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RESUMO 

 

Enquanto o consumo influencia as relações sociais, os templos de consumo, ou shopping 
centers, tornam-se campos férteis para pesquisas que, como esta, partem do problema das 
representações sociais contemporâneas e de como elas podem materializar territórios 
simbólicos no ambiente, especificamente, no nosso caso, no Vale Sul Shopping em São José 
dos Campos. A pesquisa foi realizada em quatro etapas: pesquisa bibliográfica, pesquisa de 
observação e registro in loco, pesquisa guiada, entrevistas qualitativas com grupos focais de 
frequentadores e entrevista direta com uma representante do shopping center. Todas as etapas 
foram submetidas a uma análise. O Vale Sul Shopping foi escolhido, entre outros motivos, 
por ter uma extensa Área Bruta Locável (ABL); estacionamento e acesso de pedestres 
controlados; e várias expansões, que contam a história de posicionamento comercial. Propõe-
se, como objetivo deste trabalho, observar se é possível, por meio do vestuário, construir uma 
fronteira entre as pessoas que frequentam o mesmo ambiente – o que será chamado de 
território simbólico, uma vez que a barreira não é física, mas construída por símbolos 
subjetivos inerentes às roupas. A metodologia de pesquisa foi submetida ao comitê de ética, 
sendo aceita e registrada na Plataforma Brasil sob o número do CAAE 
44254315.8.0000.5503. 
 
Palavras-chave: Shopping Center; Territórios simbólicos, planejamento urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

While consumption affects social relations, the temples of consumption, or shopping centers, 
becomes fertile field for researches that, like this one, starts from the problem about 
contemporary social representations and how they materialize symbolic territories in the 
environment; specifically for this case; at VALESUL Shopping in São José dos Campos. This 
research will be conducted in four stages: a literature review, observation research and on-site 
registration, guided research, qualitative interviews with focus groups composed by people 
that frequently attend to malls and direct interview with a person who represent the mall. All 
steps must be subjected to a review and analysis. The VALESUL Shopping was chosen, 
among other reasons, to have an extensive gross leasable area (GLA); parking and controlled 
pedestrian access; and various expansions, those which tell the history of commercial 
positioning. It is proposed, as an objective of this work, observe how people, through clothes, 
can delineate  if possible, a border between them and the others on the same environment - 
which will be called symbolic territory, since it is not physical, but it´s symbolic made 
throughout clothes. The research methodology was submitted to the ethics committee being 
accepted and registered in Brazil Platform under number CAAE 44254315.8.0000.5503. 
 

Key words: Shopping center; symbolic territory; urban planning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O período atual pode ser compreendido e denominado como pós-moderno, como é 

mais comum, ou hipermoderno, como Lipovetsky (2004) defende, sendo também bastante 

utilizado o conceito de modernidade líquida encontrado em Bauman (2001). No entanto, 

apesar das diferentes formas de análise da atualidade, a influência do consumo nas relações 

sociais parece ser um dos consensos entre os pesquisadores. 

Uma vez que o consumo é um fator importante para a construção das relações 

sociais, ao mesmo tempo em que estas relações sociais são constitutivas do habitar a cidade, 

optou-se por direcionar esta pesquisa para as interações que acontecem dentro de um espaço 

que é construído voltado ao consumo, os shopping centers. 

O conceito de templos de consumo será transferido para os shopping centers pela 

aplicação da descrição proposta por Bauman, ao mesmo tempo em que Garrefa afirma que, 

desde o início, nos primórdios dos shopping centers, quando eles ainda eram galerias abertas, 

havia “a elaboração de uma paisagem interior própria, que seduzia os clientes, e o 

estabelecimento de código de postura peculiares, ao banir pessoas indesejáveis (como as 

prostitutas e os mendigos)” (GARREFA, 2011, p.39). 

É possível inferir das leituras de Bauman e Garrefa que os shopping centers existem 

com o objetivo de transportar seus frequentadores a outro lugar, sem ligação com o que 

acontece na vida diária, porém proporcionam uma experiência com ambientação, iluminação 

e temperatura controladas, de maneira que “o templo de consumo pode estar na cidade, mas 

não faz parte dela; não é o mundo temporariamente transformado, mas um mundo 

‘completamente outro’” (BAUMAN, 2001, p.115). Um lugar onde é possível experimentar 

imagens de si e do outro longe do habitual e do cotidiano.  

O vestuário passa a ser uma forma de comunicação enquanto os indivíduos circulam 

pelas galerias do shopping center, uma comunicação silenciosa, porém acredita-se ser 

possível o envio de uma mensagem clara de delimitação de espaço. A partir da perspectiva do 

consumo permeando os diferentes aspectos da vida contemporânea, a problemática do 

trabalho proposto é referente às representações sociais contemporâneas em um ambiente onde 

a finalidade primordial é o consumo, em uma capital de uma região metropolitana. Investiga-

se a possibilidade de se formarem territórios por meio do vestuário, que é um conjunto de 

objetos consumidos capazes de serem identificados como a própria identidade do sujeito, em 

um ambiente supostamente controlado como os shopping centers. 
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Bauman aponta que “é a capacidade de ‘ir às compras’ no supermercado de 

identidades o grau de liberdade genuína [...] de selecionar a própria identidade [...] Somos 

livres para fazer e desfazer identidades à vontade” (BAUMAN, 2001, p.98). A roupa torna-se 

um dos agentes dessa mudança de identidade constante por sofrer ação do sistema de moda de 

obsolescência programada, e, quando o indivíduo não aceita as trocas da moda, também pode 

se valer da construção de identidades múltiplas por meio do vestuário, uma vez que a 

sociedade aceita as flutuações de opiniões. Don Slater aponta que “o senso comum associa 

uma riqueza maior com a satisfação das necessidades. A cultura do consumo, por outro lado, 

associa a satisfação com a estagnação socioeconômica: as necessidades não devem ter fim” 

(SLATER, 2002, p.101). A necessidade de mudar de identidade, uma vez que a identidade é 

associada com produtos, também não deve ter fim, é um processo contínuo. Para saciar a 

necessidade de mudança e de construção de identidade, frequenta-se o templo de consumo, ou 

o shopping center. 

Explorar as diversas relações entre as pessoas, a cidade, o shopping center e o 

vestuário é o objetivo maior deste trabalho; nesse caso, a roupa passa a se tornar um item para 

a análise, podendo ser compreendida como um meio de comunicação que consegue unir ou 

afastar pessoas que estão em movimento pelos corredores e pelas galerias dos shopping 

centers, pois como John Collier coloca “Observar a maneira como as pessoas se misturam e 

se agrupam é fundamental para se compreender a estrutura social dinâmica” (COLLIER, 

1973, p. 56). 

A imagem exibida pode ser manipulada e adaptada para diferentes ocasiões; a 

identidade construída torna-se mutante e também se difere entre os grupos que frequentam o 

shopping center. A roupa pode se transformar em um instrumento que determina e identifica o 

universo do indivíduo que a porta: “ela [a moda] não copia a realidade, mas se comunica, 

discute, vive e a rearticula” (BRANDINI, 2007, p.31). Acredita-se que a roupa assume 

características de território quando constrói as mensagens enviadas, representa a realidade, a 

identidade e a compreensão de mundo desse indivíduo  
Conquista um grupo, e esse mesmo grupo cuida de se comunicar com os outros. 
Esses outros adquirem simbolicamente o desejo de participar dessa comunidade, de 
serem aceitos e reconhecidos por ela. [...] A moda tenta resolver esse dilema por 
definição insolúvel: completar o que tem de ser separado; homogeneizar o que se 
baseia na heterogeneidade; nivelar o que só pode acontecer porque existem 
desigualdades. (RASLAN, DORNELLES, 2010, p.62) 
 

A roupa constrói significados que tanto servem de ponte para unir quanto para 

separar os indivíduos e os grupos: “A mensagem da moda, entretanto, somente será 

compreendida dentro de um contexto cultural. Ela cria e contesta a identidade do ser humano” 
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(RASLAN, DORNELLES, 2010, p.58) e só é completada a mensagem após a observação do 

outro, porém, pela multiplicidade de significados que cada pessoa carrega consigo, a 

mensagem pode ser mal interpretada. Esse é um grande desafio da pesquisa proposta: a 

possibilidade de identificação e interpretação apropriada do vestuário em determinado espaço-

tempo, sob diferentes símbolos de identidade.  

O shopping center escolhido para trabalho foi o Vale Sul Shopping, situado na 

cidade de São José dos Campos no Estado de São Paulo. O Vale Sul Shopping foi escolhido, 

entre outros motivos, por ter uma extensa Área Bruta Locável (ABL); estacionamento e 

acesso de pedestres separados; e várias expansões, que contam a história de posicionamento 

comercial que iniciou voltado ao mercado popular e, hoje, busca um mercado mais plural. 

A roupa usada para frequentar o shopping center é importante para este estudo 

devido à possibilidade das escolhas do que, como e quando vestir, afinal, o shopping center é 

parte da cidade urbanizada contemporânea e um lugar onde se pode “viver num mundo cheio 

de oportunidades – cada uma mais apetitosa e atraente que a anterior [...]. Nesse mundo, 

poucas coisas são predeterminadas, e menos ainda irrevogáveis” (BAUMAN, 2001, p.74), 

característica da sociedade contemporânea. 

A partir dessas considerações, propõe-se, como objetivo deste trabalho, observar 

como as pessoas, por meio do vestuário, no deslocamento dentro das dependências do Vale 

Sul Shopping em São José dos Campos, São Paulo, conseguem delimitar uma fronteira entre 

elas e os outros frequentadores do mesmo ambiente; essa fronteira será chamada de território 

simbólico, uma vez que não é física, mas construída por símbolos construídos através das 

roupas, e delimita fronteiras que aproximam ou afastam outras pessoas, além de se conectar 

com o que Haesbaert (2004) defende: que o território é ligado à posse e à dominação, o 

impedimento de deixar o outro entrar, e à apropriação: “todo território é, ao mesmo tempo e 

obrigatoriamente, em diferentes combinações, funcional e simbólico, pois exercemos domínio 

sobre o espaço tanto para realizar ‘funções’ quanto para produzir ‘significados’” 

(HAESBAERT, 2004, p.3).  

O frequentador do Vale Sul Shopping deverá ser observado da forma como George 

Poulet analisa o espaço na literatura Proustiana: “os seres humanos aparecem em certos locais 

que lhes servem de suporte e moldura e que determinam a perspectiva segundo a qual nos é 

permitido vê-los” (POULET, 1992, p.30). Assim, por meio das fotografias colhidas, em 

conjunto com as entrevistas com os grupos focais, acredita-se ser possível perceber o 

território impregnado pelas identidades pessoais pela forma como as roupas são combinadas 

com o lugar em que estão e geram significados. Uma cena congelada pela máquina não se 
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torna apenas um lugar emoldurado, mas também um fragmento de realidade que possibilita 

significados e interpretações diversas. São essas interpretações perceptíveis dentro de um 

contexto e período que permitem a construção dos territórios simbólicos.  

Com base no objetivo proposto, o estudo do vestuário se torna restrito à maneira 

como a roupa é usada para construir símbolos que delimitam e determinam algumas rápidas 

associações, como identidade, cultura, faixa etária e pertencimento a algum grupo específico, 

aspectos constituintes do estilo de vida contemporâneo. Acredita-se que, como São José dos 

Campos é uma cidade que une pessoas de diferentes lugares e, assim como as cidades 

cosmopolitas contemporâneas, possui como uma forma de lazer o shopping center, é possível 

perceber que acontece um comportamento social no espaço de estudo que não é apenas 

passível de ser identificado e verificado, mas que está em profunda relação com a forma como 

a sociedade é construída hoje. Como Sevcenko (2011) aponta,  
 
Nessas grandes metrópoles em rápido crescimento, todos vieram de algum outro 
lugar, portanto, praticamente ninguém conhece ninguém, cada qual tem uma história 
à parte e são tantos e estão todos tão ocupados, que a forma prática de identificar e 
conhecer os outros é a mais rápida e direta: pela maneira como se vestem, pelos 
objetos simbólicos que exibem, pelo modo e pelo tom que falam, pelo seu jeito de se 
comportar. (SEVCENKO apud GARREFA, 2011, p.56) 
 

Para uma melhor interpretação do território construído por meio da roupa, é possível 

realizar uma análise da disposição das lojas do Vale Sul Shopping – o mix de lojas – que é 

pensada de acordo com o produto e o público a ser atingido. Essa conexão gerada também 

influencia na composição do vestuário de quem frequenta o espaço. A mensagem construída 

pela roupa leva consigo a simbologia construída pela disposição das lojas no espaço. 

Baudrillard reforça que “o consumo surge como sistema que assegura a ordenação dos signos 

e a integração do grupo; constitui [...] um sistema de comunicação ou estrutura de permuta” 

(BAUDRILLARD, 2008,p. 91). Dessa forma, é por meio da roupa, dos gestos e da forma de 

andar que, silenciosamente, constroem-se territórios tão móveis quanto o caminhar da pessoa. 

O indivíduo decide ir ao shopping center por diversos motivos além do consumo, e 

um deles é a circulação pelo ambiente para observar e ser observado pelo outro. A roupa é 

uma das muitas ferramentas da construção da identidade; Bauman aponta que “o único apoio 

com que estranhos que se encontram podem contar deverá ser [...] sua aparência, palavras e 

gestos” (BAUMAN, 2001, p. 111). Esse conjunto é parte da decisão de apresentação do 

indivíduo para o outro, da construção dos territórios subjetivos. 

O trabalho proposto necessita de uma abordagem metodológica interdisciplinar, uma 

vez que a roupa e a moda não são apenas uma manifestação social, mas uma disciplina 
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alimentada por pesquisas científicas, com objeto e métodos próprios. Tal fato pode carregar 

uma dificuldade aparente, mas não se nos lembrarmos das palavras de Weber, para quem “o 

fato de que nas ciências da cultura humana, a construção de conceitos depende do modo de 

propor os problemas, e de que este último varia de acordo com o conteúdo da cultura.” 

(WEBER, 1999, p.121). Na sociedade contemporânea, na cultura na qual estamos inseridos, a 

compreensão das relações que a configuram pede cada vez mais a construção de problemas 

que não estão presos às disciplinas. Portanto, o diálogo entre comportamento, construção de 

territórios e espaço do shopping center é um ponto de partida que desperta a nossa 

imaginação, pois aproxima elementos cotidianos e os reúne em um ambiente também 

cotidiano, o shopping center, sob um olhar analítico e unificador ao mesmo tempo. 

É preciso partir da ideia de que a pesquisa da formação de lugares e do próprio 

cotidiano na contemporaneidade é um processo contínuo, que permite múltiplas 

generalizações e individualizações de acordo com as combinações de análises utilizadas 

durante o estudo.  

A análise proposta foi realizada em quatro etapas; tem início com uma pesquisa 

bibliográfica, uma observação não participativa exploratória para verificar o problema, 

seguida de uma observação sistemática, acompanhada do registro com a câmera fotográfica, 

para, em seguida, serem realizadas entrevistas semi- estruturadas de caráter qualitativo com 

grupos focais de frequentadores e entrevistas estruturadas de caráter qualitativo com 

representantes do shopping center pesquisado, submetidas a uma análise. 

Em busca de uma compreensão mais abrangente da significação do shopping center 

para a contemporaneidade, consultaremos Silvana Pintaudi em “Shopping centers: Espaço, 

cultura e modernidade nas cidades brasileiras”, Fernando Garrefa em “Shopping Centers: de 

centro de consumo a produto de consumo” e Robson José dos Santos em “Shopping Centers: 

Comunicação e cultura, uma cidade dentro da cidade”. Estudamos Zygmunt Bauman em 

“Modernidade Líquida” para compreendermos os aspectos sociais que determinam a opção de 

frequentar espaços como o shopping center. Como a interação entre público e shopping center 

é permeada pelo consumo, será necessária a discussão de Jean Baudrillard em “A sociedade 

de Consumo”, Don Slater com “Cultura do consumo & modernidade” e Mary Douglas e 

Baron Isherwood com “O mundo dos Bens”. Para abordarmos a questão da indumentária, nos 

ancoraremos em autores como o filósofo Ted Polhemus com suas publicações sobre a história 

das modas de rua: “Street Style” e “Surfing Style”, bem como do historiador Malcom Barnard 

em seu livro “Moda e Comunicação”. 
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Para o universo do planejamento urbano e, mais especificamente, na construção do 

espaço urbano contemporâneo, consultamos Michel de Certeau com “A invenção do 

Cotidiano”, a coleção de Milton Santos e Rogério Haesbaert com seus “Múltiplos 

Territórios”. Para a análise das imagens e do espaço, abordamos “A antropologia visual: a 

fotografia como método de pesquisa”, como propõe John Collier, Jr. Sobre a construção da 

identidade na cidade de São José dos Campos, consultamos a obra da historiadora Valéria 

Zanetti “Cidade e identidade: São José dos Campos, do peito e dos ares”, bem como o estudo 

sobre o Vale Sul Shopping de Evanilce Aparecida Hasselmann Richter em “Estudo das 

alterações provocadas pelos shopping centers em alguns aspectos da estrutura urbana da 

cidade de São José dos Campos, SP”. 
O passo introdutório em muitos projetos consta de uma visão etnográfica global ou 
de uma fase de estudo descritivo. Este período é uma fase de orientação e educação 
dos pesquisadores. É uma fase de acúmulo de fatos sobre o ambiente geral em 
estudo, frequentemente essencial à obtenção de uma visão ampla, dentro da qual a 
particularidade cultural pode encontrar um lugar orgânico. (COLLIER, 1973, p.11) 

 

Aponta-se em registro, da forma como Collier orienta anteriormente, tanto 

aglomerações de pessoas para definir o que é o “comum”, quanto, em seguida, pessoas que 

possuem roupas que demarcam, nitidamente e em comparação com o “comum”, os territórios 

simbólicos. Todas as fotos possuem modificações nos rostos para preservar a identidade das 

pessoas.  

O processo de observação é considerado um elemento fundamental, tanto para as 

etapas introdutórias da construção do objeto de pesquisa quanto para a coleta de dados , 

segundo Gil (2012). Mesmo sendo um processo que envolva o uso dos sentidos, a observação 

pode ser legitimada como processo de pesquisa: “por ser utilizada, exclusivamente, para a 

obtenção de dados em muitas pesquisas, e por estar presente também em outros momentos da 

pesquisa, a observação chega mesmo a ser considerada como método de investigação” (GIL, 

2012, p.100). Gil (2012) ainda afirma que a pesquisa de observação pode ser, ou não, 

estruturada, e ainda sugere a seguinte classificação: “observação simples, observação 

participante e observação sistemática” (GIL, 2012, p.101). 

Para a pesquisa in loco, primeiramente foi adotada uma observação simples de 

caráter exploratório para iniciar o contato com o shopping center e apreender a problemática. 

A observação simples acontece de maneira espontânea, sem análises, o pesquisador “observa 

de maneira espontânea os fatos que aí ocorrem” (GIL, 2012, p.101), enquanto que a 

observação participante “o pesquisador assume, pelo menos até certo ponto, o papel de um 

membro do grupo” (GIL, 2012, p.103). Em seguida, um sistema de observação foi adotado, 
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para a observação sistemática o pesquisador “elabora previamente um plano de observação” 

(GIL, 2012, p.104), e este foi composto de um roteiro que segue as indicações propostas por 

Fernando Garrefa para identificarmos, de maneira definitiva, a classificação do shopping 

center e a abrangência de público, a circulação e o acesso aos corredores e aos outros espaços 

de convivência do shopping center que interferem na construção do território simbólico.  

Nesta segunda etapa, a observação sistemática, observamos os seguintes pontos: 

quantidade de estabelecimentos comerciais, mix de produtos, número de lojas-âncora, opções 

de lazer, identificação da área em que o shopping center está localizado e os bairros de 

influência pelo acesso a ônibus. Gil (2012, p.106) aponta que “é impossível observar tudo. 

Por isso a observação é sempre seletiva” e ainda aponta que a observação deve ser submetida 

a um tipo de amostragem.  

De acordo com a leitura de Antônio Gil (2012), a amostragem ad libitum (à vontade) 

e a amostragem de comportamentos são as mais adequadas para o desenvolvimento da 

pesquisa. O autor explica que para a amostragem ad libitum “o observador anota o que é 

visível e potencialmente relevante” (GIL, 2012, p.106), como é o caso do estudo dos 

corredores e espaços do shopping center. Enquanto que, para a pesquisa de público 

frequentador e também para as entrevistas, se fez necessária uma obtenção de amostragem por 

comportamento, a qual “requer a observação de um grupo num determinado contexto por 

inteiro” (GIL, 2012, p.107), uma vez que o grupo era formado pelos frequentadores do 

ValeSul Shopping. O autor ainda aponta que “as observações são registradas periodicamente, 

sendo que os momentos de amostragem são selecionados aleatoriamente” (GIL, 2012, p.107). 

Mesmo quando o autor aponta que o principal inconveniente pode vir a ser a 

mudança de comportamento das pessoas uma vez identificada a presença do observador, 

invalidando a pesquisa de observação, não chega a ser o caso do proposto trabalho, uma vez 

que a observação se deu dentro de um ambiente com muitas pessoas sendo difícil enxergar a 

pesquisadora como um elemento fora do contexto. 

Concomitantemente à observação sistemática sem roteiro, foram obtidos registros 

fotográficos de diferentes espaços do shopping center em horários de intenso movimento. Não 

houve distinção de espaço, sendo registrados tanto espaços de convívio quanto de 

deslocamento – como corredores e espaços de transição. Estes registros têm como objetivo a 

identificação das seções que comportam uma grande diversidade de territórios simbólicos 

para, ser possível a contextualização e o destaque dos territórios simbólicos que se 

sobressaem. 
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Para a antropologia, que valoriza consideravelmente as experiências vindas da fonte 
original, é na fase inicial da pesquisa de campo que a fotografia tem sido usada 
entusiasticamente. Essa apreciação é realística, pois a característica primordial da 
máquina é sua habilidade em registrar um material que o operador da câmara, sem o 
seu auxílio, não pode reconhecer nem compreender. (COLLIER, 1973, p. 12) 

 

Após o registro inicial, foi realizado um grupo focal apenas com frequentadores do 

shopping center e uma entrevista com uma pessoa que representa a voz do shopping center. 

De acordo com Gil (2012) a entrevista é uma das técnicas mais utilizada por pesquisadores 

em campo, “é bastante adequada para a obtenção de informações acerca do que as pessoas 

sabem, crêem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram” (SELLTIZ 

apud GIL, 2012, p.109). o autor ainda comenta que, dependendo da forma como a entrevista é 

estruturada, pode-se obter diferentes níveis de desenvolvimento da respostas, podendo ser 

mais ou menos espontâneas. 

Escolheu-se a entrevista focalizada em grupo, ou grupo focal, pela liberdade de 

expressão dos entrevistados, uma vez que “o entrevistador permite ao entrevistado falar 

livremente sobre o assunto, mas, quando este se desvia do tema original, esforça-se para sua 

retomada” (GIL, 2012, p.112). Gil (2012) ainda aponta que este tipo de entrevista é utilizada 

para investigar sobre uma experiência vivida, como é o caso de frequentar o ValeSul 

Shopping, a passeio, por todos os entrevistados. O grupo focal tem como objetivo obter 

depoimentos acerca da percepção dos frequentadores sobre o espaço shopping center, as 

roupas que os entrevistados usam para ir ao shopping center e a motivação das escolhas do 

vestuário ao frequentar o local. Foram estimulados, também, relatos de experiências no Vale 

Sul Shopping que envolvia a construção de territórios simbólicos construídos por meio das 

roupas pelos entrevistados. 

O grupo focal entrevistado foi composto por frequentadores assíduos do Vale Sul 

Shopping de diferentes idades, mas possuidores de algum grau de intimidade entre si para a 

conversa ser a mais natural possível, uma vez que foi registrada em ambiente controlado com 

câmeras de vídeo e gravador. Um grupo de dez pessoas foi convidado, este é um número 

comum de grupo de amigos que vão juntos ao shopping center. Foi realizado um teste anterior 

sobre entrevistas diretas com frequentadores do shopping center no espaço, porém, as 

respostas eram rápidas e sem aprofundamento, uma vez que as pessoas estavam no shopping 

center com algum propósito, mesmo que apenas caminhar e passear pelo espaço.  

A entrevista com a representante do shopping center foi estruturada “a partir de uma 

relação fixa de perguntas, cuja ordem e redação permanece invariável” (GIL, 2012, p.113), 

realizada individualmente por meio eletrônico, por ser mais acessível para ambos entrevistado 
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e entrevistador e também, desta forma, proporcionar maior segurança e confiança para o 

shopping center  responder às perguntas. A metodologia de pesquisa foi submetida ao comitê 

de ética, sendo aceita e registrada na Plataforma Brasil sob o número do CAAE 

44254315.8.0000.5503 conforme anexo. 

Dentro da lógica do planejamento urbano, é possível compreender que o espaço é 

formado pelos objetos geográficos e a ação humana, embora Santos em “Por uma Geografia 

Nova: Da crítica da geografia a uma geografia crítica” (SANTOS, 2002) discuta uma série de 

classificações do conceito “espaço”, como por exemplo: um esquema intelectual, um reflexo 

da sociedade, um fato, fator e uma instância social; ele também afirma que é no espaço que a 

história se estrutura e que de um lado, o espaço possui autonomia do desenvolvimento e de 

outro reflete os modos de produção antigos, a história construída, colocados em contraste com 

os modos de produção novos, identificando o período e a sociedade em que o indivíduo, hoje, 

se encontra, mas também identifica o que já passou. O estudo do ValeSul Shopping é um 

estudo de espaço dentro da perspectiva de Santos, que abrange as transformações que 

aconteceram ao longo dos anos e deixaram vestígios, levando em conta que o shopping center 

é capaz de transformar o entorno, porém com o foco nas relações construídas no interior, que 

sem o exterior, não existiria. 

As nuances e permissividades do estudo plural do planejamento urbano possibilita 

que este recorte seja executado e validado para a área dentro da perspectiva humana e, por que 

não, mercadológica. Milton Santos (2000) afirma que o mercado e o espaço são forças 

modeladoras da sociedade, o autor também comenta sobre a cultura e o território sendo 

indissociáveis. Enquanto ele afirma que a cultura é um resultado da relação entre o homem e o 

meio e permite a conscientização do pertencimento a um grupo; diz que o território é a 

relação simbólica que se mantém com o lugar em que se vive. Santos (2000) ainda explica 

que a territorialidade e a cultura mudam o homem e “o processo de alienação vai cedendo ao 

processo de integração e de entendimento, e o indivíduo recupera a parte do seu ser que 

parecia perdida” (SANTOS, 2000, p.63). 

O consumo faz parte da cultura contemporânea, portanto, se torna um agente que 

influencia no processo de integração do homem ao meio. O shopping center, por ser um 

templo de consumo, acaba por permitir manifestações tanto relacionadas ao pertencimento 

cultural, quanto territorial. 

Na obra “Metamorfoses do Espaço Urbano” (1997), Milton Santos explica que, no 

início das migrações do campo para a cidade, havia uma relação entre as cidades, onde as 

menores se abasteciam das maiores até chegarem às metrópoles.  Atualmente, as migrações 
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são acompanhadas da necessidade de apropriação do espaço e da transformação do novo 

espaço em lugar. No artigo “Repensando a construção do espaço” (1998), Ciro Cardoso 

caracteriza o lugar antropológico como a garantia, aos membros do grupo que o constitui, a 

identidade, a história e as relações de pertencimento; este lugar passa a ter o fator humano e se 

torna antropológico, traduz a experiência de identidade. 

É a partir deste ponto de vista, de Ciro Cardoso (1998), que se pretende compreender 

o espaço do shopping center: como um espaço antropológico capaz de fornecer recursos para 

a construção de história, manifestação de identidades e desenvolvimento de relações de 

pertencimento com o lugar. O que vai em contrapartida com a impressão de frieza e de 

presente perpétuo construído por autores estudiosos do espaço shopping center. 

Portanto, pesquisar essas conexões e os modos de se relacionar construídos em 

shopping centers contribui para os estudos de comportamento, de consumo e também para a 

macro visão do planejamento urbano, pois, como Michel de Certeau coloca, “planejar a 

cidade é ao mesmo tempo pensar a própria pluralidade do real e dar efetividade a este 

pensamento do plural: é saber e poder articular” (CERTEAU, 2014, p.160), pensamento no 

qual encontramos como palavra-chave o articular. É essencial para a compreensão deste 

trabalho, assimilar o planejamento urbano como uma articulação e um manejo dos elementos 

que compõem a cidade. Não há planejamento sem uma visão macro das coisas; a articulação 

de elementos políticos, sociais e de lazer é essencial, pois o ser humano, cada vez, está mais 

plural. 

O estudo do espaço e do lugar ValeSul Shopping é plural e acredita-se que irá 

verificar e identificar a forma como os territórios simbólicos são construídos, uma vez que os 

territórios só são “concretizados” quando delimitam fronteiras perceptíveis, mesmo em um 

espaço controlado e mesmo quando a fronteira não é física, mas apenas percebida. 
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2 O CONSUMO PERMEIA A DINÂMICA CONTEMPORÂNEA 

 

De acordo com as premissas do capitalismo atual, o consumo deixou de ser a 

satisfação de uma necessidade e passou a ser a necessidade. A ação de escolher torna-se mais 

importante que o objeto escolhido. Em muitos casos, a identidade do sujeito é transferida para 

o que o indivíduo possui e exibe.  Dessa forma, as pessoas passam a se definir a partir de 

objetos carregados de valor simbólico. A maneira como as pessoas se relacionam e como 

frequentam lugares também foi modificada a partir da lógica de consumo.  

O tempo atual é definido por Lipovetsky (2004, p. 2 -29) como um presente 

perpétuo, no qual os indivíduos, preocupados com aparência e beleza, buscam a satisfação 

imediata dos prazeres; um mundo hedonista, repleto de contradições.  Homens e mulheres 

mutantes, de acordo com a moda, ou com as modas, podendo “trocar” de identidade e visual 

mais de uma vez por dia se for necessário. Nossa sociedade é a sociedade das identidades 

múltiplas, multifacetadas, desenraizadas.  A novidade está em todos os segmentos e ao 

mesmo tempo.  Não é mais um único “novo” que se modifica sazonalmente, mas vários. É 

uma época que aceita flutuações de opiniões e na qual não existe o fora de moda, pois estar 

fora de moda pode ser considerado uma identidade possível. 

Bauman (2001, p. 111 -114) aponta que, embora exista uma individualização 

crescente na sociedade contemporânea, há também uma busca pelo convívio em comunidade, 

embora o lugar de convivência tenha se modificado e, onde antes era uma rua central ou uma 

praça que servia de encontro para os jovens, hoje são os centros de consumo, que se 

aproximam bastante do que o shopping center significa para a sociedade contemporânea. 

Os corredores dos shopping centers se transformam em ruas, as expansões, cada uma 

com as características do tempo em que foram construídas, possuem personalidade e se 

transformam em referência para a construção dos territórios simbólicos de  determinados 

grupos de pessoas. Nesses espaços, o indivíduo se apresenta ao outro por meio de uma 

imagem construída exclusivamente para frequentar aquele lugar e se utiliza do ato de vestir 

como um “símbolo total que designa uma faixa de idade, valores existenciais, um estilo de 

vida” (LIPOVETSKY, 1989, p.127). 

Ao transitar pelos shopping centers, os indivíduos expõem uma imagem de si e, ao 

mesmo tempo, observam e são observados pelos outros. Este interesse mútuo é construído por 

meio de diversas ferramentas, entre elas, a roupa. Ao escolher o que usar, a individualidade se 

manifesta, podendo o indivíduo decidir se quer apresentar sua personalidade, seu estilo de 

vida ou se esconder na multidão. A moda passa a ser uma forma de comunicação enquanto os 
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indivíduos circulam pelas galerias e ruas dos shoppings centers, uma comunicação silenciosa, 

mas que envia uma mensagem objetiva sobre o estilo de vida e a origem social de quem se 

propõem a observar e a ser observado. 

Frequentar o shopping center é uma prática comum aos indivíduos de nossa 

sociedade. É no shopping center que sensações de prazer são estimuladas: o consumo é 

presente em toda parte e códigos específicos são criados durante o trânsito nas ruas internas 

do lugar. 

Esses códigos são formados, além de aspectos como fala, maneira de andar e 

acessórios, por meio do vestuário. O indivíduo pós-moderno, possuidor de múltiplas 

referências culturais, consegue criar uma maneira de se vestir que, além de colocá-lo em 

contato com outros indivíduos que compartilham as mesmas refrências culturais, também 

envia uma mensagem de separação, uma delimitação de território por meio dos códigos 

enviados pela composição do look. A roupa passa a ser uma forma eficiente de comunicação 

em shopping centers. 

