo bem?”, “como 
vai?”. Esses cumprimentos são completamente pertinentes, no entanto, apenas 
diga “muito prazer” se você realmente queria conhecer aquela pessoa ou se você 
já havia ouvido falar dela. E, se realmente foi um prazer conhecê-la, diga-lhe isso 
quando ela for embora.

A maneira de apertar a mão de uma pessoa na hora do cumprimento pode 
revelar um pouco da nossa personalidade; por exemplo, se o aperto de mão 
for firme, ele transmite segurança, se for muito forte, transmite autoritarismo ou 
emoção demais; aquele aperto de mãos “frouxo”, por sua vez, sugere antipatia. 
Cuidado para que na hora do cumprimento suas mãos não estejam suadas.

A origem desse gesto remonta à Antiguidade, para indicar que 
as pessoas estavam desarmadas e tinham intenções amistosas. 
Eis porque recusar uma mão estendida é tremendamente 
indelicado. (GUIRAO, 2006, p. 66).

Abraços e beijos não são muito adequados no ambiente de trabalho; os 
cumprimentos devem ser discretos. Caso você tenha alguma intimidade com a 
pessoa há algum tempo, pode ser comum cumprimentá-la com um beijo sutil no 
rosto.

Ao conhecermos uma pessoa com a nossa idade ou com uma idade um pouco 
acima da nossa, devemos tratá-la de “senhor” ou “senhora”; caso a pessoa dispense 
essa maneira de tratamento, você, então, pode chamá-la de “você”.
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Quando chegamos a algum lugar longe do qual o anfitrião está, é necessário 
que nós mesmos nos apresentemos; devemos, portanto, estender as mãos e 
dizer “olá, como vai?”. Se no meio dos convidados você conhecer alguma pessoa, 
para que esta lembre-se de você, é importante que se aproxime dizendo “oi” e 
perguntando “você não é determinada pessoa que trabalha na empresa?”. Uma 
situação constrangedora, pela qual muitos de nós com certeza já passamos, é a 
de sermos apresentados a uma pessoa e em seguida não lembrarmos seu nome. 
Uma forma de não passar por isso é, na hora em que você for apresentado à 
pessoa, apertar-lhe a mão e repetir o nome dela: “Luciane Barbosa? Sou Antônio 
Carlos”.

Quando vamos apresentar algumas pessoas a outras, é importante considerar 
algumas hierarquias, tal como apresentar o homem à mulher; o mais velho ao 
mais novo; a mulher solteira à mulher casada. Se, por exemplo, um visitante chegar 
à empresa em que você trabalha, é importante que se lhe apresente o diretor ou o 
presidente. Nos casos em que você estiver em uma roda em que todos tenham o 
mesmo nível hierárquico, não existem regras, e a ordem das apresentações pouco 
importa.

Se, quando você estiver com um amigo, chegar outra pessoa conhecida, é 
importante que você estabeleça uma característica entre ambos, como, por 
exemplo, na seguinte situação: “Luciane, essa é a Juliana, e ela é professora como 
você”. Com base nisso você consegue criar uma situação de afinidades entre os 
apresentados.

Outro ponto importante para quem está inserido no mercado de trabalho 
é o cartão de visitas, cuja troca é extremamente importante no mundo dos 
negócios. Apesar de hoje haver tantas opções de cores e padronagens para os 
cartões de visitas, é mais coerente que se façam cartões mais discretos, com 
cores neutras como branco, bege, preto. O clássico não fica ultrapassado. Todos 
os dados do cartão devem estar atualizados, limpos, sem manchas, não devem 
estar amassados, tendo aspecto impecável. Outro ponto importante é o local 
onde você guarda seus cartões, que deve ser um porta-cartão de qualidade. 

Postura e Linguagem Corporal

A postura e a linguagem pessoal dizem muitas coisas sobre nós. Devemos nos 
comportar com elegância dentro ou fora do ambiente de trabalho. A maneira 
como nos sentamos, o tom de voz, as gesticulações e todo sinal que represente 
nossa personalidade são importantes e precisam ser alvo de cuidado.

A postura, além de mostrar muito da nossa personalidade, também pode 
dizer muito do nosso estado emocional em determinados momentos. Pessoas 
tímidas ou retraídas ficam de braços cruzados ou com as mãos no bolso enquanto 
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conversam, sinais que já entregam sua timidez.