Apesar de o indivíduo no mundo atual esvaziar de conteúdo os objetos dos quais se 

apropria, passa, também, a projetar novos significados aos mesmos objetos. Essa 

ressignificação da roupa forma tribos que não possuem um código de conduta fixo e imutável, 

que se unem justamente pelo compartilhamento de valores, que são expostas pelas roupas que 

vestem. 

Essas tribos nem sempre são formadas pelos mesmos indivíduos e podem facilmente 

se extinguir de acordo com a “volatilidade e instabilidade intrínsecas de todas ou quase todas 

as identidades” (BAUMAN, 2001, p.98) do indivíduo. A roupa performa um papel de 

identificação, do que é novo ou antigo, de códigos particulares a cada tribo, da cultura 

individual e da cultura de massa também. Os iguais se reconhecem e a roupa passa a cumprir 

mais um de seus papéis, o de comunicação de uma mensagem durante o transitar por 

shopping centers.   

 

2.1 CONSUMIR A IDENTIDADE 

 

Bauman, em seu livro “Modernidade Líquida” (2011, p. 85 - 90), explica que, para 

os economistas do século XIX, o que movia os indivíduos ao consumo era a necessidade, 

vista como sólida e inflexível. Porém, nos dias atuais, a necessidade deu lugar ao desejo, que 

é relacionado ao sonho; é flexível e alimenta outro tipo de necessidade, que é a de expressão 
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do indivíduo. Para o autor, o desejo deu lugar ao “querer”, que é mais imediatista e 

espontâneo, e a concretização do “querer” funciona como a realização do sonho. 

O “querer” tornou-se a força pós-moderna que impulsiona para o consumo e muda de 

acordo com as influências externas. “É a regra do efêmero que governa a produção e o 

consumo dos objetos” (LIPOVETSKY, 1989, p.160). A oferta e a procura são orientadas pela 

novidade, e, rapidamente, o velho cai em desuso; logo se quer algo novo. Em um movimento 

que Bauman enxerga como “a compulsão-transformada-em-vício de comprar é uma luta 

morro acima contra a incerteza aguda e enervante e contra um sentimento de insegurança 

incômodo e estupidificante” (BAUMAN, 2011, p.95). 

Dentro dessa perspectiva de Bauman, comprar passa a ser um ritual de exorcismo das 

mazelas da existência, da insatisfação, da decepção de não conseguir seguir os modelos 

impostos pelo meio. “Os consumidores podem estar correndo atrás de sensações - táteis, 

visuais ou olfativas – agradáveis, [...] ou atrás das sensações mais profundas e reconfortantes 

prometidas por um conselheiro especializado” (BAUMAN, 2011, p.96). Tudo se torna 

passível de ser consumido, e isso acontece ao mesmo tempo em que as fronteiras foram 

quebradas; portanto, consome-se globalmente, e não mais localmente, e consome-se de tudo, 

sem a necessidade de se manter o significado, o contexto social e cultural de origem dos 

objetos. O consumo múltiplo produz “uma identidade que é construída pela adoção e 

internalização do ponto de vista de outros (significativos), uma ‘identidade de espelho’, um 

‘eu performático’ num mundo social ‘dramatúrgico’ e, na verdade, um ‘eu exageradamente 

socializado.” (SLATER, 2002, p.91). 

A globalização, com sua abertura de fronteiras, permite uma hibridação cultural e 

econômica. Nesse sentido, tudo pode vir a conhecimento público e virar moda de alguma 

forma, porém Lipovetsky fala que o indivíduo da sociedade pós-moderna já não se importa 

mais com o status do objeto consumido – como importava-se quando se falava de “desejo” – 

hoje importa “os serviços que prestam, [o] prazer que tiramos delas [das coisas], uma 

funcionalidade perfeitamente mutável” (LIPOVETSKY, 1989, p.175), adaptável às 

necessidades do consumidor. 

Pode-se dizer que uma das necessidades de consumo é voltada para a construção da 

identidade. Uma das formas de se consumir identidade é pela forma como se consome moda, 

que Bauman (2001, p.98) chama de “supermercado de identidades”. O autor aponta, com as 

palavras de Efrat Tseëlon, que “a moda oferece ‘meios de explorar os limites sem 

compromissos com a ação, e...sem sofrer as consequências.’” (TSEËLON apud BAUMAN, 
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2001, p.98). Na pós-modernidade, é possível trocar de identidade e realizar experimentos de 

códigos pelas roupas que se veste. 
 

Finalmente, a impressão de que a cultura do consumo faz parte de uma crise de 
desregulamentação social surge mais claramente como uma crise de identidade: no 
pluralismo desregulamentado da modernidade, a identidade não é atribuída nem 
estabelecida por uma ordem social estável; precisa ser escolhida ou construída pelos 
indivíduos. (SLATER, 2002, p.68) 
 

Em uma sociedade na qual a identidade em forma de imagem é oferecida ao outro 

em forma de espetáculo – virtual ou real – o cuidado com ela tende a atingir outra dimensão: 

“ostensivamente, os espetáculos existem para dar vazão à agitação dos ‘eu íntimos’ que lutam 

para se expor” (BAUMAN, 2011, p.102). O shopping center passa a ser o palco dessa 

exibição. É, ao mesmo tempo, uma oportunidade de se oferecer ao outro em forma de 

espetáculo e de fonte de material para a montagem do espetáculo. 

O vestuário oferece ao consumidor a ferramenta para trocar de identidade. A 

identidade deixa de ser estática e passa a ser volátil e em mudança constante, e essa mudança 

ocorre conforme o ritmo da moda. As opções apresentadas pelo sistema de moda estabelecem 

os padrões de identidade a serem seguidos pelo consumidor. Bauman reforça esse pensamento 

quando afirma que “coisas deliberadamente instáveis são a matéria-prima das identidades, que 

são necessariamente instáveis” (BAUMAN, 2011, p.100). Na sociedade do “querer”, os 

indivíduos passam a considerar o novo como um direito natural e passam a compreender a 

mudança constante como característica de identidade. 

A roupa enquanto moda, utilizada como linguagem imagética durante o transitar 

pelas galerias do shopping center, enfatiza uma cultura de consumo e alimenta a necessidade 

da mutabilidade constante, que é cada vez mais ligada à efemeridade da moda e à necessidade 

de renovação. Isso permite a apropriação de determinada “personalidade” pelos indivíduos, de 

acordo com o que “deseja” ou com o que se consome no momento.  

O shopping center tornou-se o palco ideal para a manifestação da identidade 

mutante. Primeiro por ser o lugar onde os itens que constroem a imagem da identidade estão 

e, mais importante, onde se pode perceber o valor das grifes e marcas a partir da disposição no 

shopping e da proximidade com outras lojas com status semelhante. A partir do “querer”, do 

status do consumo e do olhar do outro, se constrói a imagem que circula no shopping center. 

Cada indivíduo possui uma experiência diferente com o shopping center, e uma delas 

pode ser quando esse espaço é usado com o objetivo claro de consumo, onde o caminhar é 

direcionado e as galerias do shopping são ocupadas como se ocupa uma via rápida: a menor 
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distância que liga dois pontos. Enquanto isso, outra forma de vivenciar o shopping center é a 

fruição, usufruindo-o como lazer. O espaço, dessa forma, é consumido e pode ser recriado 

pelos significados que são atribuídos a ele ou, como diz Baudrillard, “o repouso, o descanso, a 

evasão e a distração talvez sejam <<necessidades>>, mas não definem por si mesmas as 

exigências próprias do lazer, que é o consumo do tempo” (BAUDRILLARD, 2008, p.225). 

Em ambas as maneiras supracitadas, o consumo é parte integrante da vivência do 

ambiente, o que entra de acordo como Slater explica a cultura do consumo: “está ligada a 

valores, práticas e instituições fundamentais que definem a modernidade ocidental, como a 

opção, o individualismo e as relações de mercado” (SLATER, 2002, p.17). Consumir torna-se 

parte integrante da vida pós-moderna, ao mesmo tempo em que o shopping center, que é um 

espaço destinado a reunir produtos de consumo, passa a ser também consumido, um lugar 

onde “os iguais encontram-se e marcam suas diferenças, onde a ostentação de grifes e objetos 

funciona como elemento de distinção, determinando gostos e prescrevendo 

comportamentos.”. (LEMOS in PINTAUDI, 1992, p. 101), onde as identidades podem 

também ser consumidas, construídas e reinventadas, onde o espaço funde-se com a pessoa e 

tanto é fonte, quanto receptor de significado, de subjetividade. 

A identidade moderna é mais bem compreendida por meio da ideia de consumo. 
Escolhemos uma identidade para nós mesmos na vitrine do mundo social 
pluralizado; deparamos reflexivamente com ações, experiências e objetos como 
parte da necessidade de construir e manter a própria identidade (SLATER, 2002, p. 
87) 
 

Lipovetsky (1989, p.168) aponta que “o objeto de design aparece sem raiz [...], 

oferece-se numa espécie de presença absoluta sem apontar para alguma coisa que não ele 

mesmo, sem outra temporalidade que não o presente”, e essa passagem pode ser associada 

tanto com o interior do shopping –  que é um produto de design, só que de design de 

interiores, destinado a permanecer no presente, como já foi apontado –  mas também é um 

contraponto com o vestuário, que é referente a 65% do tentant mix ou mix de produto do 

shopping center e que também se encontra em renovação constante. 

Trocar de roupas para o sujeito pós-moderno é se adaptar constantemente às 

identidades que Stuart Hall identifica em “A identidade cultural na pós-modernidade” (2011). 

Com as mudanças da sociedade, é possível observar que a concepção de identidade não é fixa 

e imutável como era antigamente. Stuart Hall expõe que existem três concepções de 

identidade. A primeira concepção de identidade já é ligada ao indivíduo e é chamada de 

“sujeito do Iluminismo”. A identidade surgia no indivíduo com o nascimento e era carregada 

durante toda a vida. Ela é associada ao entorno, à memória coletiva e à família. O que definia 
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as tomadas de decisões do indivíduo era o núcleo de referências de identidade que ele possuía. 

A identidade era carregada, como um objeto, e era permanente, como o espaço. 

Em seguida, Hall apresenta o “sujeito sociológico”, que possui a identidade a partir 

das relações que constrói com o outro. Hall ainda coloca que, apesar de o sujeito sociológico 

possuir uma essência interior, que ele chama de “eu real”, esta é modificada continuamente a 

partir do contato com o mundo exterior e com as identidades oferecidas pelo mundo, 

estabilizando e costurando o sujeito ao entorno. 

As mudanças estruturais da sociedade modificam também o processo de 

identificação, e é aí que surge o “sujeito pós-moderno” que Hall explica como um “sujeito 

[que] assume identidades diferentes em diferentes momentos [...] que não são unificadas ao 

redor de um ‘eu’ coerente” (HALL, 2011, p.13). 

A roupa torna-se uma manifestação da identidade nova “‘A soberania do 

consumidor’ é uma imagem extremamente sedutora de liberdade: [...] ela oferece uma das 

poucas experiências tangíveis e mundanas de liberdade que parece pessoalmente significativa 

para o sujeito moderno” (SLATER, 2002, p.35). Poder escolher, mesmo que dentro de um 

leque limitado de opções, é libertador para o indivíduo contemporâneo, é uma forma de 

afirmar: “Compro, portanto sou”, e a forma que “sou” pode mudar todos os dias. 

 

2.2 CONSTRUINDO O LUGAR: A INTERAÇÃO COM O SHOPPING CENTER 

 

Para essa reflexão, será abordado o conceito de “não-lugares” proposto pelo 

antropólogo Marc Augé, em contrapartida com a “construção do cotidiano” de Michel de 

Certeau; o pano de fundo será a “Cultura do Consumo & Modernidade” de Don Slater, entre 

outros autores, como Bauman, com a “Modernidade Líquida”; Lipovetsky, com “O império 

do efêmero”; e Baudrillard, com a “Sociedade de Consumo”. 

Em um primeiro momento, é possível compreender o shopping center como um não-

lugar, como Marc Augé (2008, p. 71 - 80) propõe: um local próprio para o trânsito, um 

ambiente em que o indivíduo urbano perde sua individualidade na multidão e, mesmo que 

possua uma identidade, ela se restringe à imagem que se porta naquele momento ou no 

documento escondido na carteira, que não é usado a não ser quando requisitado.  

Os relacionamentos entre pessoas enquanto habitam os não-lugares são superficiais, 

construídos por necessidade durante o trânsito pela rua, “uma comunicação tão estranha que 

muitas vezes só põe o indivíduo em contato com uma imagem de si mesmo” (AUGÉ, 2008, 

p.75). É vivenciada uma solidão própria do espaço, onde não se conhece ninguém e não há 
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espaços para interação, uma vez que a comunicação é feita por placas e sinalizações 

universais, cujos significados permeiam os não-lugares: “de maneira superabundante […] o 

passageiro do não-lugar faz a experiência simultânea do presente perpétuo e do encontro de 

si” (AUGÉ, 2008, p.96).   

Ao circular nos não-lugares, os indivíduos observam e são observados pelos outros. 

Esse interesse mútuo é construído por meio de diversas ferramentas, entre elas a roupa. Ao 

escolher o que usar, a individualidade se manifesta, possibilitando que o indivíduo decida se 

quer apresentar suas particularidades ou se esconder na multidão.  

Compreende-se que a escolha do vestuário para o trânsito em não-lugares é uma 

forma de manifestação da intimidade que os indivíduos pós-modernos possuem com o 

consumo. Sublinha não apenas a abertura dos indivíduos para a multiplicidade de escolhas, 

mas para “prazeres da metamorfose na espiral da personalização fantasista”, segundo a leitura 

de Lipovetsky, em que os “jogos barrocos da superdiferenciação individualista, no espetáculo 

artificialista de si [é] oferecido aos olhares do Outro.” (LIPOVETSKY, 1989, p.129). O vestir, 

mesmo para frequentar anonimamente um lugar, torna-se parte do espetáculo de se mostrar ao 

outro, e esse “mostrar-se” silencioso é feito pela imagem que se projeta e se consome: “jamais 

se consome um objeto por ele mesmo ou por seu valor de uso, [...] mas em razão do prestígio, 

do status, da posição social que confere.” (LIPOVETSKY, 1989, p.171) 

Michel de Certeau aponta que “as práticas do espaço tecem, com efeito, as condições 

determinantes da vida social” (CERTEAU, 2014, p.162-163), e é possível inferir que o autor 

não compreende o espaço da mesma forma que Augé. Certeau fala do não-lugar como uma 

utopia e entende que as pessoas “escrevem” um texto particular sobre o espaço planejado: “os 

jogos dos passos moldam o espaço. Tecem os lugares. Sob esse ponto de vista, as 

motricidades dos pedestres formam um desses ‘sistemas reais cuja existência faz efetivamente 

a cidade’” (CERTEAU, 2014, p.163). A partir dessa passagem, pode-se inferir que a 

familiaridade com o espaço é construída a partir do momento em que se vive o espaço. 

Portanto, o shopping center, que é um não-lugar, dentro da perspectiva de Augé, também está 

sujeito a ser um lugar, construído pela familiaridade de quem transita por lá toda semana ou 

várias vezes na semana.  

O entorno em que a loja se encontra – não apenas o produto que comercializa – 

“fabrica” uma série de significados que são perceptíveis, em níveis diferentes, pelo 

frequentador de ocasião, mas são absorvidos e incorporados pelo frequentador assíduo do 

shopping center: “a cultura do consumo gira em torno da autocriação contínua por meio da 

acessibilidade a coisas que são elas próprias apresentadas como novas, a última moda, a 
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coqueluche ou febre do momento, sempre aperfeiçoada e aperfeiçoadora” (SLATER, 2002, 

p.18). Acredita-se que a familiaridade com os significados dos espaços que compõem o 

shopping center é uma relação de consumo e que, direta ou indiretamente, se consome aquele 

lugar e os significados produzidos pelas seções e pelos corredores do shopping center. É um 

mundo possuidor de regras próprias, organização própria ou, como Wilson Santos Júnior 

coloca, 
 
Espacialmente [os shopping centers] se apresentam como a linguagem da sedução 
materializada. Através de linguagens de sedução mostram-se como um produto 
social avançado, que impõe novos padrões de consumo, regras de convívio, 
inaugurando um novo tempo-espaço urbano (SANTOS JÚNIOR in PINTAUDI, 
1992, p. 61) 
 

Uma vez que se compreende o shopping center como produto e frequentá-lo como 

um ato de consumo, pode-se, de fato, entender a concepção de sociedade que Slater atribui ao 

final do século XIX, trazendo, como ênfase do período, o flanêur de Baudelaire e as feiras de 

exposições: “O mundo é uma cornucópia de experiências e bens passíveis de consumo [...] e o 

consumidor é o público que paga para ver o espetáculo e a experiência de modernidade” 

(SLATER, 2002, p. 23). O indivíduo contemporâneo, pós-moderno, exige que a experiência 

seja positiva, como Baudrillard aponta: “o homem-ser consumidor considera-se como 

obrigado a gozar e como empresa de prazer e de satisfação, como determinado-a-ser-feliz”. 

(BAUDRILLARD, 2008, p.94).  O shopping passa a ter a obrigação de ser prazeroso e, para 

isso, um sem-número de medidas são tomadas: a iluminação e a temperatura são controladas, 

o número e os tipos de lojas são organizados para melhor atender o consumidor/frequentador, 

assim como as praças de alimentação são planejadas, as áreas de circulação são monitoradas e 

todo o shopping center é “apropriadamente vigiado e guardado, é uma ilha de ordem, livre de 

mendigos, desocupados, assaltantes e traficantes“ (BAUMAN, 2001, p.114).  

Heitor Frúgoli Jr. complementa que o circular pelas galerias do shopping center “é 

entendido como uma espécie de jogo simbólico, forma lúdica de associação e interação, em 

que determinadas diferenças sociais são reelaboradas.” (FRÚGOLI JR. in PINTAUDI, 1992, 

p. 78). O autor compreende que o shopping center deve atrair o consumo das mercadorias; 

assim, as pessoas permanecem no ambiente por mais tempo. O autor ainda coloca que o 

“passeio” não deve ser um fim nele mesmo, “mas para os frequentadores, nem sempre o lazer 

é tão ‘instrumental’: referimo-nos ao lazer que muitas vezes transcende ao consumo (ou que 

guarda com esse uma relação apenas ocasional) e também a usos do espaço.”(FRÚGOLI JR. 

in PINTAUDI, 1992, p. 78). 
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Gaeta ainda explica que os shopping centers “criam e reproduzem [...] toda uma 

ideologia de consumo, [...] que tem tanto o sentido de uma produção quantitativa como 

qualitativa de cliente” (in PINTAUDI, 1992,p.54). O autor ainda explica que a produção 

quantitativa de clientes é um conceito de Veblen, que significa “o desvio de clientes dos 

outros vendedores. [...] A produção qualitativa de clientes é, no caso brasileiro, a atração do 

setor de maior poder de compra, de forma a associar o produto (shopping center) à 

reprodução ideológica de classe”. (GAETA in PINTAUDI, 1992, p.54). 

É importante compreender que os shopping centers são templos de consumo dentro 

da lógica de Bauman, são “salas de concerto ou exibições, pontos turísticos, áreas de esporte, 

shopping centers e cafés, [compartilhados por consumidores] sem ter qualquer interação real” 

(UUSITALO apud BAUMAN, 2001, p.114). Isso os insere na perspectiva de não-lugares de 

Marc Augé, onde, durante o fluxo nesses espaços, não se possui identidade, a comunicação é 

realizada em forma de símbolos e também o não-lugar pode ser considerado como o ambiente 

“onde a solidão é sentida como superação ou esvaziamento da individualidade” (AUGÉ, 

2008, p.81), onde o indivíduo se dissolve na multidão. 

O não-lugar tem uma relação com o presente como nenhum outro espaço, “um 

espaço que não pode se definir como identitário, nem como relacional, nem como histórico 

definirá um não-lugar” (AUGÉ, 2008, p.73), ou seja, o não-lugar preserva o presente, não 

deixa marcas do passado e não possui relação com nenhuma identidade específica; é próprio 

para o trânsito, portanto não pode deixar marcas de que o tempo passou – como plantas 

murchas ou imperfeições. Com base nesses aspectos, trazemos o que Rossari fala sobre o 

shopping center. “’Espaço da modernidade’, como foi chamado, é possível percebê-lo como 

não tendo um ‘passado’”. Embora o trecho acima seja relacionado à preferência do shopping 

center pelo público jovem, é possível compreender que “num e noutro caso ainda não se 

definiu uma ‘memória’”  (ROSSARI in PINTAUDI, 1992, p. 113), nem o jovem e nem o 

shopping center possuem memória, e nem  no espaço do shopping center há vestígios de 

memória, só há o presente. 

Os não-lugares também se formam pela relação entre o motivo de existência de 

transporte, trânsito, comércio ou lazer e a relação construída pelos indivíduos com os espaços 

destinados a essas ações. O movimento, tanto praticado, quanto anunciado – o deslocamento 

de um número de pessoas por avião, ônibus ou trem etc. – é outro aspecto importante dos não-

lugares para Augé: “O espaço do viajante seria, assim, o arquétipo do não-lugar” (AUGÉ, 

2008, p.81) 
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O movimento dos lugares é composto por paisagens fugidias, “das quais ele [o 

viajante] nunca tem senão visões parciais [...] a viagem [...] constrói uma relação fictícia entre 

olhar e paisagem” (AUGÉ, 2008, p.80). Enxergar de maneira parcial significa que o viajante 

não vivencia os lugares, não os absorve e, portanto, não exerce o não-lugar. Augé ainda 

explica que a ficção se dá pela observação parcial, pela memória do viajante e posteriormente 

pelo relato, que o autor considera imposto aos outros. O viajante torna-se um tipo de 

espectador vazio, “como se a posição do espectador constituísse o essencial do espetáculo, 

como se, em definitivo, o espectador, em posição de espectador, fosse para si mesmo seu 

próprio espetáculo” (AUGÉ, 2008, p.81). Dessa forma, é possível fazer um paralelo entre esse 

viajante de Augé e o frequentador do shopping center proposto por Tânia Rossari, sendo a 

paisagem possível de ser vista o interior do estabelecimento, então 
 
Além da duplicação espacial, os espelhos proporcionam um retorno de imagem ao 
indivíduo, que nesse “rever-se” a cada passo, vai recebendo uma confirmação da 
imagem que eventualmente assuma lá dentro. [...] [Os espelhos] refletem a imagem 
da pessoa naquele ambiente, num processo pelo qual o indivíduo incorpora a si as 
qualidades, a positividade do lugar. (ROSSARI in PINTAUDI, 1992, p. 120). 
 

A relação fictícia no caso do shopping center torna-se a transferência de qualidade do 

espaço para o frequentador naquele período. Uma apropriação de discursos e status que, em 

alguns casos, só é possível enquanto o “viajante parcial” circula pelo shopping center. 

Para Augé, é o movimento que faz existir, ao mesmo tempo, o lugar e o não-lugar. É 

outro tipo de viajante que vive o não-lugar, um que se mantém em movimento, mas é 

solitário. Contempla a paisagem como um todo, sem fragmentos, e se mantém sempre “indo”, 

sem a “obrigação” de voltar e produzir um relato. Esse outro viajante percorre os lugares 

“onde nem a identidade, nem a relação, nem a história fazem realmente sentido, onde a 

solidão é sentida como superação ou esvaziamento da individualidade” (AUGÉ, 2008, p.81).  

Wilson Santos Júnior, ao dar o nome de “consumidor” ao viajante solitário do não-

lugar, transporta também para o interior do shopping center a sensação de “superação ou 

esvaziamento da individualidade” que Augé atribui ao viajante do não-lugar:  
O consumidor e o manequim, habitantes personagens desta cidade-cenário, 
combinam suas imagens e reflexos nos vidros e espelhos. Pulsa visualmente o 
coração deste sistema de representação cenográfica da mercadoria. Vitrinas, pessoas, 
espaços: o templo do consumo é o império da imagem. Fora, o sol brilha. Dentro, 
espelhos fragmentados refletem imagens intermináveis. (SANTOS JÚNIOR in 
PINTAUDI, 1992, p.74) 
 

O “império da imagem” permite uma contemplação reflexiva do “viajante solitário” 

que cria em torno de si o não-lugar de caráter temporário: “Sozinho, mas semelhante aos 
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outros, o usuário do não-lugar está com este [...] em relação contratual” (AUGÉ, 2008, p.93). 

Ao se tornar parte do mecanismo em movimento, o “viajante solitário” se permite uma 

experiência efetiva do não-lugar, “pois os não-lugares medeiam todo um conjunto de relações 

consigo e com os outros que só dizem respeito indiretamente aos seus fins: assim como os 

lugares antropológicos criam um social orgânico, os não-lugares criam tensão solitária” 

(AUGÉ, 2008, p.87). 

O shopping center pode ser considerado um não-lugar por seu caráter de passagem, 

de poder ser frequentado para um determinado fim – o comércio ou o lazer – e também por 

permitir uma fruição da paisagem e um esvaziamento de individualidade. A construção do 

shopping center é pensada para otimizar o número de acessos às lojas-âncoras, podendo 

também tornar o estabelecimento extremamente funcional, com o objetivo de suprir 

necessidades imediatas, porém Tânia Rossari aponta que  

 
Pouca gente abrevia o percurso. Como, para além de simples compra, ele representa 
passeio, procura-se mesmo aumentar, ampliar o trajeto, demorando-se as pessoas 
diante de vitrinas, entrando em lojas, parando nos bancos dos corredores ou nas 
“lancherias”. Esse padrão de conduta espacial, aliás, corresponde à percepção do que 
Kurt Lewin, citado por Norberg-Schulz, denomina espaço hodológico, ou seja, 
espaço do movimento possível, podendo variar de um indivíduo para outro, de 
acordo com diferentes expectativas, e que no SC traduz-se em qualquer coisa que eu 
denominaria de busca do máximo prazer possível. (ROSSARI in PINTAUDI, 1992, 
p.114) 
 

O espaço hodológico é criado na medida em que o frequentador do shopping center 

avança e monta uma rota particular, que pode passar diversas vezes por um lugar ou que é 

restrita a uma ou outra galeria. Com a frequência vem a experiência, seguida da familiaridade 

com o local. Para Michel de Certeau, o espaço hodológico é plenamente compreensível e 

frequentemente atualizado: “se é verdade que existe uma ordem espacial que organiza um 

conjunto de possibilidades [...] e proibições [...], o caminhante atualiza algumas delas” 

(CERTEAU, 2014, p.164). Portanto, entende-se que cada indivíduo é possuidor de um 

shopping center diferente, porque assim o construiu, de acordo com as galerias por que passa 

ou com a parte do shopping center que frequenta. 

É essencial reforçar o pensamento de que o shopping center, por ser um não-lugar 

dentro da concepção de Augé, também pode ser compreendido como lugar, uma vez que “o 

lugar e o não-lugar são, antes, polaridades fugidias: o primeiro nunca é completamente 

apagado e o segundo nunca se realiza totalmente” (AUGÉ, 2008, p.74). 

O shopping center pode ser considerado um microcosmo de cidade, composto por 

ruas e alamedas, com circulação nas suas vias que permite que as pessoas se encontrem e, por 
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símbolos, se comuniquem, delimitem espaços; preencham de significado, por um breve 

momento, uma via ou uma rua do shopping center por meio do vestuário. 
O Shopping Center representa uma cidade pós-moderna, com seus corredores que 
são como as ruas, suas lojas, o comércio, em geral, que nele se vê uma cidade. Nele, 
há praças, iluminação e convivência. As pessoas vêm e vão, recebem e concedem 
informação, aprimoram-se.  (SANTOS, 2010, p.26) 

 

Os não-lugares – conceito proposto por Marc Augé (2008) – formam-se pela relação 

entre o motivo de existência de transporte, trânsito, comércio ou lazer e a relação construída 

pelos indivíduos com os espaços em que esses elementos ocorrem. Possui características de 

provisório, de passagem.  

Portanto, a partir da perspectiva de Augé (2008), os shopping centers podem ser 

concebidos como não-lugares por serem  espaços  de fluxo, onde as pessoas podem circular. 

Além dessa concepção, o não-lugar pode ser considerado como o ambiente em que a 

comunicação acontece por meio de imagens e símbolos, onde o indivíduo não precisa falar 

para enviar ou receber uma mensagem.  

A comunicação em shopping centers é feita por meio de símbolos de fácil 

reconhecimento, de logotipos de marcas, pela imagem que se projeta para o outro. A 

comunicação verbal acontece quando se quer, porque ela não é necessária no momento da 

circulação pelas ruas do shopping center.  
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3 CERCANDO O SHOPPING CENTER: CONTEXTOS E 

CONCEITUAÇÕES 

 

O contexto em que os empreendimentos do tipo shopping center surgiram no Brasil é 

particularmente interessante por conta da discrepância entre a crise econômica em que o país 

se encontrava e o surgimento dos templos de consumo. 

 

3.1 CONTEXTOS 

 

O shopping center é definido por Pintaudi (1992, p. 15 - 16) como um 

estabelecimento imobiliário que possui espaços destinados ao aluguel para empreendimentos 

comerciais ou prestadores de serviços, sendo que estes devem ser diferentes uns dos outros 

tanto pela mercadoria que comercializam, como, também, pela natureza das lojas, que podem 

ser de redes ou não: “o tenant mix planejado pela empresa prevê a presença de várias lojas do 

mesmo ramo para permitir a compra por comparação” (PINTAUDI, 1992, p.15 – 16). 

Antes da inauguração do Shopping Iguatemi em São Paulo, em 1966, o primeiro 

shopping center do Brasil, era para as lojas de rua que se dirigiam os consumidores. Com o 

aumento da sensação de insegurança e da dificuldade de estacionamento e de circulação, o 

público consumidor migrou a atenção e o tempo para o shopping center.  

Silvana Pintaudi aponta, em seu livro-coletânea “Shopping centers: Espaço, cultura e 

modernidade nas cidades brasileiras” (1992), que uma das condições necessárias para o 

surgimento de um shopping center é a região concentrar uma alta densidade populacional com 

alto poder aquisitivo. O investimento em comércio de varejo do tipo shopping center, tanto 

em São Paulo, quanto no resto do Brasil, está relacionado, também, com o desenvolvimento 

dos monopólios brasileiros na década de 1980, quando havia uma grande concentração de 

renda nas mãos de poucas famílias, assim como uma grande concentração de poder aquisitivo 

em apenas um espaço.  Pintaudi aponta que  
A Região Metropolitana de São Paulo detinha, em 1959, 73,8% do valor de 
transformação industrial do estado, cifra que chegou a 74,4% em 1970. Os 
chamados “custos de aglomeração”, aliados a problemas de ordem ambiental e 
deterioração das condições de vida, provocados pela concentração da indústria, 
levaram o Governo do Estado a preocupar-se em implementar políticas de 
descentralização industrial. (PINATUDI, 1992, p.37) 
 

Com o avanço da população para o interior e para outros estados, também cresceu o 

número de estabelecimentos pelo Brasil: “No total eram 16 os empreendimentos em 

funcionamento em dezembro de 1989, havendo ainda outros 4 em obras (Presidente Prudente, 
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Sorocaba, Americana e Campinas)” (PINTAUDI, 1992, p.32). O município de São José dos 

Campos teve o seu primeiro grande shopping center, o CenterVale Shopping, inaugurado em 

28 de maio de 1987 com mais de 30 mil m², porém o Shopping Centro já existia na cidade 

desde 1978, com área menor até os dias de hoje, 20 mil m² distribuídos em quatro andares. 

A autora aponta que, para a construção do estabelecimento, a expressão “‘já 

tínhamos o terreno’ foi um lugar-comum nas respostas obtidas para a pergunta: ‘porque 

escolheram este local?’ Na verdade, os SC independem da existência de uma tradição 

comercial na área em que se instalam porque criam o ambiente por inteiro” (PINTAUDI, 

1992, p.32). É apontado que, para a construção do espaço, a iniciativa pública teve pouca 

influência: “Como no Brasil não é [iniciativa pública], entra em jogo um outro fator – a 

oportunidade de fazer o negócio aliada à disponibilidade de capital e local” (PINTAUDI, 

1992, p.32). 

Antônio Carlos Gaeta (in PINTAUDI, 1992, p. 55) aponta que a inserção do 

shopping center no espaço urbano transforma a organização do espaço. Mesmo que não exista 

uma “cidade” ou um “calçadão” próximo ao shopping center, todo o entorno será 

“construído” ou ampliado, uma vez que os shopping centers concentram as soluções 

comerciais contemporâneas em apenas um lugar. Pintaudi ainda afirma que “em suma, o SC 

pode se situar dentro ou fora da malha urbana mais densa, porque os consumidores mais 

próximos chegam de qualquer maneira, já que sua intenção é ir ao local.” (PINTAUDI, 1992, 

p.41).  