Acontece que podemos ter vícios de postura, como ficar com as mãos no 
bolso, mexer muito nos cabelos, gesticular demais, estalar os dedos, entre outros, 
ou seja, podemos repassar mensagens erradas simplesmente por falta de atenção 
com nossa postura corporal.

Gesticular demais pode ser um problema, por exemplo; cuidado com a 
frequência e a intensidade dos seus gestos porque eles podem chamar mais 
atenção do que a mensagem que você deseja transmitir.

Ainda falando de mãos, deixá-las à vista na hora da conversa transmite confiança 
para quem nos ouve. Colocá-las para trás enquanto estamos de pé transmite 
elegância. Ficar de braços cruzados é deselegante e transmite insegurança.

A postura das nossas costas também é importante: devemos deixá-las eretas 
e manter a cabeça para frente. Costas curvadas, ombros caídos e cabeça baixa 
representam desânimo.

Homens não devem ser tão espaçosos ao se sentarem, e mulheres devem 
cruzar as pernas com cuidado e charme.

Fonte: <http://vmulher5.vila.to/interacao/original/13/faz-mal-ficar-de-pernas-cruzadas-por-muito-tempo-13-83.jpg>. 
Acesso em 18 set. 2015

Figura 6.1 Postura (Cruzar as pernas).
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A respiração revela bastante nosso estado emocional. Quando estamos 
ofegantes, passamos uma imagem de nervosismo e ansiedade, o que é 
completamente desconfortante. Expressões faciais também podem passar várias 
mensagens desconexas sobre nós. Ações como piscar demais, entortar a boca 
com muita intensidade e fazer bicos causam estranheza. O grande problema é que 
muitas pessoas têm esses costumes sem deles se dar conta. É preciso sempre ter 
um sorriso nos lábios e uma expressão serena. No entanto, sorrir demais em horas 
impróprias pode representar falta de seriedade para alguns. Tudo deve ser feito 
com cautela. No entanto, é sempre melhor ter um semblante feliz do que uma 
aparência mal-humorada. 

A tonalidade de voz também é essencial quando estamos nos comunicando. O 
modo como falamos pode mostrar exatamente se estamos bravos, tristes, felizes, 
agressivos ou carinhosos. A pessoa que falar alto passa a impressão de que é mal-
educada, descontrolada e autoritária, além de incomodar quem está perto e não 
tem nada a ver com a conversa. Por outro lado, falar baixo demais também não é 
nada bom, porque, além de transparecer insegurança, a pessoa pode ser ignorada 
por não estar sendo ouvida.

Tenha cuidado com o contato físico. Existem pessoas que conversam nos 
tocando, o que é desagradável e inconveniente. Muitas pessoas se incomodam 
com tal atitude. Como já foi dito mais acima, contente-se com um aperto de mão.

 
A Aparência Correta e seus Cuidados

Já falamos sobre a importância de uma boa aparência no ambiente de trabalho 
e de negócios, sendo primordial a maneira como nos apresentamos, fator decisivo 
na formação de uma imagem profissional condizente.

A maneira como nos vestimos mostra nosso interior, nosso estilo, nossos 
valores e nossas atitudes. Usar a roupa adequada no ambiente de trabalho pode 
nos abrir muitas portas, embora esses cuidados não sejam compostos só pelas 
roupas: os cabelos devem estar com o corte em dia, limpo e arrumado. 

As unhas devem ser feitas e devem estar arrumadas todos os dias; é possível usar 
esmaltes escuros, mas deve-se ter cuidado com pontas descascadas; evite cores 
da moda, muito chamativas, ou desenhos. Unhas roídas transmitem insegurança 
e ansiedade.

Perfumes devem ser usados com certos cuidados: não se deve utilizá-los 
exageradamente para ir ao trabalho; algumas pessoas têm sérios problemas 
respiratórios e alergias diversas; e sua a fragrância deve ser suave e a mais discreta 
possível. 
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As roupas não precisam exatamente ser da moda, mas precisam estar em 
perfeito estado. Ou seja, elas não podem ter bolinhas, manchas, barras compridas, 
golas amareladas, sendo necessário haver todos os botões. O tecido também é 
importante para a aparência das roupas. O ideal é que você esteja no final do dia 
com o mesmo aspecto que estava pela manhã. 