É possível compreender que, dentro das condições econômicas e políticas, os 

shopping centers “produziram-se, no cenário urbano brasileiro, como símbolos onipresentes 

de poder. Erigem-se como representação de um novo tempo social, voltados para a criação de 

um universo de fantasia dirigido para o consumo” (SANTOS JÚNIOR apud PINTAUDI, 

1992, p.63). O shopping busca recriar em seu interior o centro da cidade “amansado”, como já 

mencionado por Bauman, e sedutor por não ter passado, por concentrar opções diferenciadas 

para consumo e também por servir de marco, referência e ponto de encontro; “É a cidade sem 

barulho, é o ponto de encontro programado, é o controle do ‘acontecer’ das ruas” (SANTOS 

JÚNIOR apud PINTAUDI, 1992, p.64), é um marco para a criação de um novo tipo de 

sociabilidade, de valores, de convívio. 

Pintaudi ainda aponta que, ao retirar o shopping center de espaços como o centro da 

cidade – que é carregado de memória e de relações simbólicas que envolvem a coletividade e 

a sensação de comunhão com o próximo –, promove uma nova relação com o espaço e entre 

as pessoas 
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Criado para atender estratos socioeconômicos específicos de nossa sociedade, o SC 
caracteriza-se por ser um local que atrai pessoas que se identificam de alguma 
maneira e, portanto, são espaços que segregam, principalmente em países como o 
nosso, contribuindo para fragilizar as relações sociais. (PINTAUDI, 1992, p.43) 
 

A partir dessa observação, é possível, cada vez mais, afirmar a percepção do 

shopping center como uma cidade formada dentro da cidade. 

 

3.2 CONCEITUAÇÕES 

 

A categorização dos shopping centers se faz necessária para termos uma referência 

formal para a compreensão teórica do tema. Para isso, utilizar-nos-emos da classificação 

proposta pela ABRASCE em 1999, por Fernando Garrefa (2011), em “Shopping Center: de 

centro de consumo para produto de consumo” em comparação à nova classificação de 2015 

da ABRASCE, uma vez que a associação só classifica, hoje, por Área Bruta Locável (ABL).  

Em 1999, a ABRASCE publicou uma classificação por tipo de empreendimento que 

classificava os shopping centers por tipo e área de influência da seguinte forma: 
Shopping Regional – Fornece mercadorias em geral (grande porcentagem de 
comércio de roupas) e serviços completos e variados. Tem como atrações principais 
as lojas âncoras tradicionais, lojas de departamento e hipermercados. O Shopping 
regional típico é geralmente fechado, com as lojas voltadas para um corredor 
interno. 
Shopping Comunitário – Oferece um sortimento amplo de vestuário e outras 
mercadorias. As lojas-âncoras mais comuns são os supermercados e lojas de 
departamento de descontos. Entre os lojistas do shopping comunitário, algumas 
vezes encontram-se varejistas de “off-price”, cuja característica é a venda com 
desconto, seja de itens como roupas, objetos e móveis para casa, brinquedos, artigos 
eletrônicos ou de esporte. 
Shopping de Vizinhança – é projetado para fornecer conveniência na compra das 
necessidades do dia a dia dos consumidores. Tem como âncora um supermercado, 
que se apoia de lojas oferecendo outros artigos de conveniência. 
Shopping Especializado –  Voltado para um Mix, ou seja, a mistura ou combinação 
de diferentes lojas de um determinado grupo de atividades, tais como moda, 
decoração, náutica, esportes, automóveis. 
Outlet Center –   Consiste em sua maior parte de lojas de fabricantes vendendo 
suas próprias marcas com desconto, além de varejistas de “off-price”. 
Off-Price Center – São concebidos nos mesmos padrões e técnicas de um shopping 
convencional; porém, para adaptar-se ao conceito do varejo de desconto, oferecem a 
construção, arquitetura e decoração interna mais baratas, corredores abertos sem ar-
condicionado e terrenos menos valorizados. Sua característica marcante é o conceito 
de varejo, onde os preços regulares estão de 20 a 60% abaixo dos preços das 
mesmas mercadorias em outras lojas. 
Festival Center –   Está quase sempre localizado em áreas turísticas e é basicamente 
voltado para atividades de lazer, com restaurantes, fast-food, cinemas e outras 
diversões. (RICHTER, 2000, p.21) 
 

O “shopping center de vizinhança” possui como loja-âncora principal um 

supermercado, uma drogaria e lojas de conveniência. É um espaço que atende às necessidades 
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básicas da região em que está localizado. Garrefa afirma que “sua área de influência abrange a 

população residente ou trabalhando entre cinco e dez minutos de viagem de suas 

dependências” (2011, p. 84). Ele aponta ainda que esse tipo é um shopping center considerado 

pequeno, com Área Bruta Locável (ABL) de aproximadamente cinco mil metros quadrados. 

Em São José dos Campos, temos o Shopping Esplanada que se enquadra nessa categoria. 

A categoria “shopping center comunitário” possui como âncora uma loja grande, 

podendo ser nacional ou regional, e um supermercado. O tipo de produto comercializado na 

loja vem mudando com o tempo, mas são espaços especializados, como no caso do Shopping 

Centro de São José dos Campos, que é especializado em lojas grandes e regionais de 

instrumentos musicais. Garrefa reforça que o shopping comunitário atrai pessoas de distâncias 

de até dez minutos de automóvel e possui uma ABL que varia entre quinze mil e trinta mil 

metros quadrados, “mas, acima de tudo, oferece certas categorias de mercadorias pouco 

prováveis de serem encontradas em shopping centers regionais” (GARREFA, 2011, p.85). O 

autor reforça que o mix de produto do shopping center comunitário é um grande influenciador 

no relacionamento com o consumidor e na frequência do shopping. 

A última categoria de shopping center citada pelo autor é o “regional”, um grande 

empreendimento com ABL a partir de vinte mil metros quadrados que atrai pessoas de uma 

distância de até 30 minutos (ou mais) de automóvel. Não possui apenas uma loja-âncora, mas 

um mix de lojas-âncora. Outra particularidade do shopping center regional é o entretenimento 

oferecido como produto nas dependências do shopping. “Também se observa que a oferta 

passa a ser não só de produtos materiais, mas também de ideias, sensações, experiências e 

estilos de vida, produtos valorizados pelo ‘indivíduo de consumo’” (GARREFA, 2011, 

p.116). O shopping center selecionado para a pesquisa pode ser considerado regional, de 

acordo com a definição de Garrefa, também porque abrange um grande mix de lojas-âncora e 

promove não apenas o consumo, mas a cultura e o entretenimento para pessoas que se 

deslocam de regiões distintas da cidade e até de outros municípios da região do Vale do 

Paraíba. 

Antônio Gaeta classifica de regional um shopping center que “provoca uma 

repercussão profunda na geografia da cidade. Não significa dizer que só os SC provoquem 

tais transformações, mas, sim, que os SC aparecem associados a elas, e eles próprios são parte 

delas” (GAETA apud PINTAUDI, 1992, p.56). Gaeta aponta que, com a maturidade do 

capitalismo brasileiro, o próprio shopping center, que é um investimento, torna-se um produto 

e um agente social dentro da sociedade voltada para o consumo. “Comandado pelo grande 

capital, esse processo está, segundo Lefèbvre, todo revestido de aparência e ideologia, pois, 
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agora, o espaço inteiro tornou-se o lugar das relações de produção (e não apenas dos meios de 

produção)” (GAETA apud PINTAUDI, 1992, p.56).  

Em 2000, o Conselho Deliberativo da associação aprovou a seguinte classificação 

por Área Bruta Locável, vigente até 2016 no sítio on-line da associação: 

Tipo Tradicional de Porte Mega – ABL acima de 60.000 m2. 

Tipo Tradicional de Porte Regional – ABL entre 30.000 e 59.999 m2. 

Tipo Tradicional de Porte Médio – ABL entre 20.000 e 29.999 m2. 

Tipo Tradicional de Porte Pequeno – ABL até 19.999 m2. 

Tipo especializado, que podem ser Outlets, Lifestyle ou temáticos, podendo ter porte 

grande se a ABL for acima de 20.000 m2; porte médio, caso a ABL tenha entre 10.000 e 

19.999 m2; ou pequenos se tiver até 9.999 m2, conforme tabela exibida no ANEXO II. 

É possível observar, por meio do argumento de Garrefa e de Gaeta, que o shopping 

center torna-se, na contemporaneidade, “a condição social do encontro e do fluxo de pessoas 

que confere aos shopping centers um papel central na realização da sociedade de consumo” 

(GARREFA, 2011, p.58). Ao ser apreendido, incorporado ao cotidiano, a relação com o 

shopping center é modificada: “A subversão espacial, ideológica e concreta significa, nos 

termos de Lefèbvre, que a relação entre próximo e distante, entre continuidade e 

descontinuidade, no seu significado anterior, foi superada” (GAETA apud PINTAUDI, 1992, 

p.59).  

Novas relações e novos paradigmas estão sendo construídos com o shopping center, 

dentro da sociedade contemporânea voltada ao consumo. A necessidade que o frequentador 

tem de o estabelecimento oferecer outras opções de lazer além do consumo é uma quebra de 

paradigmas que ocorreu num espaço de tempo entre a publicação de Antônio Gaeta (1992) e a 

de Fernando Garrefa (2011).  

O ValeSul Shopping, localizado em São José dos Campos, cidade do Estado de São 

Paulo, é um shopping center classificado, hoje, como regional, porém é possível observar que 

em sua trajetória, o estabelecimento acompanhou a necessidade do consumidor de encontrar o 

espaço para lazer dentro do mesmo ambiente que frequenta para consumir e também passear. 

Estudaremos, a seguir, a cidade de São José dos Campos e o ValeSul Shopping.  
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4 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: UM CONTEXTO HISTÓRICO 

 

São José dos Campos é uma cidade localizada no Estado de São Paulo, situada na 

rota que liga a capital paulista à capital do Rio de Janeiro. De acordo com o IBGE, a 

população estimada para 2015 seria de 688.597 pessoas, sendo a população de 2010, ainda de 

acordo com o censo, calculada em 629.921 pessoas. 

A cidade de São José dos Campos pertence ao Vale do Paraíba paulista, na região 

leste do Estado de São Paulo, conhecido também como Cone Leste Paulista, se encontra no 

caminho entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, “situada entre as cidades de Jacareí 

e Taubaté, consideráveis zonas produtoras de café no passado escravista, São José não teve 

suas terras definidas exclusivamente pelo ouro negro” (ZANETTI, 2012, p.48-49). O solo da 

cidade era considerado impróprio para o cultivo do café, porém, era produtivo para uma 

cultura diversificada, porém sem representatividade comercial.  

A autora Valéria Zanetti (2012) comenta que em 1860 a população da cidade era de 

8.000 (oito mil) pessoas, sendo 7.000 (sete mil) consumidores, apontando o comércio como 

base da economia local, reforçado pelo aparecimento posterior das companhias de cerâmica 

Weiss e Bonádio, porém, a cidade ainda era considerada atrasada, para os padrões de 

desenvolvimento da época. 

Com a fase cafeeira da região chegando ao seu fim e o início da necessidade de 

migração para a fase industrial, assim como estava migrando o resto do país, é possível inferir 

pelas leituras que, na época, as indústrias tinham resistência em se instalarem na cidade, 

preferindo as duas cidades já conhecidas, Jacareí e Taubaté. De acordo com as leituras de 

Zanetti (2012) e da menção que a autora faz aos almanaques que se tem registro (1905, 1922, 

1935, 1945 e 1954), São José dos Campos passou a ser idealizada como uma cidade sanatorial 

e estância climatérica, ficando esse perfil “claramente nítido a partir dos conteúdos 

especificamente tratados ao longo do almanaque de 1922” (ZANETTI, 2012, p.53), com 

suporte, ainda segundo a autora, das ideias de Gustave LeBon, que se utilizava da mídia para 

fabricar o consentimento. 

É possível observar que a cidade tem como vocação a característica de adaptação, 

conforme é apontado a seguir: 
O Vale do Paraíba pode ser entendido como uma região de trânsitos constitutivos de 
um espaço da produção que se especializa em meio às emergências mais atuais de 
uma vocação sócio-espacial que tende a se revelar, nos seus distintos espaços 
integrantes, por qualidades bastante heterogêneas. (OLIVEIRA, GOMES, 2010, 
p.51) 
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A inauguração do Sanatório Vicentina Aranha em 1924 deu início a preparação da 

cidade para sua nova fase: a fase sanatorial. “No começo do século XX, a cidade apresentou 

uma significativa influência das áreas sanatoriais na sua estrutura intraurbana” (FERNADES, 

2010, p.184) sendo a cidade zoneada em áreas sanatoriais e áreas “civis” “Na planta do 

Zoneameto de São José dos Campos de 1938 há a delimitação de uma região para a instalação 

de sanatórios e uma área residencial” (FERNADES, 2010, p.198). O doente de tuberculose 

que vinha se curar aqui acabou atraindo a atenção do poder público para a cidade, “foi 

justamente a doença que tirou de São José dos Campos o status de cidade morta” (ZANETTI, 

2012, p.60) culminando em 1930 no comentário do prefeito sanitário dr. Rui Dória “não 

precisamos de máquinas. Isso é para Taubaté e Jacareí. Precisamos é de doentes...Essa é a 

nossa indústria” (Bondesan apud ZANETTI, 2012, p.58).  Era a tuberculose e os doentes que 

vinham se curar aqui e que, posteriormente, fixavam residência na cidade, que passaram a 

movimentar a economia e a evolução da cidade, durante as décadas de 20 e 30 “a cidade era 

composta pelo núcleo central e por mais três pequenos núcleos separados na sua conformação 

– Santana, Eugênio de Melo e outro a sudoeste” (OLIVEIRA et GOMES, 2010, p.57). 

Com a Era Vargas, com status de Estância Climatérica, a cidade recebeu o 

investimento que necessitara e “criou as bases da infra-estrutura que viabilizaram a cidade 

industrial moderna” (ZANETTI, 2012, p. 61).   

São José dos Campos já se preparava para uma nova fase, conforme é apontado por 

Oliveira e Gomes (2010), a fase industrial e tecnológica. 
 
Já nos anos 40, o núcleo central se expande por um processo de adensamento nas 
áreas intermediárias à linha do trem e à estrada velha São Paulo – Rio de Janeiro, 
nas direções leste e sudoeste; surgem novas indústrias, inclusive a Rhodia, de grande 
porte, que se instala em Santana, e implanta-se o Centro Tecnológico da Aeronáutica 
(CTA) numa imensa área ao sul da estrada velha São Paulo – Rio e imediata à 
estrada de Paraibuna. (OLIVEIRA et GOMES, 2010, p.57) 
 

Ainda dentro das leituras de Oliveira et Gomes (2010) e Zanetti (2012), é possível 

compreender que foi durante a década de 1950 que as qualidades industriais de São José dos 

Campos passaram a ser trabalhadas como política de desenvolvimento. Durante este período o 

Centro Tecnológico da Aeronáutica (CTA) se desenvolve, a Rodovia Presidente Dutra, que 

liga São Paulo ao Rio de Janeiro, é inaugurada cruzando a cidade e grandes indústrias como a 

Johnson&Johnson e General Motors se instalam na cidade ocupando uma grande área. “A 

rodovia inseriu definitivamente (a cidade) no projeto nacional de desenvolvimento iniciado na 

década de 1950 e impulsionado no período da ditadura militar” (VIANNA apud ZANETTI, 

2012, p.161). 
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Durante os anos 60 e 70 o crescimento da cidade é intensificado, assim como a sua 

verticalização. A fábrica Alpargatas é inaugurada neste período e “após 33 anos de 

funcionamento a Alpargatas anunciou o fechamento da fábrica localizada neste município em 

março de 1993” (RITCHER, 2000, p.40), acentuando o adensamento populacional na região 

sul da cidade. Entre as décadas de 60 e 70 surgem na cidade fábricas como Ericsson, 

Panasonic, Phillips e Monsanto, e também é instalado nas proximidades do CTA o INPE – 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, bem como condomínios fechados. 
Em 1980, São José dos Campos havia consolidado o perfil de pólo regional proposto 
na década de 1970. Sua economia, impulsionada pelo setor aeroespacial, com 
destaque nos setores bélico, de telecomunicações, automobilístico e eletrônico, 
classificava a cidade entre as dez maiores potências econômicas do Estado 
(ZANETTI, 2012, p.180)  
 

Durante as décadas de 1980 e 1990 a cidade afirma sua vocação industrial, deixando 

de lado o passado sanitarista: “O espaço central que outrora acolhia um dos hospitais da 

comunidade israelita foi soterrado pela nova demanda cultural. Em seu lugar surgiu o parque 

Santos Dumont” (ZANETTI, 2012, p.182), cujo foco são as réplicas de aeronaves e símbolos 

da evolução tecnológica brasileira.  

Dentro do contexto da urbanização contemporânea, São José dos Campos permanece 

ainda como um polo tecnológico, porém, em fase de transição para a lógica contemporânea de 

fluidez, onde se instalam na cidade, hoje “indústrias relacionadas à tecnologia. São 

microempresas, que não necessitam de grandes construções e são facilmente absorvidas no 

tecido urbano de uso residencial e misto” (FERNANDES, 2010, p.184). 

São José dos Campos é uma cidade que se desenvolveu de maneira setorizada, 

separada por zonas desde sua fase sanatorial. Hoje “a área urbana de São José dos Campos é 

dividida, pela prefeitura municipal em seis Macrozonas Urbanas, [...] são elas: Central, Sul, 

Sudeste, Oeste, Leste e Norte” (COSTA et MARIA, 2010, p.118), conforme Figura 1. As 

zonas setoriais da cidade estão, ainda, em processo de descentralização, sendo, a cidade, 

considerada, hoje, menos centralizada que antes “Há certo tempo, os comércios e os serviços 

que eram encontrados somente na área central começaram a desenvolver-se em outros 

bairros” (FERNANDES, 2010, p.191). é possível observar o “espalhamento” da cidade na 

distribuição de shopping centers e centros comerciais, uma vez que a cidade, hoje, possui um 

setor comercial próprio de metrópoles, com grandes supermercados e grandes lojas nacionais 

instaladas nos shopping centers da cidade, dos quais um é o nosso objeto de estudo: o Vale 

Sul Shopping. 
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Figura 1: Mapa das zonas de São José dos Campos 

 
Fonte: São José dos Campos (2010). 

 

A cidade possui nove espaços comerciais listados oficialmente na página da cidade. 

A região central é a que mais possui variedade de shopping centers, entre os de vizinhança, os 

comunitários e os regionais. O Sala Shopping e o Shopping Esplanada localizam-se na região 

central, porém em bairros diferentes, e se enquadram na categoria de shopping de vizinhança 

por terem poucas lojas, porém de segmentos variados, que conseguem atender a uma demanda 

de serviços gerais, como roupas, cabeleireiros, lojas de presentes e serviços de informática, 

dentro da demanda específica de cada um. O Shopping Centro e o Shopping Faro também 

ficam na região central, mas podem ser classificados como shopping centers comunitários, 

sendo o Shopping Centro especializado em instrumentos musicais e o Shopping Faro em 

acessórios femininos. O CenterVale Shopping é classificado como regional e fecha a lista dos 

estabelecimentos da região central, porém ele não será estudado pelo perfil do frequentador, 

que não é tão diversificado quanto o perfil do frequentador do Vale Sul Shopping. 

A região oeste possui o Shopping Colinas, que é um shopping center de vizinhança 

ancorado em um supermercado e na concentração de serviços do governo, e o Aquarius 

Center, que é um prédio de salas comerciais, porém possui um espaço considerado shopping 

center de vizinhança, com lojas que atendem à demanda do edifício, do entorno e um 

restaurante. 
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Na região sul da cidade, existe o nosso objeto de estudo, o shopping center regional 

Vale Sul Shopping e, também, o Espaço Andrômeda, que é um prédio de salas comerciais 

com um espaço térreo que se enquadra em shopping center de vizinhança, ancorado em um 

banco, cafés e serviços que atendem à demanda do banco. A Figura 2 mostra a localização 

dos maiores centros comerciais da cidade. 

Figura 2: Mapa da localização dos centros comerciais de São José dos Campos 

 

Fonte: Google Maps. (/2016). 

 

O shopping center Vale Sul foi escolhido para este trabalho por ser um dos shopping 

center regionais da cidade, com extensa Área Bruta Locável (ABL), e por possuir várias 

expansões, estacionamento pago e entrada de pedestres separada da entrada de carros.  

 

4.1 O VALE SUL SHOPPING: UM ESTUDO DE CASO 

 

O Vale Sul Shopping foi inaugurado em 1994 com o nome de Vale Desconto e com 

uma proposta de vender produtos a preços acessíveis. Ele tem como área inicial a antiga 

instalação da fábrica de calçados Alpargatas S/A, conforme Figura 3 responsável pela 

Center Vale Shopping 
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fabricação de ícones calçadistas brasileiros como Conga, Havaianas, Bamba e Kichute. As 

lojas- âncora da época de inauguração eram 
O Magazine Luiza, a Madeirense, o Apoio (Tenda) e o Hipermercado Walmart. Os 
principais consumidores deste shopping são aqueles das classes B e C, provenientes 
principalmente da Zona Sul da cidade, conforme informações extraídas da Home 
Page do Vale Desconte Shopping em 10/02/2000. (RICHTER, 2000, p.40) 

 

Figura 3: Fotografia do Vale Desconto entre 1994 e 1998 

 
Fonte: Vale Sul (2016). 

 

O então Vale Desconto iniciou sua recolocação de mercado em 1998 e, em 2002, 

mudou o nome para ValeSul Shopping, conforme Figura 4. 

Figura 4: Fotografia do ValeSul Shopping entre 2002 e 2004 

 
Fonte: Vale Sul (2016). 
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No ano de 2004, passou a ser administrado pela Century do Brasil, absorveu mais 

expansões significativa e, em 2012, inaugurou uma quarta expansão, conforme Figura 5, 

Figura 6 e Figura 7.   

Figura 5: Fotografia do ValeSul Shopping em 2005 

 
Fonte: Vale Sul (2016). 

 

Figura 6: Fotografia do ValeSul Shopping entre 2007 e 2009 

 
Fonte: Vale Sul (2016). 
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Figura 7: Fotografia do ValeSul Shopping em 2012 

 
Fonte: Vale Sul (2016). 

 

Hoje o Vale Sul Shopping tem uma ABL (Área Bruta Locável) de 74.623 metros 

quadrados, 11 lojas-âncora e 287 espaços comerciais, entre lojas e praça de alimentação, além 

de 3.460 vagas de estacionamento. O site oficial do estabelecimento informa que, no ano de 

2011, 18.500.000 pessoas frequentaram o shopping center.   

O mapa da Figura 8 aponta a localização do shopping center em São José dos 

Campos, na Avenida Andrômeda, 227, possuindo entradas também na Avenida Cidade 

Jardim, na Rua José Alves dos Santos e na Avenida Doutor Sebastião Henrique da Cunha 

Pontes – Marginal da Rodovia Presidente Dutra. 
 
No que diz respeito à estratégia de localização, os SC do interior do Estado estão 
implantados de três maneiras, a saber: junto às rodovias (próximos ao anel viário de 
acesso a uma cidade), na malha urbana da cidade (com fácil acesso às rodovias) ou 
ainda numa situação intermediária (com fácil acesso tanto à rodovia quanto à 
cidade). (PINTAUDI, 1992, p.40) 
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Figura 8: Mapa da localização do ValeSul Shopping 

 
Fonte: Google Maps (2014) 

 

O Vale Sul, em seu portal on-line, coloca-se como Shopping Center Regional, 

obedecendo à descrição de 1999 da ABRASCE, que é convergente com o que Fernando 

Garrefa aponta como Regional, porém, de acordo com a nova tabela da ABRASCE, o Vale 

Sul Shopping pode ser classificado como Shopping Center Tradicional Mega. Promove 

exposições e interação com os consumidores e também possui supermercados, salas de 

cinema, lojas de conveniência e bancos, além das lojas-âncora. O Vale Sul Shopping também 

possui acesso de pedestres separado do acesso de carros e o estacionamento é pago. 

O Vale Sul Shopping possui, na face voltada à marginal da Rodovia Presidente Dutra 

(próximo ao quilômetro 150), um hotel próximo a ele e tem, em seu entorno, lojas de grande 

porte, como Leroy Merlin (materiais de construção) e Decathlon (materiais esportivos).  

O shopping center possui como estratégia de posicionamento de mercado um mix de 

lojas de porte nacional e local, bem como uma série de serviços cotidianos que são dispostos 

dentro das dependências do estacionamento do shopping, mas não possuem ligação com o 

interior do espaço. Entre os serviços oferecidos, próximos ao Tenda Atacado estão postos de 

gasolina, compra e venda de automóveis usados e um trem maria-fumaça em exposição. Na 

área externa do Walmart, existem serviços mecânicos para automóveis e pequenos comércios, 

como água de coco, chaveiro e sapataria. Já na parte de fora da expansão de 2012, não existe 

qualquer tipo de comércio paralelo ao que acontece no interior. Com acesso em uma das 

laterais do shopping, o Vale Sul Shopping abriga também a empresa de telemarketing Atento, 

que emprega uma quantidade significativa de jovens que acabam frequentando o Vale Sul 

https://www.google.com.br/maps/@-23.2089922,-45.8764882,14z�
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Shopping. No estacionamento, também  estão instaladas a escola de idiomas Yázigi e a 

churrascaria Nova Brescia. Na Figura 9, é possível ver uma planta do piso principal do Vale 

Sul Shopping com a indicação da nova expansão e dos supermercados mencionados acima. O 

Walmart é sinalizado como Supermercado 1 e o Tenda Atacado como Supermercado 2. 

Figura 9: ValeSul Shopping - piso principal 

 

Fonte: Vale Sul (2014) 

 

4.1.1 PESQUISA EXPLORATÓRIA – CONHECENDO O TERRENO 

 

Mesmo defendendo a construção dos não-lugares, Marc Augé comenta sobre a 

maneira diferente como é possível observá-los citando Certeau, para quem o não-lugar 

pertence às ideias, ao intangível: “Quando Michel de Certeau fala em ‘não-lugar’ é para fazer 

alusão a uma espécie de qualidade negativa do lugar, de uma ausência do lugar em si mesmo 

que lhe impõe o nome que lhe é dado” (AUGÉ, 2008, p.79 – 80).  

A familiaridade com o espaço é construída a partir do momento em que se vivencia o 

lugar, a partir do ponto em que as relações são negociadas e ressignificadas. É possível 

compreender que, dentro da lógica de Michel de Certeau, é a convivência com o shopping 

center que o transforma em lugar; são o trânsito e as relações permanentemente atualizadas 

que vão transformando o não-lugar – de passagem – em lugar –  que pertence ao cotidiano e 

que é familiar.  

A pesquisa exploratória tem como objetivo conhecer o terreno a ser pesquisado, 

mapeando as áreas e circulação e sistematizando a classificação dos espaços, desmistificando 
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a classificação de não-lugar atribuída ao shopping center e, de acordo com o estudo de Michel 

de Certeau, por meio da intimidade e do “uso” frequente, transformando-o em um lugar. A 

prática do lugar para Michel de Certeau tem como palavra-chave “articular”. É a possibilidade 

de articulação e o manejo dos elementos que compõem e que estão inseridos no espaço que 

possibilitam a apropriação do lugar no cotidiano. Dessa forma, pode-se transferir as reflexões 

de prática do lugar para a prática do shopping center.  No shopping center, existe, dentro dos 

limites possíveis, a articulação de elementos políticos, sociais e de lazer, e a construção do 

lugar é realizada a partir do momento em que se vive, o espaço hodológico. O espaço passa, 

então, a ser familiar, e o shopping center passa a ser um espaço com significados – um lugar 

na ótica de Michel de Certeau.  

Optou-se por frequentar o Vale Sul Shopping aos sábados para a primeira etapa da 

pesquisa, no dia 22 de novembro de 2014, um dia de intenso movimento, próximo ao Natal, 

para colher impressões por escrito e realizar um primeiro mapeamento, o que possibilitou a 

observação de territórios subjetivos distintos em um espaço em comum. Posteriormente, 

foram realizadas visitas entre fevereiro e março de 2016 para colher fotografias do espaço e 

dos aglomerados. O horário de visita sempre teve início às 17h (dezessete horas), um horário 

de bastante movimento. Houve questionamentos sobre o objetivo da pesquisadora no 

shopping center diversas vezes por parte dos seguranças, sendo necessária a interrupção do 

registro fotográfico antes de todos os espaços pretendidos serem contemplados. De acordo 

com Collier (1973), a importância da fotografia para o estudo de interações sociais é o aspecto 

não-verbal que ela registra 

 
Uma variedade considerável de ilustrações seguras desse campo pode ser observada 

através de fotografias de aspectos sociais, pois aí encontramos dimensões complexas 

de estrutura social, da identidade cultural e da expressão psicológica. Fotografias de 

pessoas que se aglomeram podem oferecer-nos oportunidades para avaliar, qualificar 

e comparar, porém estas avliações podem ir muito além e auxiliar na definição da 

forma exata de cultura social. (COLLIER, 1973, p.49) 

 

A pesquisa proposta para este trabalho consiste em circular pelo espaço registrando o 

entorno com a câmera do telefone celular e também anotando as percepções do ambiente. 

“Registrar a impressão que as pessoas dão, o que elas vestem e a condição de seu vestuário é 

uma oportunidade descritiva que oferece ótimas pistas para identificações” (COLLIER, 1973, 

p. 51) 
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4.1.1.1 Relatos exploratórios 
 

A pesquisa de observação foi realizada entre 2014 e 2016. Durante a primeira etapa 

de observação e registro, ficou evidente que a área de maior concentração de pessoas é na 

parte mais antiga do shopping center por ter um maior número de lojas e também por ter a 

conexão com a área de alimentação. Há também uma dispersão do público entre os corredores 

e o cinema, sendo a nova extensão pouco frequentada como ambiente de passeio. Durante o 

período da pesquisa, o shopping center sofreu algumas reestruturações, portanto, segue o 

relato mais atual da distribuição do mix de produtos do ambiente. Foi possível observar que, 

dessa forma, a área nova foi beneficiada com um número maior de frequentadores. 

O shopping center é construído a partir da seleção para a circulação. Cada pedestre é 

possuidor de um shopping center diferente, porque assim o construiu: “Caminhar é ter falta de 

lugar. É o processo indefinido de estar ausente e à procura de um próprio.” (CERTEAU, 

2014, p.170). Ao circular, forma-se uma renda, que não tem padrões tão bem definidos quanto 

uma rede – uma vez que o fio pode se encontrar em vários pontos ao mesmo tempo –, mas a 

renda confusa construída pelo caminhar desconexo, ao se transformar em uma rotina repetida 

diversas vezes, leva ao não-lugar de Augé a familiaridade defendida por Certeau, que será 

apontada no desenrolar da pesquisa, principalmente com o grupo focal. 

No dia 27 de fevereiro de 2016, foi utilizada a entrada do estacionamento coberto do 

shopping center, que é o mesmo estacionamento com acesso direto à entrada do 

supermercado Tenda Atacado.  A entrada pelo estacionamento coberto dá acesso ao piso 

térreo da última expansão do shopping center, conforme a Figura 10.  

 
Figura 10: Estacionamento coberto  

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Nesse piso, encontram-se restaurantes, uma farmácia, um ambiente de jogos 

eletrônicos e brinquedos e uma revistaria, conforme a Figura 11. Nesse dia, havia uma 

exposição de fotografias. É possível perceber que esse é um ambiente de passagem – para 

chegada e saída –, porém pode ser também um espaço de usufruto e espera, já que o 

estacionamento com valet localiza-se nessa entrada. O frequentador do shopping center 

decide se irá permanecer no ambiente de restaurantes e jogos logo na entrada, no momento da 

chegada, ou poderá optar por esse espaço no momento da saída. Pode-se perceber também 

que os restaurantes não se encontram dispostos como em uma praça de alimentação, onde 

dividem o ambiente de mesas e cadeiras.  

 
Figura 11: Piso térreo - expansão 2012 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
 

Nesse espaço, é possível observar, pela Figura 12, que cada loja possui sua 

decoração, suas mesas e cadeiras dispostas em um ambiente controlado, o que permite serem 

classificadas como restaurantes com serviço, dentro do guia de mix de lojas da ABRASCE. 

Ao subir a escada rolante ao fundo da Figura 12, chega-se ao piso central do 

shopping center, onde a expansão é ligada ao restante do centro comercial, que é térreo. 
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Figura 12: Restaurantes do piso térreo 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Pela Figura 13, é possível observar que essa é a área que possui maior movimento, 

podendo ser considerado um ambiente de passeio unido ao shopping, apesar de não haver o 

mesmo número de pessoas circulando por esse ambiente do que em outras áreas do shopping. 

Durante a visita, foi possível ouvir um grupo de rapazes conversando sobre a exclusividade 

daquele ambiente em comparação ao restante do shopping. Esse andar dá acesso a uma área 

de convivência entre a área nova e as áreas mais antigas do shopping. Esse espaço de 

convivência é usado como ambiente de exposição e como acesso ao cinema. Trataremos dele 

especificamente mais adiante como “espaço de transição”. 

Figura 13: segundo piso - expansão 2012 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 
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Ao subir o terceiro lance de escadas, encontra-se um piso onde o banco Itaú e a loja 

da Nike ocupam um lado quase completo do andar, restringindo alguns restaurantes com 

serviços como cafés, creperias e lojas de brigadeiros ao lado oposto, mostrados na Figura 14. 

Esses ambientes de alimentação são complementados por uma academia e um salão de 

cabeleireiros ocupando uma boa parte do andar e reservando pequenos espaços para uma 

concentração de lojas que oferecem produtos comuns ao ambiente de shopping center, como 

roupas, acessórios e calçados.  

 
Figura 14: Terceiro piso - expansão 2012 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Foi possível observar um intenso movimento no andar de jovens, conforme a Figura 

15, e acredita-se que um grande atrativo desse piso é a loja da Nike. 
 

Figura 15: Final do terceiro piso - expansão 2012 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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O ambiente que chamamos de “espaço de transição”, que liga a expansão de 2012 

com as áreas anteriores do shopping center, é composta por um mix variado de lojas, que vão 

desde lojas de departamento até lojas consideradas mais elegantes e voltadas a um público 

com maior poder aquisitivo, que vendem joias e celulares de última geração. Esse espaço 

possui duas lojas de departamento consideradas âncoras – Marisa e Riachuelo – e é um espaço 

que dá acesso ao restaurante de serviços Barbaresco. O “espaço de transição” também permite 

o acesso às salas de cinema do Kinoplex. É um grande espaço de circulação com acesso ao 

estacionamento e a todas as ramificações do shopping center. Também é nesse espaço que 

existem exposições gratuitas para os frequentadores do shopping center. No dia da visita, 

havia uma exposição que impedia a visão do espaço como um todo, portanto, para 

compreender a dimensão do espaço, é necessário observar as Figuras 16, 17 e 18. 

A frequência no ambiente permite que o espaço se transforme do não-lugar de Augé 

para um lugar de Certeau. O shopping center é inserido no cotidiano do indivíduo e também 

na lógica de consumo que permeia as relações pós-modernas com as coisas e pessoas. 

Portanto, com exposições, com o cinema e com atrativos além do consumo, o lugar passa a 

ser consumido, ao mesmo tempo em que o ato de consumi-lo, ou a possibilidade de fazê-lo, 

faz parte da familiaridade construída no local.  

A Figura 16 foi tirada do corredor da expansão de 2012, ao lado da coluna da livraria 

Maxsigma. A imagem mostra a loja Youcom e o restaurante de serviços Barbaresco. 

Figura 16: Espaço de transição - vista lateral direita 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 
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Ao lado do restaurante Barbaresco, encontra-se o espaço Kinoplex de cinemas, 

apresentado aqui na Figura 17. É possível identificar a bilheteria do local e a entrada para as 

salas de cinema e a bomboniere. 

 
Figura 17: Espaço de transição - vista do Kinoplex 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 
  

A Figura 18 mostra o lado oposto às figuras 11 e 12, sendo esse espaço coberto nas 

fotografias anteriores pela exposição. 

Figura 18: Espaço de transição - vista lateral esquerda 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

No dia 12 de março de 2016, foi realizada uma nova visita ao Vale Sul Shopping 

para, a partir do “espaço de transição”, entrarmos em todos os corredores de acesso, resultado 
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das três expansões do shopping center entre os anos de 1998 e 2008, e atingirmos a praça de 

alimentação, que se encontra no espaço onde era a antiga fábrica da Alpargatas. 

A parte mais antiga do Vale Sul Shopping é um conjunto de corredores interligados. 

Ao sair da nova expansão, visualizamos a “área de transição” e, nessa área, conseguimos 

perceber dois acessos para o restante do shopping center. Neste espaço encontram-se as lojas 

mais antigas e um número maior, consequentemente, também uma variedade maior de 

estabelecimentos comerciais. Gilberto Velho, em Metrópole, Cosmopolitismo e Mediação 

(2010), fala na coexistência de diferentes realidades, o que possibilita ao indivíduo a sensação 

de pertencer a múltiplas realidades e viver identidades simultâneas, mais uma alusão à rede de 

Certeau. Ao transitar pelas diversas galerias e espaços do ValeSul Shopping, indivíduo, pode 

se afirmar como independente da sociedade, escolhe os grupos dos quais deseja participar e, 

ainda dentro dos grupos e dos lugares que frequenta, escolhe até que ponto deseja seguir as 

regras de convivência.  

Estes corredores são frequentemente mencionados no grupo focal como lugares onde 

o convívio precisa ser mais “pacífico” entre grupos de pessoas diferentes, entre pessoas mais 

velhas e jovens. Foi durante este mapeamento, nestes corredores que a pesquisadora foi 

interceptada pelos seguranças do shopping center. 

O primeiro corredor a ser percorrido, que será chamado de corredor 1, conforme a 

Figura 19, é curto comparado ao segundo, mas nele encontra-se a oferta de serviços, como um 

salão especializado em sobrancelhas e uma clínica de diagnóstico por imagens, a Plani.  

Figura 19: Indicação de corredor 1 

 
Fonte: Google Maps. Acesso em 21/03/2016 
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No corredor 1, há também a Mega Loja da Oscar Calçados, que é considerada pelo 

shopping center como loja-âncora. A Figura 20 mostra essa loja e também quase toda a 

extensão do corredor 1. 

Figura 20: Vista do corredor 1 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

O aspecto relevante do corredor 1 é a intensa ocupação dos cafés, que são quiosques 

dispostos ao longo do corredor, próximos a outros pequenos corredores que dão acesso ao 

corredor 2. 

O final do corredor 1 é uma saída para o estacionamento aberto: Saída D1, localizada 

entre o posto de gasolina que fica dentro do shopping center; o acesso D, que era o maior 

acesso entre 1998 e 2008 e hoje é entrada para o café Starbucks – uma franquia internacional 

–; e uma atração infantil permanente: uma locomotiva maria-fumaça que fica em exposição 

no local. 

Entre a nova expansão e a saída D1 no corredor 1, existem dois pequenos acessos ao 

corredor 2. O primeiro pequeno corredor, entre a “área de transição” e a saída D1, tem uma 

grande concentração de pessoas no café, conforme verifica-se na Figura 21. 
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Figura 21: Acesso 1 - café 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Esse espaço é também uma área de descanso e de circulação de famílias por ter uma 

grande ala de espera para banheiros e fraldário (ver Figura 22). Nesse ambiente, também 

encontram-se lojas infantis ao lado dos banheiros e lojas mais jovens, como a Chilli Beans, 

que é uma franquia nacional de óculos e possui um direcionamento de marca voltado ao 

público jovem. 

Nestes ambientes de conexão é possível observar que tanto os grupos e os lugares, 

quanto os objetos passam a ter algo em comum, viram mercadorias que podem ser 

consumidas e descartadas. Ao considerar a multiplicidade de identidades à disposição, o 

sujeito pode escolher qual identidade assumir, sem entrar em crise, mas podendo sentir um 

vazio de identidade ao se isolar da sociedade. A identidade é reavaliada e reforçada ao 

frequentar o pequeno ambiente de descanso onde coexistem lojas e banheiro. É neste espaço, 

onde espelhos grandes colocam o indivíduo em contato com ele mesmo ou com o grupo que o 

acompanha, que pode ser definido ou redesenhado o caminhar pelo shopping center. 

Slater aponta que a cultura do consumo parece ter suporte na necessidade de se 

mostrar ao olhar do outro: “sentimos que a esfera pública da vida tornou-se um espetáculo 
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passível do consumo” (SLATER, 2002, p.13). Caminhar pelo shopping center pode ser uma 

anunciação ao ato de consumo de algum objeto, mas é também uma forma de consumir o 

espaço. O ato de se tornar familiar das ruas e galerias é também assumir, absorver e 

incorporar no cotidiano os significados formados pelas identidades das marcas, pela imagem 

que é apresentada pelas vitrinas: “ao consumir, não reproduzimos – jamais – apenas nossa 

existência física; também reproduzimos (sustentamos, desenvolvemos, defendemos, 

contestamos, imaginamos, rejeitamos) modos de vida específicos, culturalmente 

significativos” (SLATER, 2002, p.14). 

As lojas que conectam o primeiro miniacesso ao corredor 2 são duas franquias 

nacionais: M. Officer, de roupas masculinas e femininas, e Arezzo, de calçados. Foi possível 

observar que esse corredor tem caráter de passagem, mas há um grande movimento de olhar 

vitrinas, entrar nas lojas e aproveitar o espaço de espera para conversar, descansar ou tomar 

sorvete, descaracterizando o ambiente de uma função de apenas conexão entre dois grandes 

corredores. 

Figura 22: Acesso 2 - espaço família 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

O segundo mini acesso entre os corredores 1 e 2 é menor e possui poucas lojas; entre 

elas, estão óticas e joalherias, uma loja de serviço de fotos e uma loja de franquia masculina, a 

Garbo. Esse corredor ainda possui dois quiosques próximos aos acessos dos corredores 

maiores. O quiosque próximo ao corredor 1 é de livros infantis e o que fica próximo ao 
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corredor 2 é de óculos da Triton. Apesar de pouco movimento nesse corredor, observa-se que 

todas as lojas possuem consumidores em suas dependências, ficando possível inferir que há 

uma maneira diferente de esse corredor ser frequentado pelos consumidores do shopping 

center, sendo pouco utilizado até para a passagem.  

As fotos tiradas desse corredor não conseguiam apresentá-lo adequadamente, uma 

vez que o fluxo de pessoas dos corredores maiores influenciava na percepção deste. 

O corredor 2 possui uma boa extensão ao longo do shopping center, com diversas 

pequenas ramificações além dos dois espaços citados anteriormente. O corredor 2 é o acesso 

que liga a praça de alimentação ao complexo de cinema. É nesse espaço onde se percebe um 

maior número de jovens e de pessoas que estão realmente circulando ali, com o objetivo de 

estar ali, vendo vitrines e passeando, conforme tentamos apresentar na Figura 23. Porém, 

devido à extensão do corredor, ao fluxo de pessoas e à pressão exercida pelos seguranças do 

shopping center para que a pesquisadora parasse de andar com o material de pesquisa na mão, 

dificultando o registro pleno desse espaço, será oferecida a indicação em mapa e o relato 

descrito dele. 

Figura 23: Mapa corredor 2 

 
Fonte: Google maps. Acesso em 21/03/2016. 

 

No corredor 2, encontram-se duas lojas–âncora  – a C&A e as Lojas Americanas – e 

uma série de lojas nacionais – como Hering, CVC e Quem Disse, Berenice?. As lojas locais 

desse corredor oferecem um leque abrangente de produtos, como papelaria, presentes e 

roupas. 

https://www.google.com.br/maps/place/Vale+Sul+Shopping/@-23.2166964,-45.8941389,16z/data=!4m5!3m4!1s0x94cc4a88bd5f8a91:0x926413437acf22e2!8m2!3d-23.2166964!4d-45.8919448�
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O corredor 2 possui um pequeno acesso à portaria D, onde se encontra uma loja da 

Oscar especializada em tênis esportivos, um salão de beleza e o café Starbucks. Ele possui 

também acesso ao que nós iremos chamar de corredor 3, uma extensão de lojas com intenso 

movimento de pessoas que permite acesso ao corredor 4,paralelo ao 2, porém sem acesso à 

nova extensão do shopping center. O corredor 4 é uma conexão entre  o supermercado 

Walmart e a praça de alimentação. 

O corredor 2 tem início na “área de transição” do shopping center e termina frente à 

loja Fast Shop, uma loja de eletrônicos de luxo. Ao lado dessa loja, existem duas lojas 

nacionais: Lupo e Le Postiche, que formam um pequeno acesso à praça de alimentação do 

Vale Sul. Nesse pequeno acesso à Fast Shop, existe uma porta para o estacionamento, portaria 

C, que é um fácil acesso à praça de alimentação. 

Os corredores 3 e 4 são corredores de intenso movimento e estão sinalizados na 

Figura 24. 

O corredor 3 é formado, majoritariamente, por lojas de roupas, mas também 

apresenta lojas de serviços, como uma casa de câmbio e uma loja de chocolates. O corredor 4 

já possui um mix mais voltado à construção e decoração, com lojas como Marabraz, Magazine 

Luiza e C&C. Também encontra-se nesse corredor uma loja local de assoalhos de madeira, a 

Madeirart, uma casa lotérica e pontos de aglomeração de pessoas, como o Café do Barão, um 

quiosque de suco, um quiosque do Mc Donald´s, um quiosque de massagem e uma revistaria. 

Figura 24: Mapa corredores 2, 3 e 4 

 
Fonte: Google Maps. Acesso em 21/03/2016. 
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A praça de alimentação possui acessos pelo corredor 4, pelo acesso menor da Fast 

Shop e por uma entrada de estacionamento. É um espaço do shopping center que mostrou 

intenso movimento em todas as visitas realizadas. É possível observar que todos os 

estabelecimentos da praça de alimentação compartilham de mesas e cadeiras do espaço 

comum, tendo apenas os restaurantes Al Badah, Dona Jandira, Pastelus, Pastel e Chopp, 

Tikito Grill e Barbaresco Express um espaço reservado dentro das dependências do lugar com 

mesas próprias, podendo ser considerados como restaurantes com serviços dentro da praça de 

alimentação do shopping center. 

4.1.1.2 Pesquisa exploratória para territórios simbólicos 
 

Ao transitar pelo shopping center, uma vez que ele pode vir a ser compreendido 

como um não-lugar, os indivíduos expõem uma imagem de si e, ao mesmo tempo, observam e 

são observados pelos outros. Esse interesse mútuo é construído por meio de diversas 

ferramentas, entre elas a roupa. Ao escolher o que usar, a individualidade se manifesta, 

possibilitando que o indivíduo decida se quer apresentar sua personalidade, seu estilo de vida 

ou se esconder na multidão.  

Nesse sentido, é justamente a maneira como as pessoas se vestem uma das formas 

privilegiadas que pode refletir a mensagem que se deseja enviar ao transitar pelo espaço. A 

roupa é um agente de comunicação essencial no trânsito em shopping center. São os códigos e 

os símbolos que existem no vestuário e na combinação de peças de roupas que se delimitam 

espaços. 

Porém não é a moda, como aparece em revistas com significados prontos, que 

interessa ao frequentador de shopping center. A mensagem que se deseja passar é tão 

complexa quanto a forma de comunicação. O “look” – a escolha de vestuário – abrange todas 

as referências possíveis para formar a mensagem de identidade.  

Ted Polhemus (1994), ao estudar a história da moda de rua e ao analisar a forma 

como as pessoas se vestiam para frequentar a rua na última década do século XX, propôs o 

conceito de supermercado de estilos. Segundo Cristiane Mesquita, o supermercado de estilos 

alimenta a individualização por disponibilizar para consumo “produtos de origens e culturas 

esteticamente diversas [...] que instantaneamente são misturados a outros de diferentes 

naturezas, constituindo um mix de referências singulares” (MESQUITA, 2004, p.95-96). 
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A lógica do supermercado de estilos é permeada pela liberdade de misturar, na 

mesma composição, roupas e acessórios que variam de acordo com o gosto, a personalidade 

ou a vontade de cada indivíduo, sem necessariamente terem relação entre si, como em um 

carrinho de supermercado, no qual é possível colocar artigos para usos diferentes (limpeza, 

culinária, roupas, banheiro, equipamento para carros) e com propriedades diferentes (produtos 

diet e chocolates, produtos naturais e químicos).  

Com o supermercado de estilos o sujeito pós-moderno manipula a imagem a ser 

exibida, ao se apropriar de diferentes elementos para montar uma identidade destinada a cada 

ocasião, uma identidade mutante. Pode-se observar que, ao frequentar o shopping center, cada 

indivíduo veste-se de maneira adequada para a ocasião, apesar dos critérios de adequação 

diferirem de grupo para grupo. 

Com o objetivo de identificar e registrar a construção de territórios simbólicos, 

construídos por meio da roupa escolhida para o trânsito em shopping centers, optamos por 

uma pesquisa não participativa em campo, a fim de observar os territórios simbólicos 

demarcados à medida que as pessoas se deslocam pelo shopping center. A observação não 

participativa e a opção pela fotografia furtiva têm o objetivo de captar pequenos momentos 

que permitem identificar o estilo de vida e a construção desses territórios, a partir 

exclusivamente do vestuário, no transitar dos indivíduos pelo shopping center.  

A pesquisa proposta para este trabalho consiste em circular pelo espaço com a 

câmera do telefone celular na mão e captar momentos em que as pessoas, ao transitar pelas 

galerias do shopping center, parecem demarcar territórios, principalmente pela escolha de 

vestuário, mas, talvez, também pelo entorno. Todas as fotos foram modificadas para preservar 

a identidade das pessoas. Dentro de um universo de 89 fotografias, a amostragem exibida 

abaixo tem relevância pela qualidade da fotografia, enquadramento e encaixe com o entorno. 

Foram escolhidas três fotografias significativas para a análise. 

As fotografias seguintes (Figura 25, Figura 26 e Figura 27) foram captadas em 

novembro de 2014, época de Natal e também o primeiro final de semana de exibição no 

cinema da quarta parte de um filme popular entre jovens adultos e adolescentes. 

A moda dentro da lógica do supermercado de estilos pode ser usada para dar sentido 

ao universo do indivíduo e a tudo o que se relaciona com o indivíduo. É considerada um 

fenômeno de comunicação, uma vez que permite que o indivíduo forme e transforme sua 

identidade a partir da maneira como utiliza o vestuário. 

Nos shopping centers, a moda faz parte da comunicação do espaço. Ela é formada 

por símbolos possuidores de significados, que enviam uma mensagem clara aos seus pares, ao 
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mesmo tempo em que envia outro tipo de mensagem a quem é estranho ao significado desses 

símbolos. Moda, roupa e indumentária não apenas refletem, mas constituem os grupos sociais 

e as identidades dos indivíduos inseridos nesses grupos.  

Malcom Barnard afirma, em seu livro Moda e Comunicação (2003, p.78-107), que o 

vestuário possui funções e significados que mudam de acordo com as características da roupa 

e com a ocasião, portanto, comunicam diferentes pontos de vista de acordo com a função que 

estão representando. O autor também diferencia dez tipos de funções básicas a que a roupa é 

destinada, a saber: proteção, pudor, impudor, expressão individual, status, símbolo político, 

condição religiosa, ritos sociais, lazer e a própria comunicação, quando a roupa, claramente, 

identifica o pertencimento a um grupo social.  A comunicação acontece quando “quem a 

transmite e quem a recebe têm algum conhecimento sobre o que veem [...] para que a moda 

seja um símbolo para certo grupo social.” (RASLAN, DORNELLES, 2010, p.66). 

Barnard coloca que o antropólogo Malinowski argumentou “que coisas tais como 

abrigo constituíam respostas culturais a necessidades físicas básicas” (BARNARD, 2003, 

p.81), que a roupa usada com a função de proteção possui a mesma função do abrigo: permite 

conforto básico do corpo.  Barnard ainda insere que, de acordo com Flügel, a roupa protege 

não apenas do frio ou calor, de perigos ou acidentes, mas também de perigos psicológicos e 

espirituais “que podem ser repelidos com o auxílio de amuletos e outros adornos mágicos” ou 

“contra a hostilidade do mundo como um todo” ou ainda “como uma garantia contra a falta de 

amor” (FLÜGEL apud BARNARD, 2003, p. 81). É importe retomar que o fator proteção, 

principalmente a mística, muda de acordo com a cultura do grupo: “a variação no interior das 

culturas e entre culturas diferentes sobre o que constitui proteção serve para acautelar” 

(BARNARD, 2003, p.83) tanto o discurso quanto o ranking da função principal das roupas. 

A roupa é um meio de o indivíduo comunicar pudor quando o vestuário possui a 

função de cobrir o corpo para não mostrar algumas partes que seriam consideradas impróprias 

dentro da cultura em que estamos inseridos,  uma vez que “o pudor resulta de hábitos 

costumeiros de indumentária e ornamentação do corpo e suas partes” (ROACH e EICHER 

apud BARNARD, 2003, p.86). Quando as roupas e os adornos são utilizados para “atrair 

atenção para o corpo e não desviar ou repelir aquela atenção” (BARNARD, 2003, p.87), são 

possuidores da função de impudor e atração. Barnard ainda aponta que existe uma diferença 

entre as roupas femininas e masculinas, mesmo que a intenção seja a de atrair: “os trajes 

femininos têm a intenção de tornar a usuária mais atraente para o sexo oposto”, enquanto os 

trajes masculinos “exibem o status social do homem” (BARNARD, 2003, p.88). Porém, “esta 

é uma das poucas ocasiões, até aqui, em que a moda, em oposição ao vestuário ou traje, 
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tornou-se disponível para análise em termos de função” (BARNARD, 2003,p.88), uma vez 

que a roupa e a moda são usadas pelas mulheres, na visão de Rudofsky exposta por Malcom 

Barnard, “como referência à necessidade que as mulheres têm de atrair um companheiro” 

(RUDOFSKY apud BARNARD, 2003, p.88). Barnard ainda finaliza com o reforço de que há 

variações do que é considerado atrativo e de que as formas de manifestação de impudor são 

variáveis entre as culturas. Ele também aponta que, em nenhum relato sobre o uso da roupa 

para atração, é mencionada a possibilidade de se vestir para atrair parceiros do mesmo sexo. 

A Figura 25 apresentada a seguir mostra uma família, uma mãe com seus dois filhos, 

todos de branco ou branco com azul. Aqui o território subjetivo diz respeito à própria família, 

delimita um espaço particular do trio, Barnard comenta que a roupa e a moda mantêm uma 

comunidade unida: “o acordo social sobre o que se vestirá é ele próprio um vínculo social 

que, por sua vez, reforça outros vínculos sociais” (BARNARD, 2003, p. 91). O autor ainda 

reforça que a roupa comunica a afiliação a um grupo para os que são membros e também para 

os que não são membros, tornando-se, assim, a falta de comunicação de afiliação de uns, o 

reforço do não pertencimento a determinado grupo. E a roupa passa a, não necessariamente, 

representar um estilo de vida, mas representa um pertencimento àquele núcleo familiar que 

calmamente passeia pelas galerias do shopping center. Foi observado que 10% da 

amostragem colhida possui este padrão de uso da roupa. As famílias escolhem frequentar o 

shopping center usando cores semelhantes, estampas semelhantes e, em casos de famílias com 

crianças, até a mesma roupa em um dos pais e na criança, enquanto o outro cônjuge utiliza 

cores similares. 
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Figura 25: Família em branco 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

A Figura 26 é referente a um público e a um tipo de vestir muito particular: as 

“gothic lolitas”. Ted Polhemus (2011) aponta que o estilo “gothic lolitas” surgiu no bairro 

Harajuku, no Japão, e as roupas são, ao mesmo tempo, bem femininas, com aspecto de 

bonecas, porém com algum elemento sombrio, que pode ser a cor ou a maquiagem de quem a 

usa. A Figura 25 mostra uma “gothic lolita” indo ao cinema e depois tirando uma foto do 

cartaz do filme a que ia assistir. Esta fotografia só foi possível’ devido à estreia do filme no 

complexo Kinoplex. Não há registos em outros dias de “gothic lolitas” circulando pelo 

ValeSul Shopping. 
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Figura 26: Gothic Lolita 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Barnard discute que, como comunicação, a roupa pode ser utilizada para a expressão 

individual: “os indivíduos podem ainda extrair um prazer estético ou por criar uma exibição 

pessoal, ou por apreciá-la nos outros” (ROACH; EICHER apud BARNARD, 2003, p.93). A 

partir do momento em que comunica a importância social ou de status, a roupa carrega 

símbolos que podem identificar a classe social, a idade, o gênero ou outra forma de se colocar 

na parte da sociedade a qual o indivíduo pertence ou a que deseja pertencer.  

Nesse momento, o indivíduo incorpora modos esperados de comportamento de 

acordo com o papel social do qual está desejando fazer parte. “O papel social das pessoas é, 

então, produzido pelo seu status e concerne aos diversos modos pelos quais esperamos que 

elas se comportem” (BARNARD, 2003, p.96). 

Ao andar, o comportamento da moça era de boneca, quase mecânico; dessa forma, 

ela evidenciava a diferença entre ela e todos os outros que estavam naquele ambiente. Um 

território simbólico de fácil identificação e de fácil interpretação, que, possivelmente, não 

existiria se não fosse a ocasião da estreia do filme. 

É possível identificar que, ao frequentar um shopping center, o indivíduo se utiliza 

da roupa e da moda nas funções de comunicação status, expressão individual e lazer, e 

também pode ter funções de pudor ou impudor e proteção. Porém, a roupa  
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incorpora os valores, os significados, os eventos e os fatos mais importantes que 
ocorrem na moderna sociedade ocidental [...]. Essa moda [...] apresenta, em sua 
composição estética, discursos sobre a realidade vivida na desordenada e inconstante 
urbe ocidental (BRANDINI, 2007, p.32) 

 

Ao representar a própria sociedade em que o indivíduo está inserido, a roupa permite 

assumir uma postura expressiva e ativa quanto à sua identidade e à sua compreensão de 

mundo. Dessa forma, ao se vestir, é possível exprimir um desejo de ser, uma personalidade 

própria ou um desejo de não ser visto. A expressão passada por meio do vestuário como 

sistema de moda “é um desenho da vida pós-moderna onde vemos o que somos e não apenas, 

como na moda clássica plena de glamour, vemos o que queremos ser. Vemos o Outro, para 

podermos enxergar a nós mesmos.” (BRANDINI, 2007, p.33). Ainda que o vestir possa vir 

carregado com a intenção de ser, a moda 
 
conquista um grupo, e esse mesmo grupo cuida de se comunicar com os outros. 
Esses outros adquirem simbolicamente o desejo de participar dessa comunidade, de 
serem aceitos e reconhecidos por ela. [...] A moda tenta resolver esse dilema por 
definição insolúvel: completar o que tem de ser separado; homogeneizar o que se 
baseia na heterogeneidade; nivelar o que só pode acontecer porque existem 
desigualdades. (RASLAN, DORNELLES, 2010, p.62) 
 

Tomaz Silva (2000) mostra que a identidade é uma afirmação que existe a partir da 

diferença. O sujeito é capaz de afirmar ser porque, ao mesmo tempo, afirma que não é. Dessa 

forma, é criado um repertório de pertencimento e não pertencimento que demarca fronteiras. 

Porém, a identidade pós-moderna é explicada por Silva como se ultrapassassem essas 

fronteiras construídas e “a identidade que se forma por meio do hibridismo não é mais 

integralmente nenhuma das identidades originais, embora guarde traços delas” (SILVA, 2000, 

p.77). Mesmo assim, a identidade só é formada perante o olhar do outro, embora possa ser 

resgatada pelo indivíduo através do espaço, sempre quando este desejar: “Dentro de seus 

templos, os compradores/consumidores podem encontrar [...] o sentimento reconfortante de 

pertencer – a impressão de fazer parte de uma comunidade” (BAUMAN, 2001, 116). 

Frequentar o shopping center é estar em um lugar onde a identidade pode  não apenas ser 

mostrada e aprovada pelo olhar do outro, mas construída e modificada pelos significados que 

estão presentes no ambiente. 

Stuart Hall (2011) aponta que a variedade dos sistemas de representação cultural 

existentes na sociedade pós-moderna possibilita uma multiplicidade de construção de 

identidades passíveis de identificação, nem que seja por um período determinado, o que 

podemos transpor para o universo de frequentar o shopping center – um período de tempo em 

que se assume uma identidade. O autor explica que a sensação de possuir uma identidade 
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unificada é uma história que o indivíduo cria para si e que justifica a fragmentação da 

identidade, ao mesmo tempo em que gera, internamente, uma sensação de uniformidade no 

sujeito pós-moderno, porém, na verdade, a identidade permanece fragmentada e é adequada a 

partir das necessidades do indivíduo. “A cultura do consumo é um meio privilegiado para 

negociar a identidade e o status numa sociedade pós-tradicional” (SLATER, 2002, p.37). Não 

é uma identidade sociológica ou pós-moderna apenas, mas o indivíduo pós-moderno carrega 

os sujeitos iluminista, sociológico e pós-moderno de Stuart Hall, todos juntos, e negocia os 

fragmentos de sujeitos a partir das situações a que é submetido no dia a dia.  
 
A cultura do consumo trata basicamente em torno de negociação de status e 
identidade – a prática e a comunicação da posição social – nessas circunstâncias. A 
regulamentação dessas questões pela tradição é substituída por negociação e 
elaboração, e os bens do consumo são fundamentais para nossa forma de consumir 
nossa aparência social, nossas redes sociais (modo de vida, grupo de status, etc.), e 
estruturas de valor social. (SLATER, 2002, p.38) 

 

A roupa também pode vir a possuir a função de comunicar símbolo político ou 

condição religiosa; para isso, possui códigos fechados dentro da realidade em que está 

inserida, por exemplo, a beca de um juíz. Um vestido de casamento é um exemplo de quando 

a roupa assume a função de ritos sociais.  

A roupa de lazer é relacionada às roupas esportivas ou específicas para alguma 

atividade que envolva momentos de relaxamento e de convívio em grupo, o que é mostrado 

na Figura 27, onde jovens, nas proximidades do cinema, acompanhadas de uma terceira 

pessoa, que pode ser a mãe possuem o território simbólico de juventude construído a partir 

das estampas nas camisetas, enquanto a pessoa mais madura não usa nenhuma estampa. 

Apesar de haver uma semelhança na escolha das roupas, o detalhe da estampa separa os 

próprios integrantes do grupo e delimita o que pode ser interpretado como hierarquia. 

Novamente um exemplo da roupa unindo o núcleo familiar, como mencionado anteriormente. 
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Figura 27: Família jovem 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

O shopping center, com seu mix de lojas voltado para um público amplo, permite que 

estabelecimentos que são voltados para um público específico, ou possuem uma proposta 

semelhante, fiquem próximos. Essa concentração gera uma significação para os espaços do 

shopping center. Cada seção atrai um número de pessoas que se identifica com aquela seção 

ou “bairro”, um exemplo são lojas de artigos esportivos que ficam próximas de lojas de tênis, 

artigos para a prática do skateboard e do surf e de lojas de moda praia no corredor dois, 

atribuindo significado de estilo de vida àquele mix de lojas. 

O indivíduo, ao se preparar para ir ao shopping center, se veste de acordo com a 

mensagem que deseja enviar ao outro, seja seu semelhante, seja parte do mesmo grupo, seja 

um estranho total. A composição da roupa, ou o look, é a liberdade de se tornar quem quiser, 

pelo tempo que desejar, e é pensada a partir de referências que o indivíduo possui, muitas 

delas adquiridas no próprio shopping center. 

Ao mesmo tempo em que o indivíduo atribui significados pessoais aos objetos que 

consome e usa, ele também recebe mensagens da origem desses objetos. Uma marca que 

possui uma loja dentro do shopping center constrói uma rede de significados em torno dela 

que seduz o consumidor: “as diferenças são sistematicamente produzidas de acordo com uma 

ordem que as integra a todas como sinais de reconhecimento” (BAUDRILLARD, 2008, 

p.113). Ao compreender esses valores da marca e usar uma peça ou um look completo, o 

indivíduo busca mostrar ao outro que faz parte do universo da marca.  
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O que pode acontecer é que o valor atribuído ao objeto pode variar de pessoa para 

pessoa, uma vez que as mensagens que vêm da marca são compreendidas de uma maneira e, 

ao adaptar as peças ao look, o indivíduo pode compor uma mensagem diferente, como uma 

frase: “o consumo constitui uma ordem de significações, como a linguagem” 

(BAUDRILLARD, 2008, p.92). As roupas podem ser comparadas com palavras, que, a partir 

da ordem em que são organizadas, produzem significados diferentes. 

4.1.2 VISITA GUIADA AO VALESUL SHOPPING 
 

A visita guiada tem como objetivo observar a quantidade de estabelecimentos 

comerciais e o mix de produtos para, dessa forma, buscar uma relação entre as lojas que 

sirvam também de molduras para o caminhar no shopping center e as fotografias analisadas 

dos frequentadores. A visita possui como meta também identificar os bairros de influência 

pelo acesso a ônibus e a influência realizada na área em que está localizado o shopping center. 

4.1.2.1 Mix de lojas 
 

O Vale Sul Shopping disponibiliza em seu site na internet a lista do mix de lojas do 

estabelecimento, que conta com 234 lojas. É possível observar que a lista de lojas-âncora 

possui um mix bem variado ao incluir os laboratórios de imagem Plani.  

A ABRASCE, em seu Plano de Mix, comenta que as lojas-âncora podem ser 

operações varejistas, como lojas de departamento, construção e decoração, eletrodomésticos e 

eletroeletrônicos, hipermercados – que, além de produtos alimentícios, comercializam 

produtos de cama, mesa e banho, bem como artigos de casa, como eletrodomésticos, e 

possuem ABL acima de 8.000 m² – e supermercados, estabelecimentos que comercializam 

produtos alimentícios e de limpeza e possuem área acima de 1.000 m2. A ABRASCE também 

possui em seu leque de lojas-âncora a categoria outros, que é determinada apenas pela ABL 

de 1.000 m². 