Se você tem um estilo sensual, deve prestar atenção na hora de escolher a 
roupa de trabalho, que pode prejudicar sua imagem e sua credibilidade enquanto 
profissional; escolha roupas mais decotadas, curtas, justas e transparentes para sair 
aos finais de semana. Para usar de referência algumas vestimentas de trabalho, leia 
revistas que falem do assunto ou preste atenção em como se vestem as mulheres 
que apresentam telejornais.

Separar roupas de trabalho e roupas para os finais de semana ajuda muito na 
hora de decidir o que vestir, já que você encontra tudo com mais facilidade dentro 
do armário. Outra dica valiosa é prestar atenção em sua agenda diária, já que você 
pode ter inúmeras reuniões durante o dia ou mesmo precisar atender muitos 
clientes, o que exigirá que você esteja confortável para todas essas ações.

Ter uma peça de roupa mais elaborada no seu ambiente de trabalho pode evitar 
alguns transtornos como, por exemplo, o de você não poder ir a um coquetel de 
última hora porque não se vestia adequadamente.

Peças clássicas, de boa qualidade, com modelagem e cor apropriada, permitem 
inúmeras combinações dentro do armário: tailleurs, saias, blazers, camisas, vestidos 
de corte reto, sem estampa e de cor discreta são boas aquisições.

Mas de nada adianta estarmos vestidas de acordo com a situação e com o 
ambiente se nossos sapatos não estiverem condizentes com nossa aparência. Eles 
devem estar limpos e com uma aparência boa; sapatos descascados, sujos, com 
saltos gastos destroem qualquer roupa.

O sapato tem que combinar com a cor da calça, da saia ou do vestido, podendo 
mudar o tom. Bolsas e pastas devem ser de cores neutras e de boa qualidade. Os 
acessórios também devem ser mais discretos e clássicos.

Os homens também precisam se atentar para o dress code do mercado de 
trabalho: camisas de manga comprida são mais formais porém mais democráticas, 
podendo ser usadas com a manga dobrada se o ambiente permitir. As calças 
devem estar com a barra em dia, e o ideal é que esta cubra o peito do pé na frente 
e termine onde começa o salto do sapato atrás.

As meias devem ser da cor dos sapatos ou da cor da calça, isso se o homem 
usar calça social. Dê preferência às meias que terminam na altura da panturrilha, 
para não deixar as canelas à mostra ao se sentar.
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Sapatos sociais são muito usados hoje em dia, mesmo que com calça jeans, 
mas o ideal é que eles sejam utilizados com calças sociais. Os “sapatênis” e os 
mocassins são exclusivos para serem usados com calças mais esportivas ou em 
casual days.

Roupas muito justas, acessórios exagerados, saias ou bermudas curtas e 
decotes profundos estão fora de uso dentro de ambientes de trabalho. Sendo a 
empresa mais formal ou não, usar cores neutras, acessórios discretos, tecidos mais 
estruturados é sempre a opção mais certeira

Os cuidados com tatuagens e piercings ainda são essenciais em determinados 
ambientes de trabalho. Esteticamente, piercings e tatuagens devem ser discretos 
e pequenos; se for o caso, use mangas e calças para esconder tatuagens maiores. 
Os piercings devem ser muito pequenos e discretos; se não for o caso, é melhor 
retirá-los, assim como deve acontecer com brincos e colares muito grandes e 
exagerados, que podem, inclusive, levar a algum tipo de acidente.

Outro cuidado essencial é com celulares. Hoje em dia os aparelhos nos dão 
muito suporte, tecnologia e aplicativos que nos tiram atenção em qualquer 
hora e momento do dia. Internet, rede sociais e interatividade podem nos deixar 
desatentos por mais tempo do que o esperado. Quando nossos superiores nos 
dão ordens que descumprimos para atuar em qualquer outra situação, estamos 
sendo antiprofissionais.

O vocabulário é outro fator fundamental para nos apresentarmos em público, 
principalmente quando estivermos atendendo nossos clientes. Gírias só são 
cabíveis na casa de amigos ou em ambientes de pura informalidade. 

Evite o envio de correntes de e-mail no horário de trabalho; ainda que elas 
pareçam agradáveis e edificantes, você deve ter o que fazer no seu horário de 
trabalho. 