A identidade, assim como outros aspectos que constituem a vida do indivíduo pós-

moderno, é concebida como mercadoria e pertence a uma lógica e a um movimento de 

consumo. Isso significa que existem momentos em que o indivíduo precisa renovar ou 

recarregar sua fonte de identidade; para isso, busca um lugar prático e pós-moderno onde 

exista um “cardápio” de identidades: o shopping center. Esse movimento de buscar-se e 

perder-se no “templo de consumo” desenvolve uma familiaridade com o local e com o ato de 
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consumir. “Raros são os objetos que hoje se oferecem isolados, sem o contexto de objetos que 

os exprimam” (BAUDRILLARD, 2008, p.15). A identidade é vivida a partir do consumo e é 

negociada e ressignificada, da mesma forma que o espaço. Para facilitar e oferecer ao 

frequentador do shopping center uma gama maior de possíveis identidades, é montado o mix 

de lojas e produtos oferecidos como segue abaixo. 

As lojas classificadas pelo shopping center como âncoras são: C&A, C&C Casa e 

Construção, Casas Bahia, Lojas Americanas, Lojas Marabraz, Magazine Luiza, Marisa, Mega 

Oscar, Plani, Renner, Riachuelo, Tenda Atacado e Walmart.  Com exceção do Walmart, que 

se encontra em uma área específica do shopping center, atrás da C&C, porém separada da 

área de circulação, podemos observar a distribuição das lojas-âncora na imagem abaixo,  

Figura 28: 

Figura 28: Lojas âncoras 

 
Fonte: Google Maps. Acesso em 21/03/2016. 

 

Pelo Plano de Mix da ABRASCE, lojas-âncora devem ser enquadradas nessa 

categoria quando a área locada é, normalmente, superior a 1000 m² ou em relação ao fluxo de 

pessoas que o estabelecimento atrai ao shopping center. Lojas como C&A, Renner e Marisa 

são de grande porte, com operação nacional, portanto compreende-se como grandes atrativos, 

assim como as lojas Casas Bahia, Marabraz ou Magazine Luiza, que, pelo mapa acima, 

também é possível perceber que ocupam uma grande área e, como no caso das Casas Bahia, 

que não possui uma grande área, possuem grande peso de atração pelo nome. Supermercados 

ou atacados, como o Tenda e o Walmart, também se enquadram na categoria de lojas-âncora 
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em ambos os aspectos apontados pela ABRASCE. A Plani é um laboratório que realiza 

serviços de diagnósticos por imagens, como ultrassons e ressonâncias magnéticas. Ela ocupa 

um espaço relativamente pequeno em comparação a outras lojas, mas possui mais de um 

andar e atrai um grande número de pessoas para o shopping center. Outra loja-âncora que 

merece atenção é a Mega Oscar, a única loja local, que oferece produtos de marcas nacionais 

do setor calçadista e ocupa uma área dentro dos 1.000m². 

Pela lista disponibilizada pelo Vale Sul Shopping, existem 35 estabelecimentos 

dentro da categoria “Alimentação”, somados a 19 na categoria “Cafés & Comidinhas”, 

totalizando 44 estabelecimentos de alimentação espalhados pela área do shopping center. 

Esses estabelecimentos estão sinalizados no mapa abaixo da Figura 29, porém o mapa só 

aponta o piso central do shopping center, e na área nova, que possui três andares, encontra-se 

uma grande concentração de restaurantes, cafés e outros estabelecimentos do ramo 

alimentício, porém nos outros dois andares que o mapa não aponta. 

Figura 29: Estabelecimentos de alimentação 

 
Fonte: Google Maps.  Acesso em 21/03/2016 

 

O Plano de Mix da ABRASCE ainda possui outras classificações de lojas que serão 

apresentadas abaixo.  

Existem as Megalojas, que podem ser distribuídas nas categorias de vestuário, 

eletrodomésticos ou eletroeletrônicos, móveis, decoração, cama, mesa e banho, papelaria, 
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informática, material e escritório, artigos esportivos, livrarias, brinquedos e outros. Segundo a 

ABRASCE, as lojas precisam ser especializadas em um tipo de mercadoria e possuir ABL 

entre 500 e 999 m², sendo a classificação “outros” diretamente relacionada à ABL. O Vale Sul 

não classifica suas Megalojas no site, porém é possível identificar lojas como Ri Happy, 

Livraria Maxsigma, O Boticário, Body Store, Youcom, Taco, Indústria Surf Skate, Sunpeak, 

Havaianas, Le Postiche, Meggashop, Bijulovers, Multicoisas, Polishop, Fast Shop, Gamaia 

Sport, Adidas e Nike Factory Store como Megalojas. Elas, com exceção das lojas que ficam 

fora do piso térreo do shopping center, estão sinalizadas na Figura 30. 

Figura 30: Megalojas 

 
 Fonte: Google Maps. Acesso em 21/03/2016 

 

As Lojas Satélites são todas as lojas que vendem itens de vestuário e acessórios, 

entrando aqui lojas de vestuário masculino, feminino, infantil, moda jovem, moda praia e 

fitness, surfwear, moda íntima, gestante, noivas, tecidos, moda regional e profissional, lojas 

de calçados, óticas, perfumaria, cosméticos, artigos de joias, relógios e bijouterias, telefonias 

e acessórios, informática, artigos esportivos, papelaria, livraria, artigos infantis, souvenirs, 

artigos de viagem e artigos do lar. Até alguns estabelecimentos de alimentação enquadram-se 

como Lojas Satélites, desde que a ABL desse tipo de loja tenha até 500 m². 

A somatória de lojas de moda, consideradas satélites, entre as quais estão lojas 

categorizadas como femininas, masculinas, infantis, e de lojas especializadas como moda 

praia e moda surf ou skate é de 48 lojas, enquanto a soma de lojas categorizadas entre 
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acessórios, calçados e bolsas é 20. Nessa somatória não são enquadradas as  Megalojas, como 

Gamaia e Nike Factory Store. 

Com o objetivo de mapear ambientes carregados de significados pelo mix de lojas, 

criando molduras que sirvam de base para a identificação de territórios simbólicos itinerantes 

ao caminhar pelos corredores do shopping center, essa análise do mix de lojas fez-se 

necessária. A partir dela, é possível observar que a disposição das lojas nos corredores do 

shopping center é pensada em prol da diversidade de público que frequenta o ambiente. A 

pretensão de se criar molduras, dentro da ótica de George Poulet, não se concretiza, uma vez 

que o ambiente é planejado para que se encontre uma variedade de objetos e de estilos de 

lojas, portanto o conjunto  torna-se heterogêneo demais para se analisar uma identidade pelo 

conjunto, sendo mais realista verificar a identidade de cada loja e de cada ambiente 

separadamente. 

4.1.2.2 Acesso ao ValeSul Shopping: carro, ônibus ou a pé 
 

O Vale Sul Shopping possui face com a Avenida Andrômeda, com a Avenida Cidade 

Jardim, com a Avenida Sebastião Henrique da Cunha Pontes e com a Rua José Alves dos 

Santos. Existem duas entradas de carros para o estacionamento do shopping center pela 

Avenida Andrômeda: uma delas possui entrada também para pedestres e existe uma outra 

entrada exclusiva para pedestres. A Avenida Sebastião Henrique da Cunha Pontes (Marginal 

da Rodovia Presidente Dutra) possui uma entrada para o estacionamento que serve tanto para 

carros como para pedestres, pois possui calçada própria para o acesso a pé. Há duas entradas 

para carros pela Avenida Cidade Jardim, uma com acesso específico para pedestres e uma 

entrada exclusiva para pedestres próximo a um acesso exclusivo para carros. Aainda na 

Cidade Jardim, há uma entrada exclusiva para carga e descarga. Já na Rua José Alves dos 

Santos, existe ainda uma entrada exclusiva para motos e outra exclusiva para pedestres.  

O acesso por ônibus pode ser feito por 10 pontos de ônibus a uma distância máxima 

de 500 metros, conforme identificados na Figura 31. A identificação dos ônibus que fazem o 

acesso aos pontos identificados no mapa são do site do mapa, google maps, porém, o roteiro 

dos ônibus foram retirados do site oficial da prefeitura de São José dos Campos. 
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Figura 31: Mapeamento de pontos de ônibus 

 
Fonte: Google Maps. Acesso em 21/03/2016. 

 

O acesso 1 possui distância aproximada do shopping center de 362 metros; esse 

ponto fica localizado em uma ilha de concreto margeando a Avenida Dr. Sebastião Henrique 

da Cunha Pontes e a Avenida Andrômeda. De acordo com informações do site da prefeitura 

de São José dos Campos, passam duas linhas de ônibus no ponto 1: a linha 306, que segue em 

direção ao Terminal Central, e a linha 5118, que é intermunicipal e vai para Caçapava e 

Taubaté.  

Os acessos 2, 3 e 4 são localizados em lugares próximos ao Vale Sul na Avenida 

Andrômeda em ambos os lados. A distância, em média, do ponto 2 até o Vale Sul Shopping é 

de 217 metros; do ponto 3, 263 metros; e do ponto 4, 264 metros até o shopping center. Os 

ônibus comuns às três paradas são: 117, que faz o trecho entre o Morumbi e o Jardim 

Aquarius; 122, que percorre o trecho entre o Parque Industrial e Altos de Santana; 142, que 

transita do Campo dos Alemães ao Terminal Central; 230, que faz o trajeto entre o Colonial e 

a Vila Tesouro; 240, que vai do Campo dos Alemães ao bairro Novo Horizonte; 303, que faz 

o trajeto entre o Colonial e a Rodoviária; 307, que vai do bairro Morumbi até o Terminal 

Central; 308A, que também possui destino ao Terminal Central, porém vai até o bairro 

Bosque dos Eucaliptos;  308OF,  que também sai do Bosque dos Eucaliptos para o Terminal 

Central, passando pela Avenida Ouro Fino, com ênfase na ETEP; 310,  que passa pelo bairro 

Bosque dos Ipês e Residencial União, com destino ao Terminal Central; 314,  que faz o trajeto 
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entre o bairro Chácaras Reunidas e o Terminal Central; 315, que passa entre o Parque 

Interlagos e o Terminal Central; 317, que faz o trajeto entre o Campo dos Alemães e a 

Rodoviária; 318, que também tem direção ao  Terminal Central, porém passa pelo  bairro D. 

Pedro I; 319, que também passa pelo bairro D. Pedro I com direção à UNIP; 323, que só passa 

pelos pontos 2 e 3, fazendo o trajeto entre o Campo dos Alemães e o Terminal Central; 331, 

que faz o trajeto entre o Campo dos Alemães e o bairro Jardim Aquarius; 350, que transita 

entre o bairro Colonial e o Terminal Central;  ALT 30, que percorre o trajeto entre o bairro 

Jardim Portugal e o colégio Olímpio Catão; ALT 31, que percorre o trecho entre o Jardim 

Morumbi e a parada do Colégio Olímpio Catão; e ALT 33, que sai do bairro Terras do Sul 

também com destino à parada do Colégio Olímpio Catão. 

A linhas de ônibus 320, que passa pelo bairro Jardim das Indústrias e vai até a Praça 

Afonso Pena, bem como o 325, que faz a rota entre o Bosque dos Ipês e o Jardim Satélite, só 

passam no ponto 3. 

 Os pontos de ônibus 5, 6, 7 são situados na Avenida Cidade Jardim, de maneira que 

a distância entre o Vale Sul Shopping e o ponto 5 é de, aproximadamente, 214 metros; do 

ponto 6 ao Vale Sul , aproximadamente, 237 metros; e a distância entre o shopping center e o 

ponto 7, aproximadamente, 576 metros. As linhas 117, 122, 230, 307, 308A, 308OF, 310, 

314, 315, 317, 318, 323, 331 e 350, já citadas, passam pelos pontos 5 e 7. A linha 319, que 

percorre o trajeto entre a Rodoviária e o bairro D. Pedro I, passa apenas pelos pontos 6 e 7, 

sendo a única linha de ônibus que passa pelo ponto 6. 

Os pontos de ônibus 8, 9 e 10 são os mais distantes do shopping center. Eles são 

situados na Avenida Jorge Zarur, que fica às margens do córrego Vidoca. Existe um morro 

que separa essa avenida do local exato do Vale Sul Shopping, dificultando o acesso a pé. A 

distância aproximada em metros do Vale Sul Shopping até o ponto 8 é de 456, até o ponto 9 

são 490 e até o ponto 10 são 421. Essas medidas foram oferecidas pelo Google Maps 

considerando a distância do ponto de ônibus até onde o aplicativo considera o centro do 

shopping center. 

A parada de ônibus 8 fica em um canteiro central, sendo indicada como única linha a 

333, que é considerada pelo site da prefeitura como uma linha semiexpressa, que faz o trajeto 

do bairro Jardim Santa Rosa, passando pelo bairro São Judas e Colinas, com destino à Praça 

Afonso Pena. 

O ponto assinalado no mapa como 9 fica próximo à Unifesp – Universidade Federal 

de São Paulo e, pelas informações oferecidas pela prefeitura de São José dos Campos, os 
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ônibus que circulam pelos pontos 9 e 10 são os das linhas 117, 122, 230, 307, 308A, 308OF, 

310, 314, 315, 317, 318, 319, 323, 331, 333 e 350. 

Dessa forma, é possível perceber que o Vale Sul Shopping pode receber 

frequentadores de bairros de toda a Zona Sul da cidade, que é onde ele está situado, bem 

como frequentadores que residam em bairros centrais ou que tenham acesso ao Terminal 

Central da cidade. As Zonas Norte, Leste e Oeste possuem pelo menos um ônibus que faz 

ligação direta com a Zona Sul, e essas linhas podem ser utilizadas por moradores dessas áreas 

para acessar o Vale Sul Shopping. 

Assim, é possível perceber que o acesso ao shopping center também é heterogêneo, 

servindo o mix de lojas e de serviços muito bem ao público que o shopping center tem 

possibilidade e interesse em abranger. 

4.1.3 GRUPO FOCAL - FREQUENTADORES 
 

A entrevista com o grupo focal aconteceu no dia 20 de junho de 2015, na casa da 

pesquisadora, situada na Rua Scutum, 60, no bairro Jardim Satélite, próximo ao Vale Sul 

Shopping, às 15h e 30min. Foi oferecido um café da tarde e os dez entrevistados foram 

recebidos em uma sala de estar de maneira bem confortável.  

Antes de ligarmos as câmeras e o gravador, foi explicado o objetivo de eles estarem 

ali. Foi explicado também o motivo da pesquisa e foi feito um breve entrosamento para que 

todos se conhecessem e a entrevista fluísse como um bate-papo, conforme o sugerido. O 

termo de consentimento livre e esclarecido foi lido e cada pessoa assinou as duas vias, uma 

para o entrevistado e uma para a pesquisadora. 

O grupo focal foi composto por pessoas de ambos os gêneros, com idades entre 20 e 

50 anos. O recrutamento foi realizado a partir de duas pessoas com as quais a pesquisadora 

entrou em contato e pediu para que convidassem amigos para a entrevista. Dessa forma, 

alguns participantes eram conhecidos entre si e da pesquisadora, e outros eram completamente 

estranhos. 

O bate-papo correu com base em perguntas norteadoras que foram expostas no 

decorrer das observações.  

A primeira pergunta norteadora da conversa foi relacionada à intimidade com o 

shopping center, e, a partir das respostas, foi possível mapear quantas horas são gastas no 

ambiente, a familiaridade que o frequentador do shopping center possui com o ambiente e as 

atividades realizadas durante a permanência no shopping center. 
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Uma das indicações de familiaridade com o Vale Sul Shopping veio dos 

entrevistados mais velhos, que frequentam o ambiente desde a primeira fase, quando era Vale 

Desconto. Foi relatado que a primeira etapa do Vale Sul Shopping era percebida como uma 

extensão da loja Meggashop – que permanece no mix de lojas do shopping center até hoje – e 

que essa loja era relacionada à antiga fábrica Alpargatas. Na Meggashop, eram 

comercializados os calçados com um valor até 30% abaixo do praticado pelo mercado. A 

percepção geral é que o Vale Desconto era bem menor, voltado para um público que era 

atraído pelos valores das mercadorias comercializadas e que, mesmo com a primeira expansão 

e a mudança do nome, às sextas-feiras, ainda atraía o público considerado pelos entrevistados 

como “povão”.  

Os entrevistados mais novos afirmaram que frequentavam o Vale Sul Shopping 

durante a adolescência às sextas-feiras, o que levanta a hipótese de que o público frequentador 

dos sábados é um público mais velho, portanto, pode ter como objetivo de frequentar o espaço 

do shopping center o consumo e não o circular pelo espaço. 

As horas de permanência dentro do shopping center estão diretamente ligadas com o 

objetivo de ida ao shopping center. A maioria dos entrevistados afirmou que o tempo que 

passam no shopping center, hoje, é o tempo do cinema e mais um pouco, mas não 

especificaram quanto tempo é esse “pouco”, levando a entender em comentários diversos que 

seria o tempo de uma refeição e uma volta ao shopping center, ficando claro que a ida ao 

shopping center não é casual, e sim pensada, e não acontece mais com a mesma frequência de 

anos atrás, sendo diversos os motivos, conforme relatos: “Ir para passear, não. Não faço mais 

isso. Ir para o shopping só para comer, por exemplo, [...] eu não faço mais isso. Eu faço a 

opção de ir para um outro lugar. Não vou mais pro shopping”, afirma EL, complementada por 

FT: “Na realidade, o shopping deixou de ser prático”. Mesmo quando FL afirma que “no 

começo do namoro a gente usava o shopping para dar uma fugida [...]. A gente falava – 

vamos de tarde porque aí a gente fica lá, não fica nem na minha casa nem na casa dela e fica 

num lugar neutro”, ainda demonstra um objetivo claro de frequentar o shopping. Também foi 

mencionada a frequência exclusiva, por motivo de compra e passeio rápido, por outros 

entrevistados. 

A falta de praticidade do shopping center foi relacionada, por seis dos entrevistados, 

ao estacionamento pago, porém o casal CP e LG afirmou que ainda vão muito ao shopping 

center por causa do cinema. É importante observar que São José dos Campos não conta com 

cinema de rua, sendo obrigatória a ida a um dos shopping centers da cidade para frequentar o 
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espaço do cinema. Além do Vale Sul Shopping, o Shopping Colinas e o Center Vale possuem 

salas de cinema. 

É possível observar que os entrevistados frequentam bastante o Vale Sul e que 

observam outros frequentadores por comentários sobre a diversidade de pessoas que 

frequentam o shopping center. Foi observado pelo grupo que o Vale Sul atrai pessoas de 

vários bairros da Zona Sul da cidade, e dentro desses bairros existem as diferenças 

econômicas, que são conhecidas informalmente como partes altas e baixas dos bairros, ou 

ainda velhas ou novas.  

Ao serem questionados sobre o motivo de gostarem de frequentar o Vale Sul 

Shopping, RF e FT foram categóricos em afirmar “porque é do povão”, “porque é misturado”. 

Ao insistir na diversidade, ainda foi indagado se havia algum tipo de rixa entre 

frequentadores, e, categoricamente, sete entrevistados responderam não haver rixas pelo tipo 

de roupa utilizada para frequentar o shopping center e nem haver constrangimento de 

frequentar o ambiente com a roupa que desejar. 

Em alguns momentos, a diversidade de pessoas provenientes desses bairros diversos 

foi apontada como um ponto positivo e, em outros momentos, como um ponto que afasta as 

pessoas do grupo de uma frequência maior ao shopping center. Portanto, foi necessário inserir 

o segundo tema das perguntas norteadoras, relacionado ao vestuário.  

A aceitação da diversidade é um aspecto da cultura jovem, que apareceu latente a 

partir dos anos 60 e colocou em evidência a estrutura de sociedade que conhecemos hoje, uma 

sociedade que tem por base o indivíduo e sua relação com outros aspectos da existência, como 

o tempo, o espaço, a comunidade, o corpo etc. O vestuário aparece “ligado ao avanço do ideal 

individualista democrático” (LIPOVETSKY, 1989, p.126) e permanece, desde a década, 

como expressão de individualidade até os dias de hoje. 

Pretendia-se descobrir se os entrevistados pensavam o vestuário para ir ao shopping 

center, se a mensagem que eles enviavam era consciente. Procurava-se identificar se havia 

uma percepção de diferenças ou semelhanças entre os frequentadores do shopping center pelo 

vestuário e se existiam territórios simbólicos, percebidos pelos entrevistados, no caminhar 

pelo shopping center. 

Com relação à reflexão e seleção do vestuário para ir ao shopping center, sete 

entrevistados comentaram que pensam, sim, na roupa que vão usar para ir ao shopping center, 

dois entrevistados responderam que não pensam nisso e uma pessoa respondeu que pensa na 

roupa se não tiver pressa. 
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Isso significa que há, de fato, uma importância no ato de se vestir da maioria para ir 

ao shopping center, podendo ser inferido que a pessoa reflete sobre a mensagem que está 

enviando, de maneira consciente, mesmo que a mensagem da roupa não seja direcionada ao 

outro: “a gente não se preocupa muito com as outras pessoas, então a gente vai, faz o que tem 

que fazer e só isso. Quem gostar, goste, quem não gostar, não goste”, diz LG, e complementa 

que “olhar sempre tem. Mas eu vejo assim, se você vai para um lugar e se veste da maneira 

que você quer, eu acho que você quer ser notado ou você quer mostrar o que você passa pela 

sua roupa [...], então, se eu estou com uma calça colorida, e a pessoa ‘tá’ olhando: nossa! Uma 

calça colorida! Eu não quero saber se ela gostou ou não [...]”. A afirmação de LG foi 

complementada por NS no momento em que fala: “isso que LG falou é mais quando você 

coloca uma coisa assim que você está se sentindo bem, sempre vai chamar atenção do outro”. 

Desde os anos 60 não se fala mais de uma única moda, mas de modas ou moda 

aberta, pois “Com as modas jovens, a aparência registra um forte ímpeto individualista [...] 

arriscando a provocação, o excesso, a excentricidade, para desagradar, surpreender ou chocar” 

(LIPOVETSKY, 1989, p.126). Desde então, uma das formas adotadas para expressar a 

opinião pessoal e a identidade é através da aparência, conforme pode ser observado pelos 

relatos. 

Ao mesmo tempo em que o grupo defende a liberdade de ir ao shopping center com a 

roupa que quiser, também houve comentários sobre ir ao shopping center “muito arrumado”, 

de salto alto ou uma roupa mais clássica, sendo até apontado que o frequentar o shopping 

center de uma forma mais “arrumada” seria um acidente, não seria uma roupa pensada para ir 

ao shopping center, mas uma roupa pensada para encontrar com outra pessoa ou em uma 

situação que exigisse aquele tipo de vestuário. Pode-se compreender que, pela fala dos 

integrantes do grupo focal, a roupa mais adequada para ir ao shopping center deve ser pensada 

de acordo com a fala de Simmel (2008) “O individualismo nasce precisamente desta 

compenetração de círculos sociais, cujos imperativos e exigências se fazem sentir e se 

mesclam na consciência do indivíduo” (SIMMEL, 2008, p15). Uma vez que as diferenças são 

notadas e é possível perceber o choque de diferença quando a roupa não se encaixa no 

“padrão” esperado pelos frequentadores. Lipovetsky (1989), quando comenta sobre a 

diminuição de diferenças de gênero nas peças de vestuário também faz uma alusão do que 

pôde ser observado como “ideal de vestir” do grupo focal, para frequentar o shopping center  

“diminuição dos extremos não tem por termo a unificação das aparências, mas a diferenciação 

sutil, algo como a menor oposição distintiva dos sexos” (LIPOVETSKY, 1989, p. 131). 
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Sobre pensar demais na roupa para frequentar o shopping center, RF disse que 

“parece que as pessoas de classe mais baixa são as pessoas que mais se arrumam para ir ao 

shopping [...] Quando a gente olha, a gente vê que realmente não é a mesma classe que a 

minha, entendeu. Não que eu seja rica, mas, tipo assim, é uma pessoa do bairro mais pobre”. 

Houve um reforço da afirmação por FT explicitando que essa diversidade e o estereótipo 

“expulsa a gente do shopping”. Ainda dentro dessa percepção pejorativa com relação à 

diversidade no referido shopping, EL comenta que percebe o Vale Sul como a 25 de março: 

“você encontra tudo ali. Tudo quanto é classe social, poder aquisitivo, tudo diferente, pessoas 

com conceitos diferentes, cabeças diferentes, e o Vale Sul é isso.” 

FL, dentro de um contexto no qual eram divididas as experiências vividas em 

shopping centers, comenta: “uma coisa que percebi foi que as pessoas de loja chique têm 

preconceito comigo por causa da barba. Em todas as lojas chiques, ficam de olho em mim”. 

Dessa forma, a discussão se volta para a questão da aparência e de acontecimentos que 

marcaram os participantes de alguma forma. FL ainda comenta que sente “mesmo que as 

pessoas me olham torto por causa da barba. Devem pensar assim: vagabundo ou alguma coisa 

assim, aí sempre que eu vou nos lugares, sinto as pessoas olhando”. O testemunho foi 

corroborado com relatos de JF e EL sobre olhares reprobatórios em shopping centers, mas não 

no Vale Sul Shopping. 

Há uma discordância, um paradoxo nas afirmações sobre a percepção do vestuário 

nos relatos. Ao mesmo tempo em que os participantes dizem que não se sentem constrangidos 

com o que usam, outros aspectos que são parte da imagem construída, como barba e cabelo, 

parecem ter uma grande importância e ser motivo de olhares e de sensações desagradáveis ao 

frequentarem espaços públicos.  

Com relação ao vestuário, também existem afirmações paradoxais, uma vez que é 

apontado que não se pode ir arrumado demais para o shopping center, mas pode-se ir do jeito 

que quiser, ou seja, de chinelo pode. EL aponta “a gente sabe que a partir do momento que 

você botou o pé para fora de casa, você está sendo questionada, julgada, observada... e que 

você faz parte de alguns estereótipos”. Com relação à identidade formada pelo vestuário e 

pela possibilidade de “trocar de pele” ao sair de casa, Bauman (2000) comenta que “Mudar de 

identidade pode ser uma questão privada, mas sempre inclui a ruptura de certos vínculos e o 

cancelamento de certas obrigações” (BAUMAN, 2000, p. 105). O que também tem relação à 

construção de estereótipos pelo vestuário. 

Os participantes do grupo focal comentaram que é possível identificar algumas 

características da pessoa pela roupa, e EL complementa que “você pode não fazer uma leitura 
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da personalidade dela na íntegra, porque isso ninguém faz mesmo”, mas foi um consenso 

geral que era possível compreender algumas frações do universo da pessoa por meio da 

mensagem que ela envia pela roupa, porém o grupo afirmou que não trata a pessoa diferente, 

independente do tipo de roupa que usa, com exceção dos “funkeiros de shopping”, que, de 

acordo com o depoimento de nove dos dez integrantes, usam meia na canela, óculos juliet 

colorido e espelhado, boné “flutuando” na cabeça e possuem dois talhinhos na sobrancelha e 

aparelho nos dentes, com os quais nenhum membro participante do grupo focal quer 

conversar.  

Quando questionados sobre o problema em análise, da possibilidade de haver 

territórios simbólicos construídos por meio das roupas, durante a circulação pelo shopping 

center, foram levantados dois aspectos muito importantes para a pesquisa. 

Primeiramente, os participantes do grupo focal responderam que não são conscientes 

sobre a criação e as fronteiras com o vestuário. Na verdade, utilizam a roupa para uma 

satisfação pessoal: “Eu coloco o que eu quero. Não importa o que os outros vão pensar”, diz 

CP, sendo apoiada por JF, LG e FL com comentários sobre não haver distinção de estilos de 

roupa para determinadas ocasiões. É relevante apontar que esse comentário levou a 

questionamentos sobre a consciência do estilo – que foi relatado por quatro pessoas como 

inconsciente, por uma como consciente e levou à reflexão de mais duas pessoas sobre, 

inconscientemente, se encaixar em algum lugar. 

Como aponta Simmel, “a própria forma vital da moda é natural ao homem enquanto 

ser social” (SIMMEL, 2008, p.57). A mutabilidade do homem se torna cada vez mais ligada à 

efemeridade da moda e à necessidade de renovação. O autor ainda aponta que “a vida de 

acordo com a moda é, sob um aspecto objetivo, uma amálgama de destruição e de construção” 

(SIMMEL, 2008, p.36), em que o indivíduo está sempre impelido para a renovação da 

imagem de si e para o outro.  

Outro ponto relevante para a pesquisa é que não existem fronteiras reais, construídas 

pelo vestuário, que impeçam a circulação pelo ambiente do shopping center. 

Os participantes foram indagados se existe algum lugar no shopping center que não 

frequentam e o motivo, caso houvesse. Fora a manifestação verbal de que não havia nenhum 

lugar considerado proibido, foi também observado que todos os participantes se manifestaram 

contrários a essa hipótese, levando à conclusão de que não são formados “bairros” ou espaços 

privados no ambiente do shopping center, embora os participantes tenham, posteriormente, 

manifestado algumas preferências de lugar para parar o carro, lojas em que preferem passar o 

tempo, que são atitudes relacionadas à construção do espaço hodológico, porém, quando se 
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falava em circulação dentro do ambiente do shopping center, a resposta geral foi que não 

haviam territórios considerados proibidos. 

É possível inferir da entrevista com o grupo focal que a roupa consegue carregar 

diversas mensagens, porém não é capaz de delimitar fronteiras e nem demarcar territórios, 

embora consiga causar estranheza ou até repúdio, entretanto são sensações que ficam no 

espectro do preconceito e não chegam a se materializar com ações que, espacialmente, 

concretizem esses sentimentos, como se afastar, evitar o lugar ou não mais frequentar o 

ambiente. Mesmo havendo depoimentos de algumas pessoas sobre evitar o shopping center, 

as mesmas pessoas comentaram durante a entrevista que foram ao shopping center na semana 

anterior, o que nos leva à interpretação que o que mudou foi a relação entre objetivo e 

frequência do ambiente. 

 

4.1.3.1 Rolezinhos 

 

Um aspecto relevante dentro dos depoimentos durante a entrevista com o grupo focal 

foi a respeito dos rolezinhos e das consequências desses encontros para a frequência no 

shopping center Vale Sul.  

Os rolezinhos, de acordo com Nildo Viana (2014), são os passeios organizados em 

redes sociais por jovens adultos e adolescentes pertencentes a uma classe social 

desprivilegiada, que aconteceram, massivamente, entre dezembro de 2013 e fevereiro de 

2014, em alguns shopping centers da capital paulista e depois se espalharam por outras 

cidades do Brasil. 

O portal de notícias G1 aponta que, no dia 8 de dezembro de 2013, seis mil 

adolescentes foram participar de um rolezinho no Shopping Itaquera, na capital São Paulo, 

enquanto no dia 4 de janeiro de 2014, quatrocentos jovens participaram do evento no 

Shopping Metrô Tucuruvi, também na capital. Os shopping centers acionaram a polícia e 

encerraram as atividades mais cedo com medo de furtos e arrastões. 

O rolezinho vem da expressão popular “dar um rolê”, que significa “andar por aí”, 

dar uma volta pela cidade. “O ‘rolezinho nos shoppings’ é apenas uma extensão disso, um 

grupo que marca para passear, dar uma volta no shopping” (VIANA, 2014, p.05). 

Teresa Pires do Rio Caldeira, em seu artigo “Qual a novidade dos Rolezinhos?” 

(2014), aponta que o circular pela cidade é uma atividade quase marginalizada desde os 

primórdios da cidade moderna, “a não ser que os protagonistas (em geral homens) pertençam 

a grupos privilegiados” (CALDEIRA, 2014, p.13). O ato de circular pelo espaço público, pelo 
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flanêur de Baudelaire, um observador da vida urbana e hoje o personagem principal do rolê, é 

visto pelas autoridades como uma prática causadora de desordem, causadora de medo, tensão 

e repreensão violenta em São Paulo e em outras cidades. A autora aponta também que a 

“segregação centro-periferia sempre garantiu clara distância entre espaços de residência e 

consumo das diferentes classes” (CALDEIRA, 2014, p.18). Enquadrando o rolezinho em uma 

manifestação – política, embora a autora afirme que o ato em si não tem cunho de protesto – 

de direito à cidade. 

Em entrevista para o G1, o portal de notícias da Globo, o organizador de um dos 

rolezinhos, Jefferson Luís, de vinte anos, afirmou que o evento tem relação com a falta de 

opção de lazer: “Não seria um protesto, seria uma resposta à opressão. Não dá para ficar em 

casa trancado”, disse o rapaz ao jornal em reportagem realizada em janeiro de 2014. 

O ato de passear por algum lugar da cidade como entretenimento e lazer “é algo 

arraigado no cotidiano de jovens paulistanos que habitam as periferias há pelo menos duas 

décadas” (CALDEIRA, 2014, p.14), porém, recentemente, eles optaram por habitar e circular 

no shopping center. 

A opção de habitar o espaço do shopping center está diretamente ligada ao consumo 

e à diversão: “os jovens das periferias cada vez circulam mais [...] para se divertir, mostrar seu 

estilo, ostentar seus óculos Oakley e tênis Nike” (CALDEIRA, 2014, p.15). Caldeira (2014) 

ainda aponta que, como a ascensão social no país tem sido medida pelo poder de consumo, 

esses rolezinhos, na verdade, reforçam a expansão do mercado e da distribuição de renda: “A 

nova configuração do consumo também é desconcertante para o antigo modo de regulação das 

relações de classe” (CALDEIRA, 2014, p.16). A autora comenta que as semelhanças 

promovidas pelo consumo impedem as possibilidades de distinção social, ficando o shopping 

center em uma encruzilhada entre chamar a polícia e os jovens que são também consumidores 

de bens oferecidos no espaço. 

Hoje, mesmo nas periferias, Caldeira (2014) aponta que há um crescimento de 

consumo de bens individuais, quando, na mesma periferia, há duas décadas, o consumo de 

bens era voltado para produtos de uso coletivo da casa, como geladeiras e outros 

eletrodomésticos. “Eles querem circular pela cidade com estilo, na moda. Seus projetos de 

consumo são individuais. Esses desejos ganham uma expressão icônica no funk ostentação e 

sua glorificação de carros, joias, óculos escuros, roupas bebidas e mulheres” (CALDEIRA, 

2014, p.17) 

Teresa Caldeira e Nildo Viana comparam os rolezinhos às manifestações que 

aconteceram em junho de 2013: 
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Tanto os protestos de junho como os rolezinhos usaram a mídia social para se 
organizar e ignoraram completamente as formas instituídas de representação e 
organização política. Ambos foram protagonizados por jovens e têm suas raízes no 
seu cotidiano, em uma cidade estruturada para segregar e reproduzir desigualdades. 
Tanto uns como outros aumentaram sua amplitude e visibilidade no momento em 
que foram reprimidos pela polícia. Ambos contestam autoridades constituídas e 
modos de regulação e separação preexistentes. (CALDEIRA, 2014, p.19) 
 

Portanto, pode-se conectar os rolezinhos a uma crítica da proibição de ocupação de 

um espaço público, como pode ser visto nas falas de diversos frequentadores dos rolezinhos: 

“Se fosse numa conversa como gente grande, a gente poderia chegar num acordo, colocar um 

lugar para fazer esses ‘rolês’”, diz Lucas Lima para o G1. Daniel de Souza ainda comenta: 

“Aqui na nossa quebrada [em Guaianazes] não tem muita opção de lazer para os jovens. Não 

tem uma quadra da hora, uma praça pra gente se reunir, não tem nada”. Essas afirmações dos 

frequentadores dos rolezinhos apontam mais para uma questão de políticas públicas do que de 

ocupação de espaço indevida, como é visto por Nabil Sahyoun, presidente da Associação 

Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop): “O que não pode é a gente permitir que, com 

essas mídias sociais, chamando 3, 4 mil pessoas, e achar que essas pessoas tenham o direito 

de entrar no shopping center e fazer bagunça”. O rolezinho passa a ser uma consequência do 

modelo centro-periferia de organização das cidades, mais do que um protesto ou uma prática 

indevida. 

No Vale do Paraíba, Região onde a cidade de São José dos Campos está localizada, 

os portais on-line como o G1 e o jornal local O Vale, comentam mais sobre rolezinhos nas 

cidades de Jacareí e Taubaté, sendo o CenterVale Shopping o alvo maior das reuniões, de 

acordo com o jornal O Vale, e o Vale Sul Shopping mencionado nas matérias jornalísticas 

com relação às medidas de seguranças adotadas, como aumento em 30% da segurança do 

shopping center e também monitoramento das redes sociais. 

Por outro lado, durante a entrevista do grupo focal, foram relatados em diversos 

contextos os rolezinhos no Vale Sul Shopping. Os participantes perceberam as medidas de 

segurança como uma barreira ao frequentarem o shopping center. FT comenta: “meu filho se 

estivesse aqui ele ia falar assim: eu não vou mais no shopping porque sou taxado. Porque se 

eu estou a pé eu não posso entrar, se eu estou bem vestido eu não posso ficar ali porque 

aquele grupo não deixa, e se eu estou mal vestido, aquele outro não deixa”. Em outro relato, 

RF comenta: “antes era ruim, era questão, assim, de segurança, tipo assim, na minha época, 

quando eu ia de sexta-feira à noite não podia parar para ver vitrine”, complementada por SN, 

que reforça que os seguranças “mandavam circular”. EL comenta que atualmente a situação 
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de controle de grupos de jovens dentro do Vale Sul Shopping se espalhou: “Agora não é só o 

estereótipo, agora a coisa já passou para qualquer um”. 

Em outro momento do encontro, quatro participantes enfatizaram que no Vale Sul 

Shopping não pode andar junto se for um grupo muito grande, levando FL a comentar que se 

questionava: “O que é que eu tô fazendo de errado? Por que sozinho eu sou outra pessoa? 

Com meus pais eu tô protegido? Eu achava tipo isso”. EL comenta que seu filho adolescente 

ia a pé às sextas-feiras no Vale Sul Shopping e tinha que cadastrar o RG para entrar, o que 

formava uma fila grande do lado de fora do shopping center nas entradas exclusivas para 

pedestres, até que uma vez houve uma repressão mais violenta envolvendo a polícia. EL ainda 

afirma: “O R parou de ir no Vale Sul por conta dessa repressão mesmo que tem com os 

adolescentes”.  

Ao ser questionado sobre a permanência da repressão, EL comenta: “ainda tem, 

quando eles andam juntos, ainda tem. Tipo, não tá tão feio como naquela época [...] porque 

foi logo depois daqueles rolezinhos de São Paulo e tal. Então estava mais à flor da pele do que 

agora, mas ainda sentem sim, e por causa disso os pais também não foram mais”. 

FT comenta de um período “em que estava polícia direto na frente, na rua. O pessoal 

bebia. Eu não sei que bairro era, mas era um bairro que descia inteiro e vinha fazer arruaça no 

shopping”. LG reforça que “não era nem só um bairro, era a cidade inteira”, e RF 

complementa: “o pessoal da Zona Leste vinha”. Sobre os encontros, EL fala: “eu, 

particularmente, achei errada essa atitude de marcar isso pela internet e aí vir dois carros de 

polícia com meia dúzia de policiais e você olha lá tem quinhentos jovens tentando entrar no 

shopping”. A entrevistada EL comenta que entende que, para chegar nisso, deve ter 

acontecido alguma coisa errada. 

O que é possível observar é que os relatos são de medidas de segurança do shopping 

center com relação a grupos de adolescentes, havendo poucos relatos de tumultos que, de fato, 

aconteceram.  Várias pessoas do grupo relataram abordagens de segurança por conta dos 

rolezinhos que estavam sendo praticados no shopping center em questão, mas não se 

reconheciam como a “molecada” que praticava esses encontros. Ao serem questionados sobre 

o que caracterizava essa “molecada”, quatro participantes falaram que era o conjunto da roupa 

que vestiam com a aparência jovial e dois integrantes falaram que é apenas o fato de estarem 

em grupo. 

Surgiu, em seguida, uma discussão sobre o shopping center ser público ou privado, 

uma confusão também possível de observar nas falas dos organizadores dos rolezinhos de São 

Paulo. Ao comentar que eles sentem falta de uma praça ou “um lugar da hora” no bairro e, 
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neste movimento de ir em busca de um lugar público, irem ao shopping center, aponta que 

não existe uma conexão muito forte com o fato de o shopping center ser um ambiente privado 

com livre acesso, mas não ser um investimento público, pelo menos não no Brasil, como foi 

colocado anteriormente. 

Apesar de os entrevistados se incomodarem bastante com a repressão praticada pelos 

seguranças do shopping center, esse controle não se torna um impedimento de frequentar o 

local, apesar de os entrevistados terem afirmado que não frequentam mais o ambiente quanto 

costumavam. 

O que foi observado também é que as notícias com relação aos rolezinhos 

diminuíram bastante desde 2014, tendo como um registro de março de 2014, pelo jornal O 

Vale, o interesse da Alshop, em parceria com a prefeitura de São Paulo e os organizadores dos 

rolezinhos, de organizar um rolezinho em um lugar público da Zona Leste da cidade, para 

incentivar os encontros, mas retirar do ambiente controlado do shopping center a 

concentração dos jovens. 

 

4.1.4 ENTREVISTA – REPRESENTANTE DO SHOPPING CENTER  

 

A entrevista com a representante do Vale Sul Shopping aconteceu dia 21 de março 

de 2016 via e-mail. 

As perguntas foram voltadas para o posicionamento do shopping center com relação 

aos seus frequentadores, dentro dos questionamentos que surgiram na entrevista com o grupo, 

como a diversidade dos frequentadores do shopping center e também as abordagens dos 

seguranças com relação aos grupos.  

Com o caráter de entrevista, as perguntas para o shopping center foram: Qual o 

público que o shopping center procura atingir? O shopping center monta o mix de lojas 

pensando em qual público vai atingir e no estilo de vida desse público? Existe, e se sim, qual 

é o código de vestir que é proibido, aos olhos do shopping center, para frequentar o ambiente? 

E se possível uma justificativa. Outra pergunta é relacionada aos seguranças: eles têm algum 

direcionamento do que fazer caso uma pessoa esteja dentro do padrão de "diferente" 

estabelecido pelo shopping center? E qual seria o padrão de "normal" que o shopping center 

aceita? 

As respostas do shopping center foram curtas e diretas. Apesar da orientação de 

aprofundamento das respostas, o estabelecimento se manteve distante e com respostas rápidas. 
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Com relação à diversidade do público-alvo, realmente houve uma confirmação do 

shopping center: “O Vale Sul é um shopping democrático, que busca atingir especialmente as 

famílias de todas as classes sociais. Hoje nosso maior público consumidor são mulheres de 25 

a 35 anos das classes B e C”. E segue afirmando que o mix de lojas é pensado para esse 

cliente: “O shopping tem um mix de lojas bem completo e variado, de acordo com o interesse 

do nosso público. São diversos fatores que o definem: relevância perante os clientes, 

importância da marca, concorrentes dentro do shopping, etc.” 

Sobre as perguntas relacionadas ao vestuário e à abordagem dos seguranças, o Vale 

Sul foi breve e objetivo: “No Vale Sul, o que é vestimenta aceitável pela atual sociedade é 

aceitável no shopping. Se a segurança entender como inadequada a vestimenta que tipifique 

ato obsceno, os vigilantes irão abordar o cliente, mas isso não chegou a ocorrer”. 

“Obviamente, também não é permitido que pessoas do sexo masculino desfilem sem 

camisa ou de sunga de banho. A única vestimenta que tem relevância sob a ótica da segurança 

é o capuz ou a máscara, que possam esconder o rosto (existe lei para isso)”,ressaltando a 

prática da lei, mas sem comentários sobre a abordagem aos grupos de adolescentes e sem 

mencionar jovens. 

Não é possível inferir nas respostas se a abordagem dos seguranças aos grupos, o que 

incomodou os entrevistados que participaram do grupo focal, é uma ação dos próprios 

seguranças ou ordem do estabelecimento, assim como também não foram mencionado os 

rolezinhos. Com relação à imagem do vestuário usado pelos grupos frequentadores, o 

shopping center se manteve muito aberto com relação ao uso de qualquer tipo de vestimenta e 

de qualquer frequência de grupo, não havendo margens para a interpretação de outra forma de 

conduta, o que vai de encontro ao apontado pelo grupo focal, onde o frequentador pode ir “de 

qualquer jeito” para o shopping center. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A soberania do consumidor’ é uma imagem extremamente sedutora de liberdade: 
[...] ela oferece uma das poucas experiências tangíveis e mundanas de liberdade que 
parece pessoalmente significativa para o sujeito moderno (SLATER, 2002, p.35). 
 

Enquanto o desejo impulsiona o consumo, a prática de consumir passa a significar 

mais do que, simplesmente, possuir. O consumo é também reforçado para a produção de 

significados que são utilizados como uma forma de comunicação de um universo particular 

chamado de identidade.  

O relacionamento estreito entre as pessoas e o espaço do shopping center é também 

voltado à construção de significado, uma vez que é um relacionamento pautado pela lógica do 

consumo, porém, produz significados particulares, de acordo com as opções disponíveis para 

a formação da identidade, e também mais gerais, quando são relacionados às relações 

construídas entre os frequentadores e o espaço. 

Foi possível compreender, pelas entrevistas em grupo focal, que há, de maneira 

breve, em uma primeira instância, durante o reconhecimento do espaço, uma relação de não-

lugar entre o indivíduo e o shopping center, se tornando, logo em seguida em uma relação de 

familiaridade, ou de construção do lugar. O fato de o trabalho apresentado ter abordado 

também a construção da intimidade com o ValeSul Shopping pelos frequentadores, foi 

possível identificar a construção da familiridade com o local. A frase “então vamos andar, 

vamos dar a volta em tudo que é lugar” de JF ilustra bem que não há áreas restritas para o 

caminhar no shopping center. 

Uma vez que não existem restrições, os territórios simbólicos não são efetivamente 

percebidos, a roupa é um reflexo do estilo de vida e não simboliza uma ponte que une ou 

separa, mas o espaço é vivido, é percebido, se torna familiar e é transformado em um lugar 

carregado de memória, de lembranças e de história. Mesmo em um shopping center 

desenvolvido para ser sempre novo e moderno, sem marcas de tempo e de passado. À medida 

que o frequentador do shopping center desenvolve uma rotina de passeio particular, uma 

familiaridade com todos os corredores, com os espaços do shopping center e a própria 

frequência em diversos horários no espaço, que cria um mapeamento de rotina do ambiente, 

as características de não-lugar desaparecem e, no lugar, é criada uma vivência íntima do 

ambiente e há uma transformação do que poderia ser considerado um não-lugar, em lugar. 

Mesmo que a vivência do shopping center seja particular, e a criação do espaço 

“shopping center” seja feita na cabeça de cada um de acordo com as experiências vividas por 
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cada consumidor, a vivência do lugar não possui seus símbolos de familiaridade construídos 

apenas pela seleção das galerias – pela frequência maior em determinado corredor em 

detrimento de outro – como pôde ser observado na entrevista com o grupo focal, as pessoas 

circulam por todo o ambiente do shopping center quando se propõem a isso, porém, elas se 

dirigem ao lugar com um objetivo. 

Do mesmo jeito que é a experiência vivida, e não a seleção do espaço em si, que dão 

significado de familiaridade ao shopping center, também não é, em primeira instância, o mix 

de lojas do shopping center que permite criar uma associação imediata com o lugar o 

tornando familiar.  

O ValeSul Shopping monta seu mix de acordo com o seu posicionamento de mercado 

e de acordo com o público-alvo. Ter lojas que o público se identifica é uma “obrigação” do 

shopping, elas tornam a experiência de frequentar o local mais prazerosa, uma vez que os 

objetos ofertados para consumo estão de acordo com a realidade de quem o frequenta, mas 

não são constituintes, isoladamente, do significado de familiaridade  atribuído ao shopping 

center por seus frequentadores. 

As identidades podem ser construídas com o que é oferecido nas lojas do shopping 

center, de acordo com o os códigos que lá estão, ou podem chegar ao local já elaboradas e se 

apresentar ao olhar do outro durante o transitar.  

O mix de lojas e a forma como ele é montado, permite o consumidor a ter acesso a 

todo tipo de produto durante todo o tempo em que se encontra no ambiente do shopping 

center, desta forma, o repertório de identidade de cada indivíduo é formado e renovado, a 

construção da identidade através de bens de consumo se torna mais real. 

A identidade passa a ser mutante, de acordo com o espaço, com a vestimenta que se 

porta durante esse trânsito pelo shopping center. Uma grande liberdade de expressão de 

identidade é a possibilidade de frequentar o espaço da forma que se deseja, reforçando a 

multiplicidade de identidades que cada indivíduo carrega em si. A roupa se torna uma 

manifestação da vida privada que se torna pública. Poder escolher, mesmo que dentro de um 

leque limitado de opções, é libertador para o indivíduo contemporâneo, é uma forma de 

afirmar: “Compro, portanto sou”, e a forma que “sou” pode mudar todos os dias. 

Mesmo que as roupas não construam barreiras como um território, e não possuam o 

poder de impedir uma aproximação ou sugerir um afastamento, ainda é possível perceber a 

manifestação do “eu” na escolha do que vestir para frequentar o sopping center, bem como 

outras mensagens que podem ser carreadas pelas roupas como status, poder, pudor ou 

impudor, filiação a um grupo – no caso de jovens – etc. 
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Dentro do ambiente do shopping center o indivíduo constrói sua relação com o 

objeto de consumo e negocia, constantemente com o próprio ato de consumir, porém, também 

constrói sua relação com o espaço. Ao se relacionar frequentemente com o ambiente, mesmo 

que seja um ambiente de passagem, o shopping center se torna familiar, e, portanto, se 

constitui em um lugar.  

Na sociedade em que vivemos, pautada pela lógica de consumo capitalista, 

frequentar o shopping center é um ritual e um hábito comum. É dentro desse espaço 

controlado que sensações de prazer são estimuladas, há a sensação de liberdade e de 

individualidade e o consumo permeia todos os espaços. 

A busca pela diferenciação ou pela camuflagem ao conviver com as pessoas toma 

novas formas de interpretação e depende de desejos que também são mutantes. Os resultados 

obtidos até agora podem ser considerados como parciais e, de forma alguma, possuem um fim 

neles mesmos, pelo contrário, encontram-se em constante mutação e devem ser 

constantemente atualizados. 
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APÊNDICE A - ENTREVISTA COM O GRUPO FOCAL 

 
ENTREVISTA COM O GRUPO FOCAL 

Rachel: a pesquisa é sobre o shopping center sobre como a roupa modifica os nossos 
território e como as pessoas também modificam a forma como elas circulam no shopping a 
partir de uma roupa, de um local e até do entorno das lojas, e é voltado para o Vale Sul.  

CP, LG, JF, SN, RF, FT, EL, NS e FL. 
Rachel: Primeiro eu queria saber de vocês... isso aqui é super um bate papo, as 

perguntas são para quando vocês viajarem muito na conversa, daí eu volto, é mais pra nortear 
o papo. Há quanto tempo vocês vão no shopping center. 

NS: Nossa senhora, desde criança.  
RF: Nossa, nem lembro. 
FL: Dava uma volta só assim. 
LG: Vale desconto? 
JF: Acho que desde que eu tinha 3 anos 
NS: Em 5 minutos você já tinha rodado o shopping inteiro 
JF: quando eu tinha uns 15 anos eu ia quase todo dia. 
Rachel: faz muito tempo, é? E quantas horas por semana vocês acham que passam no 

shopping? 
CP: o tempo do cinema e mais um pouquinho. To zuando, não sei. 
LG: não muito, ultimamente a gente não tem ido. 
CP: Antes eu ia mais. 
NS: durante a semana? Ultimamente a gente não tem ido muito 
JF: Antes eu ia mais, quando eu tinha uns 15 anos eu ia toda sexta-feira, porque eu 

estudava no Poliedro e almoçava lá, acabava a prova eu ia pra lá, no sábado ia lá denovo... 
Rachel: No ValeSul? 
JF: Não no Colinas 
Rachel: e no ValeSul? 
JF: No ValeSul eu ia quase todo final de semana, depois que reformaram aquela parte lá 

eu ficava lá muito tempo, bastante. 
Rachel: E esse ano? 
JF: Esse ano eu não fui quase nada. Desliguei de shopping esse ano. 
Rachel: Por que? 
JF: Não sei. Parei de ir em shopping eu vou mais pro cinema mesmo. 
NS: é, a gente também. 
JF: agora, para comprar alguma coisa, é muito difícil. 
EL: É, faz tempo também. 
Rachel: e você, faz muito tempo que você não vai no shopping? 
EL: não, não muito tempo que eu não vou ao shopping. Eu fui essa semana. Mas assim, 

não vou mais pra não fazer nada, sabe. Ir pra passear, não. Não faço mais isso. Ir para o 
shopping só pra comer, por exemplo, se eu preciso ir rápido pra algum lugar, eu não faço mais 
isso. Eu faço a opção de ir pra um outro lugar. Não vou mais pro shopping 

FT: Na realidade o shopping deixou de ser prático.  
EL: é era bem mais prático. 
FT: Ele era mais prático quando você entrava e saía livre. Agora, por exemplo, pra você 

entrar no shopping você tem que pagar estacionamento, então coisas rápidas que você fazia no 
shopping você deixou de fazer porque eles dificultaram. 

EL: já não tá tão fácil. 
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FL: já não compensa mais. 
FT: E se você for pro lado da noite, também tem as divisões de grupo e essas coisas e 

tal, que um casal, por exemplo, já não fica mais a vontade igual ficava antes. 
EL: é o nosso caso. 
Rachel: Então, é essa divisão de grupos que eu quero saber. Me fala sua percepção. 
FT: Essa divisão de grupo é... por exemplo, meu filho se estivesse aqui ele ia falar 

assim: eu não vou mais no shopping porque sou taxado, porque se eu to a pé eu não posso 
entrar, se eu to bem vestido eu não posso ficar ali porque aquele grupo não deixa, e se eu to 
mal vestido, aquele outro não deixa. Então pra não ficar com nem um e nem outro eu não vou. 
Eles fazem hoje aquele... 

EL: Social... 
FT: Socialzinho, que nem nós estamos fazendo aqui, porque aqui todo mundo se 

identifica. Então é melhor que o shopping. 
EL: Se reúnem e acabou. É o que a maioria está fazendo 
NS: Acho que é o que a maioria faz. 
FL: É o que a gente faz. Todo final de semana, se reúne com 10 amigos, vários casais e 

fica vendo filme, conversando... 
FT: Muito melhor, né? Voltou ao antigamente. 
NS: As vezes nem tem assim de beber, curtir. É só ver um filme e ficar à toa. 
Rachel: FL e NS, quando eu comecei minha pesquisa, eu lembro que eu encontrava 

vocês em todos os shoppings... 
FL: É, no começo do namoro... 
NS: É tirou foto nossa até... 
Rachel: Tirei foto deles no Centervale, tirei no ValeSul... aí eles brincaram: semana que 

vem a gente vai no Colinas, tá. Vai tirar foto nossa lá! Então, isso foi no ano passado? 
FL: Foi. 
NS: Foi. 
Rachel: O que é que mudou nisso? Vocês se sentiram de alguma forma coagidos a não 

entrar mais no shopping ou foi só uma questão de preferência? 
NS: Dinheiro, pra falar a verdade.  
FL: Dinheiro 
NS: É que nem ele falou, a gente não vai mais no shopping pra ficar a toa, pra ficar 

andando. Ou é pra ir no cinema, ou assim... acho que é mais pelo cinema, porque se for pra 
comer a gente já não dá mais preferência de ir pro shopping, a gente vai no trailer perto de 
casa; que é mais barato e enche mais a barriga, né. 

RF: Com certeza. 
NS: E eu acho que foi isso. Eu não sei também, ultimamente a gente não tem ido com 

tanta frequência. 
FL: Acho que é porque no começo do namoro a gente usava o shopping pra dar uma 

fugida. 
NS: é 
FL: A gente falava – vamos de tarde porque aí a gente fica lá, não fica nem na minha 

casa e nem na casa dela e fica num lugar neutro. A gente ficava o dia inteiro no shopping sem 
fazer nada. 

NS: Moscando, conversando... 
Rachel: Namorando. 
FL: É. 
Rachel: Então servia pra namorar? 
NS: Sim. 
FL: E a gente ia durante a tarde, que era mais vazio. 
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Rachel: Agora outra coisa também que eu reparei, e vocês dois, há quanto tempo estão 
namorando? 

LG: Cinco anos e meio 
CP: é seis meses 
JF: Que lindo 
FL: Quase casados já 
FT: Já passou da hora 
Rachel: cinco anos e meio? Jesus do céu eles se conheceram quase junto com a gente, 

quando a gente se conheceu. Tá na hora de casar, viu! 
FL: É, já conheceu bastante 
NS: Tá na hora de casar! (risos) 
EL: Tá na hora de casar é boa... 
LG: Então, a gente vai casar, certeza. Agora, só precisa estar no momento certo... 
CP: Vamos voltar na conversa... 
Rachel: Tá bom (risos) 
EL: Voltando ... (risos) 
Rachel: Mas no começo do namoro, como que era? Há 6 anos atrás quantos anos vocês 

tinham? 
CP: 15 
LG: 19 
Rachel: Jura? 
LG: Juro. 
Rachel: há seis anos atrás, como que era o shopping? Vocês iam muito ao shopping? 

Até por que era um lugar que ela podia ir... 
CP: A gente vai bastante ainda, mais por causa dos filmes 
LG: Mais por causa do cinema, mas a gente vai bastante pra comer. A gente vai bastante 

no shopping. 
Rachel: Vocês vão bastante no ValeSul, a CP me falou. 
LG: Sim 
Rachel: Mas e aí, vocês dois são da dança, vocês se vestem de um jeito super despojado, 

como que é? 
CP: Sei lá, eu não vejo ninguém olhando assim 
LG: A gente não se preocupa muito com as outras pessoas, então a gente vai, faz o que 

tem que fazer e só isso. Quem gostar, goste, quem não gostar não goste. 
Rachel: Mas vocês já perceberam alguns olhares? Porque quando eu falei assim, se 

vocês já foram maltratados dependendo da roupa, um monte de gente fez que sim. 
LG: Então, olhar sempre tem. Mas eu vejo assim, se você vai pra um lugar e se veste da 

maneira que você quer, eu acho que você quer ser notado, ou você quer mostrar o que você 
passa pela sua roupa... 

JF: é verdade. 
LG: Então se eu estou com uma calça colorida, e a pessoa tá olhando: nossa, uma calça 

colorida! Eu não quero saber se a pessoa gostou ou não, mas ela tá me olhando, olha que legal 
o estilo daquela pessoa ou olha que ruim o estilo daquela pessoa. Eu penso assim. 

CP: No ValeSul eu não vejo muito isso, eu vejo mais isso no Colinas... 
JF: É no Colinas. A CP deve ter o mesmo “problema” que eu, de cabelo... 
CP: é... 
JF: esse cabelão assim assusta os outros. É legal, ninguém tem esses cabelos assim 

super armadão. Ainda mais eu também, que uso meu cabelo sempre muito armado, tipo assim 
solto. Às vezes eu prendo, porque sei lá, no dia ele acordou ruim e eu prendo o cabelo. Mas aí 
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as pessoas ficam olhando assim, nossa que cabelo não sei o que, não sei o que não sei o que... 
tem pessoas que julgam, tem pessoas que não... 

Rachel: Mas o “não sei o que” é bom ou “não sei o que” é ruim? Porque eu vivo 
querendo pegar no seu cabelo. Não aponta pra mim não que eu pego mesmo... 

JF: Tem gente que acha esquisito... 
LG: e tem os dois casos, tem muita gente que gosta e fala: deixa eu pegar... 
EL: E quando você tá com aquelas coisas lindas no cabelo... 
JF: Meus turbantes... 
EL: Aí o povo estranha, né! 
LG: tem muita gente que olha feio e tem muita gente também que elogia: nossa 

parabéns, seu cabelo é lindo... 
Rachel: Tem gente que fala: por que você não alisa? 
JF: Já me falaram isso. Já me falaram: nossa você lava seu cabelo? Como é que você 

lava? Eu fiquei , gente como assim? Claro que eu lavo meu cabelo! 
SN: Como assim!? 
NS: Não é dread 
EL: Gente, não é dread, e mesmo se fosse dread é só um período que fica sem lavar... 
Rachel: Eu lavo igual fuinha, eu jogo assim no pó de mármore e lavo (risos). 
CP: Tem gente que pergunta assim se eu penteio, eu falo que eu penteio no banho e a 

pessoa faz assim (faz careta) 
Rachel: Mas vai pentear pra que? 
JF: Se não pentear vira um leão 
FT: Eu também não penteio... 
Rachel: Eu não penteio meu cabelo 
NS: Isso que o LG falou é mais quando você coloca uma coisa assim que você está se 

sentido bem sempre vai chamar a atenção do outro. Porque às vezes o outro nem tá usando 
aquilo que ele realmente quer, mas ele fica: sempre que eu vou assim porque eu vou no 
shopping e todo mundo vai olhar... 

Rachel: Você vai assim no shopping? 
NS: Eu vou 
Rachel: Vai mesmo? 
NS: Eu já fui até pior 
Rachel: Mas você tava mais arrumadinha quando eu te vi 
NS: Ah, mas é porque foi um momento que a gente vai mais a noite, tipo assim. Eu 

sempre uso que eu quero usar mesmo. Independente de ser mais surradinho ou mais 
bonitinho, eu sempre vou com aquilo que eu me sinto bem. 

Rachel: Porque hoje pra mim você tá arrumada 
NS: Eu acho que eu não 
Rachel: Não, tá de boa, sussegado. Eu iria super no shopping assim. É que eu já levei o 

FM no Zara, ele tava de bermuda de surf, aquelas de tactel e chinelão, e uma camiseta de ficar 
em casa... 

JF: Tenho uma história pra contar pra vocês depois... 
FT: Chamaram a segurança... 
Rachel: Não, ai a moça olhou e o que ela falou mesmo? Nossa que desleixado... e saiu. 
EL: Sério? Entoou isso? Você ouviu? 
FT: Eu falava: Você não vende chinelo aqui? 
Rachel: Eu não ouvi, ele ouviu. Eu estava no provador. Aí ele virou assim pra mim e 

falou: olha que legal, Rachel, a moça me chamou de desleixado... E eu falei, nossa, mas 
também né! E eu vivo falando pra ele, dependendo da roupa que ele sai: FM o pessoal do 
shopping vai falar moça, pode ir lá pagar comida pra esse mendigo, fica a vontade... 
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FT: Precisa se trocar pra ir no shopping? 
RF: Não, não precisa... 
Rachel: pera aí que eu quero saber... 
EL: você sabe que você colocou uma coisa agora. Isso é uma coisa que me causou uma 

baita estranheza. Eu vim aqui pra São José eu tinha 14 anos na época, morei alguns anos, 4 
anos depois com 18 eu fui pra São Paulo e depois eu só retornei já casada e com filho. E aí eu 
tava habituada com a realidade do shopping de São Paulo. O shopping em São Paulo o que é 
que é? O cara tá na rua, ele entra correndo pra comer, ele ta com tênis, camiseta e ok. 

NS: É bem assim mesmo... 
EL: Shopping não é pra sair, pra passear. Aí, eu cheguei aqui, eu não vou esquecer 

nunca, eu fui fazer um negócio no Centervale e dei de cara com uma mulher que, juro por 
Deus, pra mim aquela mulher só podia ser advogada e tava vindo do fórum, porque a mulher 
tava de tailleur, um Luiz XV desse tamanho. Eu falei, não é possível, e aí depois conversando, 
não era. Eu conheci a filha dela, e aí a gente conversando e a mulher tava daquele jeito, ela 
tinha se trocado daquela forma pra ir no shopping... 

JF: Eu fico meio assim com as pessoas que vão de salto no shopping, salto pra que? vai 
ficar lá andando... 

EL: E aí, isso é uma coisa que me causa estranheza assim, eu não estou acostumada com 
isso. Eu vou ao shopping do jeito que eu to aqui, e no máximo ainda. Exceto se você vai pra 
fazer alguma coisa... 

FT: Depende do dia... 
EL: É... mas na maioria das vezes 
Rachel: é isso que eu quero saber, depende do dia? 
FT: Depende do dia. 
EL: É, mas assim, eu não me arrumo. Você não vai me ver no shopping... se você me 

vir no shopping, se eu to de salto, sei lá, to maquiada, to mais arrumada... 
FT: Foi atender cliente... 
EL: Com certeza, na maioria das vezes, se for dia comercial, eu to trabalhando na rua e 

passei lá. Mas eu não faço isso para ir ao shopping, não, isso eu não faço. Não faz parte da 
minha linguagem. 

RF: Eu não sei se isso vai parecer preconceituoso, mas parece que as pessoas de classe 
mais baixa são as pessoas de classe mais baixa são as pessoas que mais se arrumam para ir ao 
shopping.  

Rachel: Não necessariamente 
RF: Não sei. Porque tipo assim, quando eu vou... não sei, vai parecer muito 

preconceituoso... 
Rachel: Não tem problema, aqui é um ambiente sem... 
RF: Quando a gente olha, a gente vê que realmente não é a mesma classe que a minha, 

entendeu. Não que eu seja rica, mas tipo assim, é uma pessoa do bairro mais pobre... 
FT: A pessoa se preocupou mais  
RF: É.. uma pessoa que se preocupou, enquanto  a gente, na maioria das vezes não tem 

essa preocupação de ir toda linda 
Rachel: Então, é uma coisa interessante porque o shopping ele tem várias funções, né. 