Voltando ao assunto celular, é válido lembrar, mais uma vez, que, quando um(a) 
cliente estiver em sua sala, você não deve parar a conversa para atender ao celular, 
já que ali, naquele momento, a pessoa mais importante é o(a) cliente. Você deve 
dar atenção plena e exclusiva a ele(a). Seu celular deve ficar na recepção quando 
o(a) estiver atendendo, já que não há nada mais deselegante do que falar do 
preço abusivo da conta de luz que chegou à sua casa enquanto sua cliente espera 
terminar a conversa, por exemplo.

É claro que, depois de adquirida certa intimidade, tanto com outros funcionários 
da empresa como com os clientes, todo ambiente se tornará mais descontraído. 
Mas lembre-se: sempre tenha uma boa educação, seja cortês e gentil, para que 
as pessoas o(a) vejam com bons olhos e, consequentemente, como um bom 
profissional.
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Entrevista de Emprego e Reuniões

Quando vamos a uma entrevista de emprego, é comum nos sentirmos 
nervosos e apreensivos. Todavia, se conhecermos algumas regras e tomarmos 
alguns cuidados, poderemos nos sentir mais seguros nesse dia tão importante.

Chegar com alguns minutos de antecedência, além de mostrar pontualidade, 
também faz com que você conheça o ambiente e as pessoas que circulam por ali, 
o que lhe oferece mais segurança, diferentemente dos casos em que você chega 
em cima da hora, ofegante, e tem de entrar correndo para a sala de entrevista.

Quando for chamado para sala do entrevistador, peça licença antes de entrar e 
somente se sente se for convidado. Se estiver segurando bolsa, pasta, ou qualquer 
coisa em suas mãos, deixe a mão direita livre para cumprimentá-lo. Porém, espere 
que o entrevistador lhe estenda as mãos primeiro. Não coloque nada sobre a mesa 
sem que o entrevistador lhe ofereça a oportunidade. Deixe seus pertences no seu 
colo ou em alguma cadeira que estiver vazia ao seu lado.

Sempre fale a verdade sobre suas competências e experiências, e sempre deixe 
que o entrevistador termine de falar para que você comece. Não fale mal das 
empresas em que já trabalhou, por mais negativa que tenha sido sua experiência. 

Falar mal de colegas de trabalho e de ex-chefe também é proibido. Espere que 
o entrevistador encerre a conversa e também que ele lhe estenda a mão. Na hora 
de se retirar, não se esqueça de agradecer a atenção dispensada. Mostrar interesse 
pela vaga também vai ajudá-lo a conquistar a confiança do entrevistador, mas não 
mostre ansiedade.

Trabalho em equipe é muito comum no mercado profissional; para que reuniões 
se tornem mais produtivas, é preciso ter uma conduta cordial e de respeito. Valores 
e comportamentos embasados no respeito só trazem benefícios para a empresa. 
Pensando assim, quando estamos dentro de uma reunião, deve sempre prevalecer 
o espírito de equipe, deve-se ouvir com atenção o que os outros têm a falar e 
nunca se deve interromper um raciocínio.

Na hora de uma reunião, esqueça as desavenças e os julgamentos que, por 
algum motivo, podem surgir em sua cabeça. Mesmo as pessoas com as quais é 
mais difícil de se relacionar podem agregar valor numa hora dessas.

Não se esqueça que pontualidade vale para todos os momentos de nossas 
vidas, e numa reunião não é diferente. Se for o caso de um possível atraso, avise 
o motivo deste aos demais para que eles iniciem a reunião sem você. Tente se 
inteirar do assunto e leve anotadas possíveis observações pertinentes ao tema.

Se chegar atrasado, seja o(a) mais discreto(a) possível, não arraste cadeiras, não 
bata a porta, não escolha o lugar em que deseja se sentar, não dê explicações no 
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meio da reunião – no melhor dos casos, peça desculpas pelo atraso e sente-se. No 
final você pode explicar o motivo do atraso e procurar se inteirar do assunto que 
você perdeu inicialmente.

Caso precise se retirar durante a reunião, justifique-se antes do início desta 
e sente-se num lugar estratégico para que, na hora em que precisar ir embora, 
atrapalhe o menos possível seus colegas.