Ele tem a função do comércio, que é uma função que você não precisa estar arrumado para ir 
lá, igual quando você vai no centro da cidade; mas ele tem a função do lazer. Às vezes... hoje 
em dia a gente vive aqui no Brasil na questão da ostentação, então a gente tem essa cultura de 
parecer alguma coisa que a gente não é. Então o ValeSul, principalmente, é um shopping que 
pega o jardim Satélite, pega o conjunto Satélite, como é mesmo onde sua mãe mora? 

FM: Cidade Jardim 
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Rachel: Pega o Cidade Jardim, pega o Bosque, aí vai descendo, D. Pedro, Campo, 
Colonial, me ajuda... 

EL: Toda a zona Sul, né... até o pessoal do Parque lá onde você mora... 
NS: É, pega o Parque... 
Rachel: Pega o Parque Industrial também. Então, ai o que acontece, o Parque Industrial 

ainda é mais chique que aqui. Dentro da minha ótica, o Parque Industrial tem umas casas 
maiores, os terrenos são diferentes e etc. Aqui é um bairro classe média-média, tem de tudo. 
Onde a mãe dele mora, no Cidade Jardim é mais chique também, é no mesmo nível do Parque 
Industrial. E aqui também tem as áreas, onde a gente tá é mais pobre e aí tem a outra parte do 
Satélite que é um pouco mais rica... 

FT: Eu sabia dessa, uma vez no lugar onde eu trabalhava, o cara falou assim pra mim: 
onde você mora? Eu falei que morava no Satélite.  Eu tinha vindo de São Paulo, pra mim era 
Satélite. 

EL: Satélite é Satélite, até a Iguape 
FT: E ele falou: No Satélite alto ou no Satélite Baixo? 
Rachel: Aqui é o baixo, 
EL: No velho ou no Novo? 
NS: Também perguntam pra mim se eu moro no Parque velho ou no Parque novo. 
FT: eu não medi o nível da rua pra saber... 
FM: Aqui é o Satélite Velho... 
FT: e lá é novo 
FM: Satélite baixo é descendo aqui, até o córrego 
EL: Atrás do João do Pulo? 
FM: É, no João do Pulo, a parte baixa mesmo do Satélite 
EL: a gente ta falando de parte baixa do terreno mesmo 
FM: é essa parte é toda Satélite velho 
FT: eu moro no Satélite alto... 
Rachel: Aqui é classe mais baixa, tanto que aqui é mais barato, quando você vai pro 

lado da EL, é bem mais caro os valores. 
FT: é de rico 
Rachel: é de rico... 
SN: é igual lá no Bosque 
Rachel: Aí tem o Bosque. Tem o lado do Bosque que é mais chique 
RF: Tem mesmo 
FT: Eu não sabia. 
EL: Que fique bem filmado aí que isso pra mim é novidade. 
FM: O bosque você tem o começo ali perto da Quinta das Flores, é a Reserva do 

Bosque. É Bosque dos Eucaliptos, mas é conhecido como Reserva do Bosque... 
Rachel: Gente eu não to falando da realidade, eu to falando da percepção da geral 
FT: É da cultura, né... 
Rachel: da percepção da cidade e todos nós frequentamos o mesmo shopping 
RF: Pois é... 
FT: o mesmo shopping... 
Rachel: e aí tem o shopping... 
EL: mas é esse estereótipo que incomoda 
FT: o que expulsa a gente do shopping é isso 
Rachel: Mas isso não é problema, isso é real, é tanto assim, eu não sabia se vocês 

realmente iam vir na minha casa por conta do lugar que ela fica. 
FT: é, foi assim, a rua tá tudo estragada... 
Rachel: Foi bem pensado... 
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FL: eu quase que voltei... 
RF: eu vou embora... 
FT: eu venho no Thomazini que é mais barato do que o Piratininga 
EL: é lógico... 
Rachel: não é não... 
EL: tem coisa que é 
Rachel: tá, mas enfim, dentro do próprio shopping, você falou do Vale Desconto, o 

ValeSul antes ele era um... 
NS: um cubículo. 
FL: uma volta 
Rachel: ele era uma volta, que ele tinha essa proposta de ser tipo um outlet, então lá era 

super barato. Então quem ia lá era quem não tinha grana. 
FT: é verdade 
EL: Na verdade era uma extensão da Megashop. Porque era a Alpargatas... 
FT: O pessoal ia por causa da Megashop 
EL: Me corrija se eu estiver errada, era a Alpargatas e ele ficou onde era a linha de 

produção da Alpargatas ficou o Megashop que era o Vale Desconto. 
FT: ia comprar tênis barato. Eu Já comprei muito lá. 
RF: é mesmo! 
SN: é verdade 
EL: Eu comprei muito tênis bem mais barato lá, coisa assim de 30% do valor 
FL: até por causa do nome. Até o nome Vale Desconto. 
NS: Vale Desconto né! 
Rachel: E aí depois ele virou ValeSul e teve a primeira extensão.  
EL: aí foi mudando. 
Rachel: Daí continuou atraindo o pessoal que não tinha grana, só que ele era mais 

chique, então atraia  outro tipo de público. 
NS: tinha a época também de sexta-feira: povão. 
Fláv FT io: aí era terrível 
RF: essa era a época da minha adolescência. A minha adolescência foi assim, sexta-

feira... 
JF: a minha também. 
NS: sexta-feira era o point. 
EL: há quantos anos Rafa? Desculpe a minha indiscrição. 
RF: hoje ou a minha adolescência? 
EL: quanto tempo faz? 
SN: faz uns 5 ou 6 anos 
RF: faz uns 6 anos, foi a época que pediam RG 
FT: nosso filho parou de ir por causa disso 
SN: mas é ... 
EL: ele tem 16 anos, ou seja, não mudou tanto... só que pra pior 
JF: o auge foi nos meus 15 anos 
Rachel: Quantos anos você tem hoje? 
JF: 22, quantos anos vocês acharam que eu tinha? 
CP: sei lá, uns 20. 
Rachel: eu também, achei que uns 20. 
RF: Mas assim, antes era ruim, era questão assim de segurança, tipo assim, na minha 

época, quando eu ia de sexta-feira a noite não podia ir em grupo, não podia parar pra ver 
vitrine. 

SN: eles mandavam circular 
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EL: Não, mas agora também não pode... 
RF: vai circula, circula, sabe... 
EL: agora é muito pior 
RF: Sério? 
FT: meu filho fala assim: eu não sou bandido pra ficar assim... 
EL: é por causa dos rolezinhos. Agora, não é só o estereótipo, agora a coisa já passou 

pra qualquer um... 
FL: uma coisa que eu percebi foi que as pessoas de loja chique tem preconceito comigo, 

por causa da barba. Em todas as lojas chiques ficam de olho em mim.  
NS: ah é verdade. 
FL: em todas as lojas chiques as vendedoras ficam olhando torto 
Rachel: como? 
FL: eu to falando que nas lojas chiques, eu percebo que as mulheres ficam me olhando 

torto, acho que por causa da minha barba. Quase todo lugar que eu entro as pessoas ficam me 
olhando de lado. 

Rachel: lá no ValeSul? 
NS: é, ele entra na loja junto comigo e as mulheres já ficam olhando meio assim... 
FL: ela entra pra ver alguma coisa eu sinto que as pessoas ficam me olhando assim meio 

de lado... 
Rachel: mas e aí? 
FL: eu fico super sem graça, porque eu não demonstro ser o tipo... sei lá, eu não se a 

barba passa... 
NS: é que ele tem essa cara e aí todo mundo já fala: nossa ,esse aí é bandidão, esse aí é 

maloqueiro... 
FL: eu não sei, porque eu não me visto assim, então eu não sei por que, mas sempre que 

ela entra numa loja, ou a gente passa na frente de uma loja chique eu vejo que o pessoal fica 
olhando torto.  

FT: fala que você é o segurança dela. 
NS: ficam olhando torto 
JF: que bobeira 
EL: pra você? 
NS: não, pra ele 
FL: Pra mim 
EL: ah, ficam olhando torto pra você e não pra ela?! Entendi, eu peguei o assunto no 

meio e eu entendi que assim, a NS é despojada, tem o cabelo vermelho e isso chama mais a 
atenção. Lembra aquilo que a gente viu lá na Le Lis, com ela, do jeito que tinha sido, então, 
eu achei que era isso... 

FL: eu sinto mesmo que as pessoas me olham torto por causa da barba. Devem pensar 
assim, vagabundo ou alguma coisa assim, ai sempre que eu vou nos lugares eu sinto as 
pessoas olhando 

JF: gente, meu namorado tem esse problema também. Porque ele tem o cabelo gigante e 
as vezes ele sai comigo e tem gente que fala assim: nossa que cabelo feio... 

Rachel: mas seu namorado é negro também? 
JF: não ele é moreno assim... 
Rachel: da sua cor. Mas o cabelo dele é grande? 
JF: tipo aqui assim... 
Rachel: é dread? 
JF: não é cabelo lisão, mas é grande. Mas as pessoas não gostavam muito 
Rachel: quem que tinha um namorado que tinha dread que ia trazer aqui? Eu achei que 

fosse você. Alguém tinha um namorado que tinha dread que ia trazer aqui hoje. Eu não 



104 
 

lembro quem... deve ser alguém que desmarcou. Ia vir um cara com dread pra contar várias 
histórias, mas você já tá contando. 

FL: as pessoas tem bastante preconceito por causa disso 
Rachel: as pessoas tem bastante preconceito e é esse preconceito que eu quero entender 
FT: tem vários preconceitos... 
Rachel: de onde vem esses preconceitos? É da roupa? é da aparência? 
EL: nosso filho tem um amigo, amigo de muitos anos, são amigos desde que tinham 8 

anos. É uma graça de menino, muito gente boa. Quieto, quieto. E é aquele, pra você ter uma 
ideia é aquele menino que ninguém dá nada pra ele na sala de aula ele é 10, 9, 10, 9. Mas 
assim é o carinha que é gente boa, ele é amigo de todo mundo, ele sai com todo mundo, ele é 
muito 10. E esse menino decidiu que, ele é loiro, a cor do cabelo dele é loiro, o olho verde, e o 
cabelo dele é bem enroladinho, e ele decidiu fazer dread. Só que o dread, até ele chegar aqui, 
ele fica com uma cara de medusa, porque ele vai espetando. 

JF: É verdade... 
FT: ficou feio 
EL: é sério, isso é um período, e aí... 
Rachel: é verdade, eu e a EL, quando queremos deixar o cabelo crescer... 
EL: ai não amor, eu falei pro Marco, ele não entendeu que tem que crescer pra baixo, 

ele ainda acha que tem que crescer pro lado, corta... 
Rachel: então ele fica assim, aí depois tem a fase do cogumelo, tem uma parte que vem 

até aqui assim, é um negócio horroroso. Até ele assentar fica horrivel 
EL: Revivendo Lisa Minelli, eu fiz o desenho Revivendo Lisa Minelli... mas voltando. 

Esse menino, o Renan falou que assim, quem é amigo, amigo mesmo dele, continua do 
mesmo jeito. Dorme na casa um do outro, etc. Mas tem um monte de gente, que conhece ele 
de um tempo pra cá... 

JF: que não é mais amigo dele 
EL: que não é mais amigo dele 
Rachel: por causa de um dread? 
FT: por causa do cabelo. 
SN: que bobeira 
FT: é só ele ficar rico que enche de amigo 
EL: e a gente está falando de alunos da ETEP, alunos da ETEP, supostamente tem a 

cabeça aberta, é um cara que está plugado com o resto do mundo, supostamente. 
Rachel: você é da ETEP? 
LG: sou 
FT: e eles são clientes lá do outro shopping... 
EL: e a gente tá falando da maioria, a maioria é assim, eles tem uma consciência 

globalizada, eles são assim. E mesmo assim ele sofre preconceito. O Renan falou: mãe, ele 
olha e fala, humpf, tá tudo certo. 

Rachel: então não dá nem pra levar em consideração 
EL: Não, é coisa que não dá, mas por exemplo, ele há um tempo atrás , que não é o caso 

aqui porque não foi nesse shopping, foi no Colinas, ele entrou no Starbucks e o Renan falou: 
mãe, eu queria que você visse a cara das pessoas quando ele entrou com a gente no Starbucks. 
Ele falou que todo mundo que estava ali ficou olhando assim... falou que tem que colocar uma 
placa lá fora assim: proibido entrar de dread 

LG: deixe seu dread pra fora 
FT: mas no Colinas não conta. O Colinas é um shopping.... 
RF: eu me sinto muito mal no Colinas. 
NS: Lá no Colinas é bem assim mesmo. 
CP: NS, lembra aquela vez no Colinas, no trabalho da Flávia.. 
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Rachel: mas você gosta do ValeSul? 
RF: gosto 
Rachel: por que você gosta do ValeSul? 
RF: Porque é do povão. Por exemplo, lá no Colinas, pra fazer um paralelo, é muito nariz 

empinado. Assim, e no ValeSul não.  
FT: é misturado 
RF: é no ValeSul é misturado. 
Rachel: é todo mundo integrado e apesar de você notar que tem gente que se veste 

melhor pra ir pro shopping, tem gente que não tá nem aí e todo mundo convive bem, ou tem 
rixa? 

RF: Não... 
JF: tem dia que eu vou bonitinha e tem dia que eu vou chinelo shorts, sai assim de casa, 

tenho que ir lá buscar um negócio, vou lá e volto. 
Rachel: mas você se sente coagida de alguma forma por entrar lá de chinelo? 
RF: não 
SN: Não 
JF: Não, eu não ligo. Teve um dia que eu fui fazer sombrancelha lá no shopping, e eu 

saí correndo de casa e cheguei atrasada, tava de shorts e chinelo, aí ficou todo mundo 
reclamando, nossa, você tá de chinelo, e eu to nem aí, só vou ali sair rapidão, tô nem aí. 

FL: eu já fui de chinelo no shopping também... 
NS: Pode crer, ele já foi de chinelo do shopping também 
FL: eu tava todo mulambo, a gente saiu e eu nem sabia que a gente ia no shopping, daí 

eu tava de chinelo, bermuda e uma camisa maior velha, daí ela veio: vamo lá comer no 
shopping, saiu um lanche novo no Burguer King, vamo lá. Daí eu falei, não eu tô de chinelo, 
vão ficar me olhando, é sexta-feira a noite. E ela, não vamo lá, não tem nada a ver. 

EL: Sexta-feira a noite... 
FT: é mas você faz eu me trocar... 
EL: é, de chinelo eu não gosto mesmo. 
FT: você faz eu me trocar 
EL: não, eu sou obrigada, aqui a gente tem que ser sincero... 
FM: Vai, fala agora. Eu vou de bermuda e chinelo da Zara, você não vai. 
JF: Nossa, a historia da Zara, depois eu tenho que contar 
FT: Ela faz... 
EL: eu pego no pé dele, mas não é por isso, a história do chinelo é muito engraçada. 

Chinelo é um troço que me persegue desde que eu descobri que ele existia. Eu morava em 
frente a um supermercado, eu era adolescente, e minha mãe pedia alguma coisa, tipo no 
horário do almoço, EL, vai no mercado comprar não sei o que. A EL ia pro quarto, tirava o 
chinelo, punha o tenisinho e ia pro mercado. E isso é uma coisa que eu não consegui me livrar 
ainda. Então tem dias que não é só no shopping, tem dias que eu tô em casa, ele diz que vai no 
Piratininga e eu falo: bem, de chinelo?! Como se fosse a pior coisa do mundo 

CP: eu não gosto de sair de chinelo, parece que eu tô pelada. 
NS: é isso é verdade... 
EL: tipo assim, eu não consigo. Isso eu sou meio chata mesmo. Eu tentei ser chata dessa 

maneira com meus dois filhos, não adiantou nada. Porque o Renan ama uma havaininha, uma 
bermuda e uma camiseta regata, não adianta e a minha filha então nem se fala, ela, se deixar, 
anda descalça. Então assim, agora com ele eu dou.... “Eu não vou com você se você for de 
chinelo!” 

Rachel: gente, olha, em off. Eu dou aula de chinelo. Eu dou aula de chinelo 
NS: ah, mas no calor eu vou de chinelo pra faculdade 
EL: sim, tem um monte de gente que vai... 
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JF: ah eu também não tô nem aí... 
CP: ah, eu não consigo, nem no calor. Tem gente que vai na padaria de chinelo e eu já 

olho assim... 
EL: mas é o que eu to falando, é próprio da gente, a gente sabe que é exagero, mas é, 

ué... 
FT: mas você tá falando da vestimenta? O próprio ValeSul, e a gente conhece o Mikio, 

e a gente sabe disso, ele se preocupou em mudar para se parecer um pouco com os outros para 
não perder o público. Porque tem gente que vai ao shopping pra andar a toa, tem gente que vai 
pra arrumar namorada ou namorado... 

EL: mas tem quem vai pra comprar... 
FT: Então o caboclo que vai pra arrumar namorada ele se arruma melhor, né?! Então 

tem tudo, tem que se preocupar com isso. 
Rachel: e a própria extensão do ValeSul, a nova... 
FT: Melhorou... 
NS: Tá muito legal... 
EL: sim... 
Rachel: tá bem mais chique. Aí eu pergunto para vocês, não sei se vocês já passaram 

por isso... 
JF: tem academia agora lá também... 
SN: tem... 
EL: tem, lá em baixo também tem o Empório 
Rachel: Vocês já repararam que são pessoas diferentes que frequentam os lados? 
RF: Sim 
FL: eu percebi 
FT: o meu filho falou que é o melhor cinema, eu não fui , ele falou que é o melhor, que 

agora melhorou 
EL: é ele gosta muito do Kinoplex 
FL: é muito bom 
NS: o cinema é muito bom mesmo 
JF: tem muito filme dublado, isso é ruim 
FT: eu nem sei onde é 
RF: perto do Tenda 
FT: eu não sei, eu não gosto de shopping 
EL: Eu conheço uma pessoa, que assim, essa pessoa não suporta shopping, ela só vai 

em último, último último caso, quando tem que comprar algum coisa, e tirando ter que 
comprar uma roupa, ir para o shopping e ter que comprar uma roupa, essa pessoa só vai para 
ir pro Empório. Então deixa o carro na portaria de baixo, da Cidade Jardim, desce, entra no 
Empório e dali sai. 

FT: Tem um que só vai pra comer tapioca... 
EL: é. Deixa o carro lá em cima, entra pra comer tapioca e sai. 
FT: paga R$ 6,00 de estacionamento pra comer uma tapioca, o pai dela... 
EL: o meu pai... 
FT: vai lá, come uma tapioca e vai embora. Só vai no shopping pra comer 
Rachel: só pra comer tapioca? 
EL: só pra isso. Pra comer tapioca, porque ele gosta da tapioca de lá, então ele vai lá 
NS: nossa! 
EL: mas essa pessoa que eu estou dizendo pra você, quando, assim, não é pra comprar 

alguma coisa, não adianta querer que pare o carro em outro lugar. Ele para ali, o mais perto o 
possível. E quando tem que comprar é uma briga, uma briga. Essa pessoa é meu genro. Meu 
genro é o ó. Eu só tô falando porque ela falou que é “privativo” 
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CP: ninguém vai saber... 
FT: não, mas ele é o ó mesmo... pra isso! 
EL: Ele não suporta shopping, e assim, pra levar o Mateus no parquinho pra brincar é 

um pé, porque não adianta. Se ele tiver que comer, ele fica louco da vida. Ele trabalha perto 
do Colinas e ele só vai assim quando não tem jeito quando vai mundo almoçar e vai ele 
sozinho pra outro lugar, então ele vai. Mas ele não gosta de jeito nenhum... 

Rachel: de shopping... 
EL: Não. De shopping no geral, principalmente do ValeSul... 
FT: mas quando ele namorava ele ia, pra enganar a gente... 
EL: se você sentar pra conversar com ele, eu só tô te dizendo isso porque eu escutei 

várias vezes, ele diz não gosto de shopping, mas principalmente do ValeSul. 
Rachel: Mas por que? 
EL: ele diz assim, essa miscelânea que tem no ValeSul, e isso é notório, eu entendo o 

ValeSul: Colinas, Oscar Freire, ValeSul, 25 de Março. Você tá na 25 de Março, você encontra 
tudo ali, tudo. Tudo quanto é classe social, poder aquisitivo tudo diferente, pessoas com 
conceitos diferentes, cabeças diferentes, e o ValeSul é isso. Isso incomoda meu genro, 
entendeu? 

Rachel: é muita gente diferente no mesmo lugar 
EL: é muita gente diferente no mesmo lugar 
Rachel: e como você nota que as pessoas são diferentes? 
EL: Como que eu noto que as pessoas são diferentes... aí a gente volta pro seu roteiro. 

Querendo ou não, é o que eu falei, esses estereótipos incomodam. E a gente sabe que, a partir 
do momento que a você botou o pé pra fora de casa você está sendo questionada, julgada, 
observada... e você faz parte de alguns estereótipos, igual você acabou de falar pra CP e pro 
Gustavo, “ah vocês são da dança, então vocês se vestem de uma maneira despojada”, e aí 
assim... 

FT: ah, vocês são........ 
EL FT: Não trabalha... 
EL: Ah, trabalha com arte? Você trabalha? Mas quem dança trabalha? O cara se mata, 

ele pode dar de aula de manhã até de noite, mas ele trabalha com dança, entendeu? 
FT: “Você pinta? Como é que você ganha dinheiro?” 
NS: ahan.. é... 
RF: “Mas qual que é seu trabalho?” 
JF: “Ah, mas você faz alguma coisa além disso?” 
EL: e eu posso falar isso de carteirinha porque eu sei o que é isso 
Rachel: “você é estilista né? Você faz moda?” é igual professor, vocês perguntam isso 

pra gente. “ Você é só professora ou você faz outra coisa?” 
FM: “Só professor...” 
RF e EL: outra coisa... 
NS: igual quando eu cheguei em casa falando “nossa, costura não é pra mim”, então “eu 

tô pagando faculdade pra que então?”. Aí eu fiquei assim... 
EL: tem o outro lado... 
NS: Como assim, meu filho? Moda não é só costura... 
Rachel: mostra seu currículo, mostra as disciplinas. 
NS: é então... 
EL: é muito triste, eu acho isso muito triste. Eu sempre fui meio diferente, acho que eu 

nasci dos avessos. Então assim, desde muito nova eu passei por isso, e eu trazendo essa carga 
pra hoje... Eu morava num bairro como o Satélite e estudava numa escola com os estereótipos 
mais acirrados do que o Poliedro... 

JF: eu estudei lá (no Poliedro) e não gostei de estudar lá muito não... 
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FT: era a única do bairro que estudava em escola paga, nós íamos tudo pra da prefeitura, 
pegava a perua e ia pra lá, eu falei é essa ai que eu quero, não quero outra.  

EL: Então assim, eu passava, onde eu andava, sem brincadeira, hoje eu consigo falar 
disso com tranquilidade, mas há bem pouco tempo atrás eu não conseguia mencionar, 
verbalizar de tanto que isso marcou a minha vida, o que que é o estereótipo da minha vida. 
Por isso que eu sou totalmente contrária a ele. Eu andava no bairro assim, todo mundo, eu não 
conhecia ninguém e todo mundo sabia meu nome, onde eu morava, que carro que meu pai 
tinha, sabia tudo e eu não sabia nada. 

JF: Que loucura gente... 
FT: Seu pai que estava no bairro errado. 
JF: isso em São José? 
EL: Não, em Santo André 
FT: Seu pai que estava no bairro errado, e eu tava no bairro certo.  
EL: Eu sofri demais, e aí eu comecei a namorar com ele muito nova. Meu, eu cansei de 

fugir de briga , de gente que eu nunca vi na vida, e eu sempre fui muito medrosa e eu corria 
que nem uma louca... 

FT: Pera aí, você quis dizer que eu brigava muito? 
EL: Não, ao contrário, porque eu namorava alguém que fazia parte do bairro e ele era 

super sociável, integrado ali... 
RF: namorador... 
FT: quase... 
EL: e eu não, era uma cidadã que veio ali, então eu sofria demais com isso. E por que 

que eu tento, hoje, fazer os meus filhos serem diferentes, entenderem as coisas diferentes. Eu 
acho ótimo quando Renan chega em casa, por exemplo, com esse amigo que é cheio de dread 
que vem com uma menina que usa o shorts por aqui , sabe. O nome disso pra mim é 
diversidade e eu gosto disso, você entendeu? E é isso que a gente consegue perceber no 
ValeSul. Não adianta, não adianta, por mais que a gente queira ser diferente, a roupa é uma 
linguagem, e vai continuar sendo uma linguagem acho que pra toda a eternidade, até a gente 
decidir deixar de usar... 

FT: Você identifica uma pessoa pela roupa  
EL: Você acaba identificando algumas coisas nela. Você pode não fazer uma leitura da 

personalidade dela na íntegra, porque isso ninguém faz mesmo, foi o que eu acabei de dizer,  
JF: mas é uma característica né, uma extensão da sua personalidade. 
EL: se você e ver algum dia no shopping de salto e tal você não vai me interpretar 

daquela maneira... 
FT: quem dança não usa roupa de dança  
EL: porque é aquilo lá, só que tem algumas coisas da minha personalidade que não 

adianta, eu possa estar de tênis, posso estar de Luiz XV, que vão estar presentes na minha 
roupa. 

Rachel: eu vou só fazer um... 
EL: um parêntese... 
Rachel: não, não é nem um parêntese, é um complemento. Eu ouvi que você falou pra 

ela, quem dança não usa roupa de dança... 
FT: não, no dia a dia eu tô dizendo... 
Rachel: não usa, mas é outra linguagem a roupa. Olha aqui. 
EL: ah, não... 
FT: é verdade então 
Rachel: a CP tá com a camisa do homem-aranha, um casaco de escola 
LG: do namorado... 
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Rachel: o casaco de escola do namorado, essa coisa colege, uma legging, uma bota. Ele 
tá com um tênis muito moderno, olha isso aqui, todo pintado do Darth Vader, uma calça 
azulona, uma blusa preta. Então assim, a blusa mais arrumadinha, a calça mais despojada, o 
tênis não tem nada a ver, ela também tá assim. É outra linguagem.  

EL: a maquiagem 
Rachel: Como é que ele tá? Ele tá total jeans, normcore, lindo de blusa branca... 
EL: é o que eu falei, não interessa que eu estou de tênis, se eu estiver lá vestidinha, vai 

ter a minha cara do mesmo jeito. 
Rachel: é, a NS também, já está de jeans, é outra história. Essa aqui já está mais 

confortável do que ela. Ela tá de jeans, e ela tá de legging. O movimento vai mais rápido. 
EL: A JF. A JF quando ela vai e entra com aquele, como é que chama? 
JF: Turbante 
EL: é, mas o que você usa pra fazer o turbante? Um lenço normal? 
JF: é um lenço normal 
EL: Quando ela entra com aqueles lenços lá, cada dia com uma amarração diferente, a 

saia longa, o chinelo de couro, não adianta, você não vai olhar pra ela e dizer “nossa, essa 
menina gosta de uma caloria, ela come gordura pra caramba”, sabe... 

Rachel: super carnívora... 
EL: “ela odeia filosofia”, não você não vai conseguir, por que?  
Rachel: você nem consegue falar que é burra. Mas não é, não que seja, porque assim 

né... 
JF: não, eu entendi 
EL: Não, exatamente, por isso que você me perguntou, onde é que eu vejo essa 

diferença, é aí. 
Rachel: e outra coisa, deixa eu perguntar pra vocês, eu sei que vocês já comentaram 

aqui, mas agora um por um, enquanto eu termino de passar o café, vocês pensam a roupa 
antes de ir pro shopping, na maioria das vezes? 

CP: eu penso 
RF: eu também 
SN: eu penso 
LG: eu não penso, eu abro o guarda roupa lá e é o que tem 
JF: eu penso todas as minhas roupas, na verdade. Eu vou sair eu penso em todas 
NS: é de mulher né, pensar na roupa antes de sair 
CP: é automático 
JF: se não estiver com pressa, se estiver com muita pressa não. 
FT: na maioria das vezes não, se tiver um pretinho básico, eu prefiro. Nada contra. 
Rachel: você pensa no chinelo 
FT: se depender de mim eu só ando de preto. É verdade. 
Rachel: você tira o chinelo 
EL: é, o chinelo 
FT: meu guarda-roupa é... 
EL: 80% preto 
FT: blaser preto, no casamento da minha filha, preto. Formatura, preto. Só a faixa que 

era de cor diferente. 
Rachel: Você pensa? 
NS: Penso 
FL: Não, eu pego a primeira coisa que eu vejo. A calça é sempre tipo uma calça escura e 

camisa é o que tem, só isso. A calça, o cinto, já taca a carteira no bolso. 
Rachel: e deixa eu perguntar uma coisa, você é só estudante e dá aula de dança também. 

E você? 
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LG: Eu sou estudante de sou ilustrador técnico 
JF: só estudante, por enquanto. 
SN: formada em administração 
RF: estudante 
FT: só comércio, estudante já era. 
EL: somos empresários, temos uma confecção. 
NS: só estudante 
FL: por enquanto nada. Deu tudo errado agora. Tô desempregado, meu FIES não deu 

certo... 
NS: é verdade 
Rachel: Beleza, e nesse grupo diferenciado, porque aqui tem estudante de moda, tem 

marido, tem professor, tem ilustrador, tem administrador, empreendedor, tem nosso colega 
aqui que tá na fase de transição dele. São grupos, são pessoas bem diferentes. Vocês 
conseguem identificar que a roupa vai separar as pessoas em categorias, em tribos, de formas 
diferentes dentro do shopping center? Vocês conseguem também, aí são duas perguntas, eu 
quero que vocês discutam enquanto eu vejo a água aqui, vocês conseguem também entender 
que aqueles lugares do shopping center estão de acordo com as pessoas que estão 
frequentando? 

EL: como é que é, não entendi. 
Rachel: vocês conseguem entender as pessoas separadas em categorias... 
FT: grupos... 
CP: mais ou menos... 
Rachel: grupos, tribos, categorias que eu falo é entre aspas, mas assim, tipos de pessoas, 

de estilo de vida, de comportamento, tipo aquela pessoa ali é certeza que ela vai no Estância, 
aquele ali é certeza que vai no Hocus, vocês conseguem perceber? 

EL: só por alto... 
FL: aquele ali curte funk... 
LG: aquela meia na canela... 
FL: aquele ali curte funk... 
JF: aquela faixa no braço, aquele óculos alternativo, vai lá na Chilli Beans, oh, não sei o 

que, vai na loja de surf 
RF: é, conseguimos... 
Rachel: vocês conseguem, todo mundo aqui consegue é bem claro. E vocês tratam as 

pessoas de forma diferente por causa dessa roupa? 
EL: não 
NS: de maneira alguma 
CP: se tiver meia na canela, sim 
RF: se tiver meia na canela eu nem converso. 
Rachel: o que é meia na canela? 
CP: os funkeiros do shopping 
LG: os charmosos 
Rachel: charmoso? 
EL: nossa, escutei o meu filho falando agora 
LG: mizuno, com a meia aqui 
RF: óculos juliete 
JF: juliete colorido espelhado 
FL: laranja, a meia que vem aqui assim 
CP: que andavam sempre em bando antes 
Rachel: ah.. o do chapeuzinho, do bonezinho  
NS: o boné flutua na cabeça 
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SN: o boné flutua foi boa... 
Rachel: eu detesto aquele boné 
NS: o boné nunca fica na cabeça, ele flutua 
EL: o Renan fala assim, eu sou desprovido de preconceito desde que não esteja de 

juliete, a meia na canela, um mizuno e o bonezinho pra cima e dois talhinhos na sobrancelha 
SN: faz três risquinhos na sobrancelha 
LG: mas gente, eu já fiz isso 
FL: eu fazia também, a minha sobrancelha é até levantada aqui de tanto fazer.  
JF: que horror 
LG: quando eu comecei a ver eu falei, não vou mais fazer 
RF: fora o aparelho 
FL: eu não fazia por causa disso 
RF: e o aparelho no dente... 
FM: aparelho com cerda de vassoura 
SN: o aparelho com tiras... 
EL: mas o que acontece, é um grupo que faz questão de ser notado, por isso que é tão 

integrado... 
FT: homem de brinco 
NS: homem de alargador. 
Rachel: então, eu quero entrar nisso 
EL: não, a gente sente esse preconceito em casa. 
Rachel: Por que? 
EL: o FT usa brinco e tem gente da minha família que acha um absurdo, minha filha 

quase matou ele. 
JF: ah, que bobeira 
FT: mas eu vim usar brinco depois de 40 anos, porque se eu pusesse quando era novo, 

meu pai me batia e punha pra fora de casa. Eu trabalhava na Volks, se tivesse de brinco, o 
chefe te mandava embora. 