Se houver necessidade de fazer perguntas ou comentários sobre o assunto, 
sinalize com a mão e espere que o interlocutor o autorize. Não fale enquanto outra 
pessoa está falando. Anote as observações que deseja fazer para que, dessa forma, 
no caso de não conseguir realizá-las durante a reunião, você não se esqueça de 
nenhum detalhe.

Preste atenção aos sinais não verbais que você emite durante 
uma reunião. Pessoas que se mexem muito na cadeira, 
brincam com as mãos, bocejam ou suspiram a cada 30 
segundos incomodam os presentes e constrangem quem está 
com a palavra. (GUIRAO, 2006, p. 107).

Cuidados ao telefone dentro da empresa são imprescindíveis. Atente-se ao tom 
de voz, não faça outra coisa quando estiver numa ligação, já que a pessoa do outro 
lado saberá, por exemplo, que você está à procura de algo se estiver abrindo e 
fechando gavetas. Não fale muito alto; isso pode incomodar quem está do outro 
lado. Também não fale muito baixo, já que a pessoa pode ter de se esforçar muito 
para entendê-lo. Pronuncie as palavras com clareza e não fale muito rápido.

Tenha cuidado com os e-mails dentro do ambiente de trabalho; seja breve 
e objetivo. E-mails longos são cansativos e tomam demais nosso tempo. Em 
contrapartida, um e-mail muito curto também não passa uma boa impressão; 
nesse caso, ele pode representar que você estava desinteressado, com preguiça 
ou de mau humor.

Erros ortográficos são sinais de desatenção ou mesmo falta de informação. 
Verifique a ortografia antes de enviá-los. Nas regras da internet, enviar um e-mail 
com uso excessivo de letras maiúsculas significa que você está gritando.

Evite e-mails com fundos animados, emoticons ou qualquer recurso visual; é 
como se você se representasse no seu e-mail. Correntes e anedotas não são bem-
vistas.

Ao responder um e-mail, apague a mensagem anterior. Quando for encaminhar 
e-mails para mais de uma pessoa, tome o cuidado de utilizar cópia oculta. E jamais 
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repasse esse e-mail (ou mesmo um número de telefone) sem a devida autorização.

Com todos esses cuidados e com o seu aperfeiçoamento diário, as chances de 
uma carreira sólida e promissora podem elevar seu patamar de reconhecimento 
pessoal e profissional.

Pensando e vivendo a orientação profissional

Leia capítulos do livro Pensando e vivendo a orientação profissional,  organizado 
por  Dulce H. P. S. Lucchiari, que versa sobre postura dentro das empresas. 

Disponível em: <http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=WQRWCH
dKLP8C&oi=fnd&pg=PA7&dq=postura+profissional&ots=wNqZ9z4vvD&sig=-Sd9
TQm_7NbUvvWN4u4dbhIIOos#v=onepage&q=postura%20profissional&f=false>. 
Acesso em: 24 set. 2015.

Etiqueta corporativa

Leia o artigo “Etiqueta corporativa: como agir em diversas situações do dia-a-dia”. 

Disponível em: <http://www.rhportal.com.br/artigos/rh.php?idc_
cad=zsn3homqu>. Acesso em: 25 set. 2015.

A importância da imagem pessoal

Veja o vídeo “A importância da imagem pessoal”, que versa sobre a etiqueta 
profissional composta por nossa imagem pessoal. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=5VysfpUS60o>. Acesso em: 
24 set. 2015. 

Tempo: 00:13:08.

Ética e Etiqueta

Assista ao vídeo “Ética e Etiqueta” para entender mais sobre etiqueta profissional. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=PUVARM4v8G0>. Acesso 
em: 24 set. 2015. 

Tempo: 00:02:49.

ACOMPANHE NA WEB
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Instruções:

Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você encontrará 
algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os 
enunciados e atente-se para o que está sendo pedido.

Questão 1

Assim como acontece com as vestimentas, a aparência e a postura, é preciso 
tomar alguns cuidados relacionados ao uso de perfumes no ambiente de trabalho 
e na hora da entrevista de emprego. Comente sobre o assunto.

Questão 2

Deve-se tomar alguns cuidados em relação a tatuagens e piercings dentro do  
ambiente de trabalho. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta:

a) Acessórios maiores são permitidos desde que não sejam associados a tatuagens, 
porque, esteticamente, em nada combinam. 

b) Tatuagens grandes pedem mangas e calças para escondê-las. Os piercings, por 
sua vez, precisam ser pequenos e discretos; se não for o caso, é melhor retirá-los.

c) As tatuagens podem representar falta de higiene.

d) Em quase todas as áreas profissionais é possível utilizar piercings e tatuagens.

e) É preciso optar pelos piercings ou pelas tatuagens.

Questão 3

Dentro da etiqueta profissional, além das vestimentas, são necessários cuidados 
muito importantes para mantermos um ambiente favorável e agradável de 
trabalho. Respeitar esse ambiente em diferentes aspectos se faz necessário para 
que seja mantida certa cordialidade entre as pessoas que ali estão inseridas. Para 
isso, é importante reconhecer a etiqueta profissional como uma aliada ao sucesso. 
Considere a seguir os elementos que se fazem necessários para essa construção 
de sucesso profissional:

I. Aprimorar o modo de ver as coisas sem precisar mudar seu temperamento.

II. Identificar comportamentos que precisam ser mudados ou adaptados em 

AGORA É A SUA VEZ
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determinados momentos.

III. Falar o que pensa em todos os momentos demonstra sinceridade e 
profissionalismo.

IV. Acatar todas as opiniões alheias mesmo que sejam diferentes dos seus valores 
e princípios para que a aceitação seja mais rápida. 

Estão corretos apenas os itens:

a) I, II e III.

b) IIII e IV.

c) I e II.

d) I e III.

e) II e III.

Questão 4

É necessário saber se comportar adequadamente dentro do ambiente de trabalho. 
A etiqueta profissional se baseia em um conjunto de regras que visam a um 
relacionamento harmonioso. Isso é de extrema importância, já que convivemos 
diariamente com as mesmas pessoas, por mais tempo até do que com nossas 
famílias. Em se tratando de etiqueta profissional na hora de mandarmos e-mail, 
podemos citar quais indicações?

Questão 5

São necessários alguns cuidados para não perder pontos na hora da entrevista 
de emprego. Por nervosismo, ou mesmo despreparo, muitos candidatos acabam 
desperdiçando oportunidades sem necessidade. O primeiro cuidado é certificar-
se de que você está de bom humor; ninguém aprecia pessoas mal-humoradas. 
Tente também manter uma fisionomia alegre e não demonstre impaciência ao 
aguardar ser chamado. Além disso, é preciso tentar se manter agradável e esquecer 
as dificuldades pelas quais possa estar passando. Cite alguns comportamentos 
pertinentes e indicados para a hora da entrevista de emprego.
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FINALIZANDO

Você pôde ver os princípios básicos da etiqueta profissional e comportamental, 
a maneira como se posicionar corretamente no ambiente de trabalho e como 
se relacionar bem com o próximo. Respeitar o ambiente de trabalho com 
vestimentas, comportamento e postura, formalizar e-mails na hora de enviá-
los à sua rede profissional, qualificar-se constantemente e manter a elegância 
profissional todos os dias. Saber se colocar em determinados momentos é o que 
vai mantê-lo(a) em seu emprego e até promovê-lo(a) em sua carreira, observar o 
modo como as pessoas se vestem e se comportam dentro da empresa faz parte 
desse aprimoramento constante. Todos esses cuidados nos levarão a uma carreira 
consistente e voltada para nosso desenvolvimento profissional adequado. 
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REFERÊNCIAS

GLOSSÁRIO

Atributo: aquilo que é próprio de alguém ou de algo. Característica. Sinal distintivo. 
Emblema. Símbolo. É um termo que acrescenta um sentido de qualidade à outra 
palavra.
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Condizente: compatível, capaz de existir junto em harmonia, congruente. Ex.: 
“Suas alegações não condizem com a realidade dos fatos”.

Coerente: é ser autêntico, é ser sincero nas três reações: pensar, sentir e agir.

Aprimoramento: melhorar, aperfeiçoar, apurar, requintar.

Democrático: no contexto da moda, representa uma peça de roupa que pode ser 
usada por muitas pessoas, pode ser combinada com muitas outras peças e pode 
ser destinada também para mais de um tipo físico.
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