FL: eu coloquei também 
LG: eu quase passei por isso. Eu só pus o meu brinco quando eu já tava com 18 anos.  
EL: já era maior de idade 
LG Só que depois os meus irmãos menores, aí abriu a porteira, eu enfrentei meu pai.  
FL: é assim mesmo... 
LG: Eu falei eu quero furar a orelha, eu quero por brinco, não não vai por 
FT: tamo junto. 
EL: é sempre assim. 
FT: meu irmão irmão engolia o cigarro no portão pro meu pai não ver. 
LG: eu fiquei seis meses eu vou por, eu vou por. No meu aniversario de 18 anos ele 

deixou. 
EL: é como se de um dia pro outro você tivesse mudado 
LG: aí o meu irmão, com 14 anos colocou, só que aí meu pai já não ligava mais. 
FT: não dá raiva? 
LG: eu tive que enfrentar a fera 
NS: você que sofreu 
EL: ser mais velho é horrível 
FL: mas é assim, eu sou o mais velho. Depois que eu faço, o mais novo faz e não tem 

problema. Tipo eu, na idade do meu irmão, era obrigado a passar pano na casa, lavar louça, 
limpar tudo. Fazia tudo, o meu irmão passa o dia inteiro no computador. Eu falo pra minha 
mãe, mãe, por que é que ele não tá passando pano, na idade dele eu passava, por que que ele 
não ajuda?  
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NS: “ah, deixa ele lá” 
EL: não, é muito louco isso, muito doido. Você sabe que eu morro de medo de fazer 

isso com os meus filhos. Mas eu acho que com o tanto que nós dois sofremos eu acho que eu 
consegui não fazer. 

FT: eu acho que você não lembra nem o nome, mas tinha uma camiseta antigamente, eu 
tenho 48 anos. Você comprava uma camiseta importada que tava escrito Hang Ten. O meu 
pai, um dia eu cheguei com a camiseta e ele falou o que tá escrito aí? Eu falei não sei, ele 
rasgou a camiseta. Hoje ninguém liga pra isso. Ele falou, por que você vai usar, você não sabe 
o que está escrito. Tem lógica, mas não pra tanto. 

Rachel: vocês já passaram por alguma situação constrangedora no shopping? Deixar de 
ser atendido, ou como você comentou antes, que te olham torto? 

NS: com certeza 
JF: já, só que não em São José, uma vez quando eu foi em São Paulo, só um adendo, a 

gente foi num shopping chique, sei lá... 
EL: Jk Iguatemi 
JF: a gente foi na loja da Prada, se não me engano, a gente entrou e a mulher já veio 

com aquela cara, quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Ai a gente falou, estamos 
fazendo uma pesquisa para a faculdade... 

EL: ih, piorou 
JF: ah eu não posso anteder vocês agora, fala com a outra moça ali. Desprezou super, 

não tava nem aí. Aí a gente falou, a gente queria fazer uma pesquisa de faculdade, aí ela falou, 
então, só cliente VIP, não posso atender agora, não vou atender vocês, voltem amanhã. Aí a 
gente ficou, a gente tem que fazer a pesquisa, o dia que a gente tem é hoje. Não atendeu a 
gente, não conseguimos fazer a pesquisa na Prada. Desprezo total. 

RF: Nossa senhora... 
FT: qual é aquele shopping em São Paulo que vocês foram que não pode entrar a pé? 
EL: O JK Iguatemi 
NS: é 
FT: não pode entrar a pé no shopping 
NS: não mesmo 
RF: mentira?! 
NS: segregando mesmo 
EL: ninguém, não é só adolescente, é ninguém 
FT: não é 
Rachel: mas lá naquele shopping nós fomos atendidos como VIPs 
FT: Porque vocês foram especialmente para aquilo, né? 
Rachel: Sim. Mas eles deixaram a Isadora circular com a câmera fotográfica desse 

tamanho, onde ela quisesse entra ela podia entrar e isso eles não deixam, porque eu vi 
segurança mandando um casal parar de se beijar no banco. 

FT: é eu fui lá, eu vi. 
Rachel: e ali foi um negócio assim de louco, eu não imaginei que gente fosse ser 

atendido desse jeito. Eles deixaram a gente circular no shopping inteiro, era um monte de 
gente, eram 40 pessoas, um grupo gigantesco, todo mundo um diferente do outro, a gente 
estava vindo de outra exposição, então já estava cansado, desarrumado  

CP: eu acho que eles fizeram isso pra não falar mal do shopping, brincadeira... 
Rachel: Não... você precisa ver... 
EL: acho que faz parte da conduta deles 
Rachel: o cara pediu pra entra no ônibus e deixar um brinde pra cada um no ônibus 
NS: é, aquela aguinha na sacolinha 
EL: a aguinha na sacola 
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Rachel: Da aguinha, do saquinho... 
FT: Meu filho adorou aquele shopping, ele falou pai, é o shopping perfeito. Ele foi 

comigo buscar ele e falou Pai, que shopping. 
EL: se deixar o Renan morava lá 
Rachel: Gente, um negócio assim tão chique. E eu fiquei olhando aquilo tudo, eu nunca 

fui tão bem tratada. Isso porque a gente tinha sido escurraçado do museu. Porque o pessoal do 
museu não deixava a gente fazer nada... 

EL: nossa, lembra, no Tomie, a história das bolinhas... 
Rachel: Eles odiaram a gente, mandaram a gente devolver a cartelinha de adesivo que 

eles deram. Aí eu fiquei puta da vida, botei nas minhas coisas, falei bota sim, bota no celular, 
leva pra casa. Eu tava com ódio. Porque gente, imagina, você vai no museu, leva um monte de 
gente, você não sabe quem são aquelas pessoas, se é a primeira vez que elas estão indo ali, 
elas tem que ter uma boa experiência dentro do museu. Tinha criança ali, eles estavam falando 
pras crianças, fica quieta, seja comportada, mimimi. Meu, não. É gostoso, é lúdico, o negócio 
é para interagir sabe. A gente chegou lá no outro shopping e eu falei pronto, hoje vai ser um 
desastre. A gente vai chegar lá no shopping, vão olhar torto pra gente, vão falar alguma coisa 
dos meus alunos, é muita gente junta, vai ficar aquela algazarra. Eu tenho certeza que vai ser 
um desastre. E a gente chegou lá, o grupo inteiro, nenhum segurança mexeu com ninguém. 
Um negócio VIP. Aí eu pergunto pra vocês, no ValeSul isso não acontece? Quando é muita 
gente junta, não pode... 

EL: não pode 
FL: não mesmo 
NS: não pode andar 
RF: não pode mesmo 
Rachel: Então, me contem as experiências, vocês frequentaram lá adolescentes e 

adolescente não tem muita voz pra nada 
NS: eu lembro uma vez que eu fui na Ilha Rata, daí a minha avó saiu comigo e falou, 

vamos no shopping que eu vou comprar, deu uma louca nela de querer comprar uma roupa 
pra mim, um look. Aí eu tava com uma bolsinha minha, da Guess, que eu paguei US$30,00 lá 
em Orlando. E tipo assim, eu tava com uma roupa super simples, tava com uma regatinha 
assim, calça jeans, uma rasteririnha, um negocinho assim simples e aí eu entrei na loja. Até 
então eu tava com a bolsa assim de lado e ninguém viu. Aí eu entrei, e já ficaram meio assim, 
ai o que é que você gostaria, e já me levaram pra um lugar assim que tem as roupas mais 
baratas da loja, digamos. Daí eu virei, eu fiz assim, e a bolsa assim de ladinho, ela tava no 
meu bumbum, e na hora que eu virei e fiz assim, acho que a mulher olhou e ela “ai”, nossa, 
mudou totalmente. A mulher assim mudou até a voz. “Ai, você gostou desse? Gostou desse? 
Gostou desse?”. Daí a minha avó até achou assim, ela saiu da loja e falou, nossa, eles atendem 
bem. É atende muito bem. Só porque viu uma bolsa da Guess, um negócio totalmente fútil. 

Rachel: um negócio muito nada a ver, né. E aí, que mais? Conta 
FL: eu já senti também, por ir sozinho em shopping quando eu tinha uns 15, 16 anos, e a 

diferença de ir com meus pais. Eu senti que é totalmente diferente quando você entra numa 
loja. E os seguranças também, quando eu tava andando, eu parava numa vitrine pra ver 
alguma coisa assim, as vezes eu e mais um amigo, parava e olhava e o segurança já vinha 
empurrando pra andar. E quando eu tava com meus pais, eu parava no meio do shopping, 
ficava assim só parado pra esperar alguém, e ninguém falava nada. 

NS: é verdade 
Rachel: e aí, como é que você se sentia? 
FL: ah, quando eu tava sozinho eu me sentia... sei lá, tipo... 
NS: uma situação chata 
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FL: é, o que é que eu tô fazendo de errado? Porque sozinho eu sou outra pessoa? Com 
meus pais eu tô protegido? Eu achava tipo isso. 

Rachel: conta do Renan 
EL: Ah tá. O Renan parou de ir no ValeSul por conta dessa repressão mesmo que tem 

com os adolescentes. Ele ia, a um tempo atrás, de sexta-feira, toda sexta-feira, ele e os 
amigos, às vezes sábado também. E quando começou era, ah, não pode andar em grupo muito 
grande, mas ainda assim, 3, 4 meninos ainda era tudo bem, se não estivessem fazendo arruaça 
e tal, podia. 

JF: se fosse 7 ou 8, aí já dava problema 
EL: aí já não podia mais. Aí depois a coisa já começou a ficar um pouco mais difícil. Já 

não podia andar 3 juntos assim. E pra entrar, quando ele ia a pé, quando a gente não podia 
levar, tinha que fazer um cadastro pra entrar, tinha que deixar RG e não sei o que, e ficava 
aquela fila imensa. E aí, uma época nós ficamos sabendo que tinha pai que tinha processado o 
ValeSul, e aí o negócio foi pra outras esferas, e aí eles se rebelaram. Teve uma turma que 
marcou, vai entre aspas assim, de invadir o ValeSul. Vocês estão tolindo (sic) o nosso direito 
de ir e vir e isso é constitucional e nós vamos entrar no ValeSul. E aí veio todo mundo, e foi 
num dia que nós estávamos em casa, ainda bem, e o Renan ligou pra gente e falou, pai, pelo 
amor de Deus, vem me buscar porque os seguranças estão colocando nós todos na parede e 
tem carro de polícia lá fora, a gente já ouviu tiro... 

FT: eu discuti com o segurança, eu não lembrava disso. Eu briguei com o segurança 
EL: ...nós estamos desesperados e não tem ninguém, pai, só vocês que estão em casa. O 

FT falou, segura todo mundo aí. Nós trouxemos nosso carro que só faltava vir adolescente no 
teto, que eles vieram todos. Aí quando a gente chegou, deu mais azar ainda, porque eles 
estavam naquela portaria da Marisa e o meu filho ele viu o nosso carro e então ele falou, 
vamos gente que o meu pai chegou. Só que o segurança não viu ele falando isso, só viu ele 
fazendo esse movimento aqui. O segurança pôs as duas mãos no peito dele e colocou ele na 
parede da Marisa 

FT: imagina o pai, né? Pensa bem eu... 
EL: Eu não vi nada, eu só vi a porta do meu carro abrindo, o FT desceu, mas foi uma 

briga... 
FT: o cara ameaçou até me prender, eu falei, chama a polícia, você não é nada 
EL: Pode me prender, você não é a autoridade, a autoridade militar tá aqui. Você pode 

chamar, mas eu quero ver, você vai ter que provar o porquê que você fez isso no meu filho, 
por que que pôs a mão no meu filho. Aí foi um rolo danado e por conta disso não só o Renan 
deixou de frequentar, mas os outros amigos também hoje vão muito eventualmente. É muito 
difícil mesmo eles irem no ValeSul. 

FT: eles vão no cinema 
Rachel: Mas eles sentem o mesmo tipo... 
EL: ainda tem, quando eles andam juntos ainda tem. Tipo, não tá tão feio como naquela 

época. 
SN: tem mais em loja... 
EL: Porque foi logo depois daqueles rolezinhos de São Paulo e tal. Então tava mais à 

flor da pele do que agora. Mas ainda sentem sim, e por conta disso os pais também não foram 
mais. 

FT: você lembra uma época em que tava a polícia direto na frente, na rua. O pessoal 
bebia. Eu não sei que bairro era, mas era um bairro que descia inteiro e vinha fazer arruaça no 
shopping. Só que aí o segurança não tem como saber, eu sou mau elemento, ele é bom 
elemento, condenava logo os dois 

EL: Não, eles se juntavam... 
LG: não era nem só um bairro não, era da cidade inteira.. 
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FT: grupos... 
EL: é da cidade inteira 
RF: o pessoal da zona leste vinha 
FT: igual aconteceu uma vez no Extra, que o pessoal comprava bebida e ficava na porta, 

a mesma coisa. 
EL: Por que, na verdade, a gente não tá aqui julgando 
FT: eu julguei meu filho, o problema meu é meu filho... 
EL: Eu, particularmente, achei errada essa atitude de marcar isso pela internet e aí vim e 

de repente tem 2 carros de polícia com meia dúzia de policiais e você olha lá tem 500 jovens 
tentando entrar no shopping. Então assim, eu não acho muito correto isso, só que pra chegar 
nesse ponto eles foram impedidos de transitar ali, então houve algo que aconteceu antes que 
também não estava certo... 

FT: O shopping perdeu muito com isso 
EL: e com isso, nós, os amigos dos nossos filhos continuam sendo os mesmos, e não só 

nós, mas os outros pais também, hoje vão no ValeSul muito raramente, todos os pais, e nós 
estamos falando de pelo menos 10 famílias. 

FT: a EL falou que nós fomos no shopping esses dias, porque fechou a Americanas e ela 
queria comprar chocolate e só tinha lá, por isso nós fomos, senão tinha que ir lá no Extra que 
era mais longe. Fazia três meses que eu não ia no shopping. 

EL: Bastante tempo mesmo 
Rachel: e vocês duas? 
SN: Então, já aconteceu uma situação que ele falou. Eu tava com uma amiga e a gente 

tava olhando a vitrine e simplesmente o segurança bateu nas minhas costas e falou, pode ir 
circulando. 

RF: Não para... 
SN: mas foi bem na época dos rolezinhos, né. E ele teve a audácia de bater nas minhas 

costas, Pode ir circulando, não vai olhar nada. Ele falou, se tá interessada, entra na loja, senão 
você circula. 

FT: olha que absurdo 
FM: Aconteceu com meu irmão. Ele estava no shopping com a namorada, ela foi ao 

banheiro, e ele sentou no sofá pra esperar e o segurança mandou ele sair do sofá. 
NS: nossa senhora. 
FT: o sofá era proibido usar, né. 
FM: não podia sentar no sofá 
NS: tiraram o sofá inclusive, nossa que raiva 
JF: No Colinas, a gente era adolescente, tinha 14, 15 anos, a gente ia uhuu vamos curtir, 

vamos no shopping, no cinema. A gente ficava andando, sabe quando anda amiguinha, com a 
mãozinha assim toda feliz, aí o cara vinha, não pode, tira, não pode. Aí a gente, mas por que? 
Tinha gente que andava de meia no shopping, juro. Naquela época, uhuu, ficava no shopping 
o dia inteiro, a minha mãe só vem me buscar às 6 da tarde. Ficava lá de meia andando no 
shopping. Isso eu acho um absurdo, assim porque você não tá na sua casa pra andar de meia. 
E o segurança ficava, não pode, não sei o que. Mas tinham uns que avacalhavam também. 
Mas ficar andando de mão dada e ficar zoando, é normal. É normal de adolescente fazer isso e 
as pessoas ficam, não pode, não pode. 

RF: Depois dessa época que não pode ir na sexta-feira a noite lotada, a minha roda de 
amigos, até então, acabou, a gente não ia mais a noite no shopping. A gente ia a tarde no 
cinema, porque a gente só ia ao shopping pra ir ao cinema, então a gente só ia a tarde e depois 
ia embora, porque a noite ia lotar, a noite ia ter toda essa galera, os seguranças iam ser super... 

FT: estressante 
JF: eu fiz isso também, eu enjoei, parei de ir... 
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RF: e mesmo a tarde o segurança ficava seguindo a gente, porque o segurança segue a 
gente, aonde vai eles ficam se comunicando, olha, virando, eles estão virando, aí o próximo 
na outra esquina já tá de olho, entendeu. 

SN: eles ficam no rádio  
Rachel: mas isso hoje? 
LG: segurança me segue desde os meus 12 anos. 
RF: eu não sei hoje, mas antigamente era assim quando eu ia em grupo. Ainda acontece, 

eles ficam de fora, tal grupo, tal pessoa, tal indivíduo 
Rachel: minha vontade é de ir agora lá. Todo mundo andando junto pra ver o que 

acontece 
FL: aconteceu um negócio comigo uma vez, você tava comigo? Sabe quando eles fazem 

aquele paredão? Os seguranças fecham assim e não deixam passar as pessoas. Tava andando 
eu, meu irmão, acho que o Rafael. A gente tava andando, aí deixaram eu passar, deixou mais 
alguém passar e segurou o meu irmão e o Rafael. Não deixou passar. Aí eu olhei, pro lado e vi 
que ele ficou lá atrás do segurança, aí eu voltei e falei, por que que ele não pode passar? 

EL: olha que coisa engraçada, Rafa, igual a SN comentou, ela tava vendo a vitrine, 
gente, visual merchandising deixa de ter sentido, né? A vitrine não pode... 

FT: não pode parar pra ver a vitrine? 
LG: perde todo o sentido da vitrine 
EL: pera aí, neguinho estudou tanto pra fazer aquela coisa pra chamar a nossa atenção e 

fazer a gente parar... 
NS: aí tem que circular, vamo lá circulando, circulando... 
EL: então não quer vender 
Rachel: então, e vocês? Eu to fazendo aqui, eu to continuando, conta mais histórias, os 

três aqui. 
CP: eu não tô lembrando de nenhuma aqui 
Rachel: ValeSul 
LG: Então, ValeSul, eu já falei, desde muito novo eu sou seguido por segurança no 

ValeSul 
Rachel: Hoje também? 
LG: hoje eu não vejo tanto, por incrível que parece 
CP: é porque eu to junto 
JF: impõe moral 
LG: eu acho que tem um certo respeito, porque fala, não, é um casal de namorados, eu 

não vejo mais. Mas se eu tô sozinho, daí eu tô andando, daí se sente meio estranho, eu olho e 
tem um segurança. Daí você para, você olha e ele parou também. Tem uma vez que eu entrei, 
não era nas Americanas, eu não lembro, era algum lugar que tinha segurança, e eu entrei e o 
segurança veio. Caramba né, daí eu dei a volta nas prateleiras e o segurança deu também, aí 
eu dei outra volta e depois virei, dei uma volta e outra... 

FT: apaixonou 
LG: Aí depois acho que ele percebeu que eu vi e deu uma disfarçada, mas sinceramente 

eu nunca liguei, eu achava divertido até. Eu olhava assim, aí andava e tava sempre olhando. 
Aí radinho e ele parava, daqui a pouco tinha outro que e assim, aí fazia a visualização, daí 
seguia. Sabe, eu sempre tive essa perseguição, digamos, não só em shopping, também em 
supermercado, é sempre gente olhando pra ver o que você vai fazer. 

Rachel: E você? 
CP: Ah, no ValeSul nunca teve isso do segurança ficar me seguindo, mas na época do 

rolezinho eu fui com uma amiga e tinha esquecido o RG, daí eu estava com ela e a gente ia 
fazer 18, era em junho e a gente ia fazer aniversário em agosto, e ele perguntava as 
informações pra poder entrar e pra piorar a gente tem as informações meio parecidas, a gente 
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mora na mesma rua, o aniversário dela é dia 24 e meu 26 de agosto, o mesmo ano, e ele ficava 
olhando com aquela cara assim, aí eu acho que foi muito chato, ficar lá na fila com todo 
mundo, parecia que era... 

FT: presídio 
CP: é, eu achei muito chato isso. Aí depois a gente entrou e foi de boa 
FL: eu já passei por isso 
LG: inclusive, eu não tive isso porque eles estavam fazendo isso com quem era menor. 
FL: eu passei também do lado do segurança 
CP: não, lembra aquela vez que pararam a gente 
LG: eu sei, mas eles só cadastravam quem era menor. Tanto que a gente ia no shopping 

e você falava Gu... lembra aquelas meninas que pediram pra entrar com a gente, “fala que 
você é meu tio”, não... 

NS: fala que é meu tio... 
EL: nem te conheço... 
FL: eu passei, eu vi aquela fila de adolescente e eu passei a pé, assim andando mesmo, o 

cara olhou assim, acho que pela barba, achou que era mais velho e não falou nada. E meu 
irmão tava vindo atrás ele já parou o meu irmão. 

NS: Detalhe, o irmão é assim totalmente o diferente dele. 
FL: meu irmão parece irmão da NS 
NS: a pele branca pálida, olho verde, cabelo mais loirinho, aquela coisinha mais 
EL: mais fofinha... 
NS: é, exatamente. Totalmente diferente dessa coisa grotesca aqui... 
Rachel: que ela ama e tá junto há quanto tempo? 
FL: quase dois anos 
NS: nossa, que quase dois anos... 
FL: um ano e sete meses 
JF: é quase dois anos, gente... 
EL: passou de um ano e seis meses , né JF. 
NS: quase dois anos pra mim é, sei lá, um ano e dez meses. 
FL: Mas  daí, o segurança parou meu irmão, e eu votei e falei, por que que você parou 

ele? E ele, ah, porque ele é menor.  Mas meu irmão não era, mas ele tem carinha de menor. Eu 
falei, não, ele não é menor, ele tá comigo. Aí ele, ah, então pode passar. E aí os outros ficaram 
tudo olhando do lado. Aí dentro do shopping, eles faziam paredão, lá dentro, os seguranças. 
Porque tinha lugar que não pode passar 

RF: gente... 
FL: Eu tava andando, assim de boa, ai eu tava passando, eu, meu irmão e mais uns dois 

amigos. Aí passou, de repente a gente olhou e ficou um pra trás. Aí a gente olhou, ué, por que 
ele não passou? Aí a gente voltou lá. Eu voltei e falei, por que que ele não passou? Daí, não, 
não pode passar moleque pra lá. eu falei, como assim moleque? Ele é meu irmão, não tem 
nada a ver, tá andando comigo, o que é que tem? 

Rachel: você lembra quais que eram as seções, as partes? 
FL: eu tava vindo daquela parte da Ri Happy, indo em direção daquele lado da 

Americanas, indo pra lá, pro cinema. Então foi naquela parte ali, que tem uma divisória, ou 
você vai pra lá ou você vira. Daí a gente tava indo, só que eu não percebi, tava todo mundo 
conversando distraído e a gente passou pelo meio deles assim, porque toda hora eles paravam 
um monte de grupo e falava pra dar a volta. Eu falei, nossa, só falta encher o meu saco 
também pra dar a volta, como se eu tivesse cara de moleque. Aí passamos assim, e de boa, 
daqui a pouco eu olhei pra trás e meu irmão ficou lá. Aí eu voltei e falei, por que você parou 
ele? Ele disse, Ah molecada não pode ir pra lá. 
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Rachel: e o que é molecada? O que caracteriza molecada, você ter cara de mais novo ou 
a roupa? 

JF: acho que é tudo isso 
FL: acho que é mais a cara 
NS: acho que é tudo isso 
JF: cara de mais novo, às vezes a atura, a pessoa é mais baixinha... 
FT: Grupo 
JF: é o grupo 
FT: e eles faziam sabe o que? Eles saíam na Marisa, ah não pode passar lá, e davam a 

volta pelo estacionamento e aí entravam lá na praça. Quando eles faziam isso, os seguranças 
pegavam aquele carrinho deles, viam eles começando e iam encontrar com eles lá na porta da 
praça de alimentação. 

EL: deixavam eles dar a volta inteirinha. 
FT: aí os coitados davam a volta e falavam, vou pra casa, vou ficar aqui fazendo o que? 

Chegou a esse ponto. 
FL: tava desconfortável andar no shopping 
NS: era perseguição já 
FL: tava ruim andar no shopping 
RF: no dia do protesto, lembra aquele dia do protesto fatídico? 
Rachel: que dia? 
RF: aquele que a galera foi pra Dutra 
JF: da passagem 
Rachel: ah, sei 
RF: eu tava lá, a gente saiu e tava morrendo de fome, a falou, vamos comer no 

shopping, a gente tava do lado do shopping. Eles não deixavam entrar, os manifestantes. Tipo, 
foi um dia incomum, mas eles não deixaram os manifestantes entrar ali naquela entrada da 
Atento. A gente falou assim, bom a gente tá morrendo de fome, vamos pela outra entrada. Daí 
a gente foi pela outra entrada, mas ele não deixavam entrar... 

Rachel: nem pela outra entrada? 
RF: Pela outra entrada a gente conseguiu, só que naquela ali, não. 
JF: na teoria, eu acho que o shopping não é pra ser um lugar privado. Shopping é um 

lugar público. Todo mundo pode frequentar o shopping, só que na prática não é bem assim 
EL: não é assim que funciona 
Rachel: Na verdade o shopping é privado 
EL: ele é privado 
Rachel: ele é um capital privado, tem um dono. Não é público 
JF: Eu não sabia disso, entendi, mas eu digo assim, o espaço é publico, qualquer um 

pode ir ao shopping e ir lá comprar, passear, qualquer pessoa não tem esse direito, ou não? 
Não sei se tô falando bobeira... 

Rachel: então, essa é uma discussão bem interessante na verdade. A gente pode até 
colocar aqui a percepção de todo mundo. Porque na verdade, não, é como se eu abrisse a 
minha casa, quem quiser pode entrar aqui em casa, mas se eu não for com a sua cara eu não 
vou deixar você entrar na minha casa. 

FT: eu vou impedir você de algum jeito 
Rachel: e eu tenho todo o direito, por que é a minha casa. 
JF: é a sua casa. 
FT: você vai cobrar pra estacionar na frente... 
Rachel: é, você entendeu? É bizarro isso, porque na verdade essa restrição não é 

frequente, ela só acontece nesses casos extremos a gente acaba sentindo... 
EL: confundindo um pouquinho... 
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Rachel: é, porque o shopping o que é que ele fez... eu não sei se vocês sentem isso, 
vocês vão muito em lugares públicos ou vocês vão mais no shopping? 

JF: Tipo o que? Tipo uma praça? 
Rachel: uma praça 
JF: eu vou bastante em praça. Porque tipo assim, o meu role com os amigos é tipo 

assim, ah a galera curte ir pro Pub. Não, meu rolê não é Pub, meu rolê é ir na praça, fazer um 
som, ficar lá, beber alguma coisa, ficar lá até de madrugada. 

Rachel: qual praça você vai? 
JF: mil praças. Tem a praça do Satélite, do Jardim das Indústrias, perto da minha casa, 

depende do dia, depende da onde a gente tiver, entendeu? mas assim, eu vou bastante em 
praça, até pra ficar conversando. 

NS: a gente vai mais pra casa de amigo. Nosso rolezinho é tipo vamos pra casa de 
alguém ou pro apê de alguém... 

JF: é, eu também tenho isso de ir na casa das pessoas, mas shopping é muito pouco. 
Rachel: Shopping é pra cinema 
JF: é, shopping é pra cinema 
Rachel: não dá mais, vocês não se sentem mais confortáveis em ficar passeando no 

shopping? 
RF: passear só quando a gente vai ao cinema. Por exemplo, tô esperando a hora da 

sessão, então vamos andar 
NS: exatamente, via pras lojas 
FL: Se chegar muito cedo 
RF: ou quando gente vai pra uma loja, aí a gente vai na loja e depois que a gente vai, ah 

vamos dar mais uma andadinha, daí a gente anda e vai embora. 
JF: eu também não tenho muita paciência. 
FL: o que a gente faz geralmente é sentar na praça de alimentação. Procura um lugar, 

senta lá e fica conversando. 
NS: é 
EL: quando da sorte, acha. 
NS: é, exatamente. 
Rachel: então vocês não vão mais... 
JF: ah, fazer compras também, às vezes. Tipo, ah, vou comprar uma roupa. Meu 

namorado comprou roupa esses dias e ele falou, vamos comigo pra me ajudar a escolher, você 
faz moda, então você sabe de roupa. e eu falei , tá bom, vamos. Ele fala isso, gente! 

Rachel: nossa maior função é personal stylish, só que ninguém quer pagar por isso. 
EL: é, de grátis. 
JF: aí ele foi lá, escolheu as roupas, eu ajudei ele, a gente comprou e foi embora. Só isso 
Rachel: mas vocês rodaram o shopping inteiro nessa? 
JF: a gente ficou batendo perna. E a mãe dele, vamos gente, eu quero ir embora, quero 

almoçar, não sei o que, e ele mas eu tenho que escolher a roupa... 
FL: é quando a gente vai comprar também a gente vai em duas lojas. A gente vai na 

Riachuelo, vê o que tem pra comprar, vai na Renner e vem embora. 
NS: é 
RF: eu sou diferente, eu tenho loja certa. 
JF: mas aí eu falei, vamos na Wilco, é onde tem roupa legal, vamos lá 
RF: eu já sei quais são as lojas. 
Rachel: isso entra na minha próxima pergunta norteadora, na verdade, que é o seguinte. 

Eu vou no cinema, tá faltando uma hora e meia pra eu ir no cinema, eu vou andar no 
shopping, tem lugar que eu passo e lugar que eu não passo? 

JF: como é que é? Lugar que passa ou não passa? Tipo passear no shopping? 
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Rachel: é, tipo assim, eu não gosto de ir por aqui. 
JF: nossa, não, eu passo em todos os lugares 
NS: não 
FL: também não 
JF: até porque o shopping é pequeno, então vamos andar, vamos dar a volta em tudo 

que é lugar. 
RF: se for pra esperar o cinema eu ando, tem que matar a hora de algum jeito 
JF: principalmente o Colinas. Opa, vamos dar a volta aqui, dar a volta aqui, 20 vezes. 
EL: nossa, o Colinas... 
RF: e eu fico lá na livraria. Na Maxsigma 
FL: os lugares que me chamam mais atenção são as lojas de celular e a livraria 
Rachel: Como é que é? 
FL: Na livraria e loja de celular são os lugares que eu mais passando tempo 
Rachel: é? 
FL: é, eu vou pra ficar vendo os modelos de celular ou então vou na livraria 
LG: eu vou na banca, ver os quadrinhos. 
JF: é, na banca 
FL: ou de jogos também, vou na loja de jogos 
Rachel: e quando é pra rodar, vocês têm um itinerário do shopping? 
NS: não 
Rachel: tipo assim, eu vou entrar por tal entrada, daí eu faço tal volta. 
LG: depende... 
Rachel: Você tem? 
LG: quando eu vou no cinema, eu já desço no cinema, depois a gente já vai pra praça de 

alimentação 
FL: a da entrada a gente tem 
NS: a da entrada é só por coisa mais estratégica, dependendo do lado que eu venho, aí 

vai na entrada mais próxima, que é geralmente ali na entrada da Marisa. 
FL: tem dia que a gente para lá embaixo 
NS: mas não é assim uma preferência, é porque é mais perto mesmo. 
Rachel: eu tenho itinerário no shopping. Eu entro pelo estacionamento lá de baixo,  
FL: eu sempre faço isso 
Rachel: Aí eu subo na parte nova, vou até o segundo andar, entro na Renner, eu tenho 

que entrar na Renner. Eu não compro nada, eu faço isso aqui na Renner. Eu entro na Renner... 
EL: Bate o dedinho no botão... 
Rachel: bato o dedinho no botão pra dizer que eu tô satisfeita. Aí eu saio e vou resolver 

o que eu tenho que resolver, mas eu sempre faço isso. 
FT: olha só... 
Rachel: o que foi? 
FT: igualzinho... 
Rachel: você faz isso também? 
FT: estacionamento é só lá embaixo, se eu parar em cima, por que parou aqui em cima? 
FL: eu também só paro embaixo 
FT: aí sobe lá, entra nessa tal de loja que não tem nada aí... 
EL: ele fala, você entra toda vez aqui e não acha nada! 
FT: Não compra nada, aperta o botãozinho 
JF: satisfeita, muito satisfeita 
Rachel: então você tem itinerário no shopping 
EL: mas sabe que eu nunca tinha parado pra pensar nisso 
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FT: eu tenho itinerário no shopping, seguir ela. Meu itinerário no shopping é seguir, 
onde ela vai, eu vou atrás. 

EL: não você fez a pergunta e eu de primeira eu falei não. Mas aí na hora que você 
começou a falar eu comecei a sentir assim uma certa similaridade 

Rachel: gente, eu tenho que fazer isso 
FT: só faltou pra ir embora, depois, comer uma coxinha com catupiry naquela 

lanchonete ali antes de sair pro estacionamento. 
EL: não, ou tomar um café. 
Rachel: eu tomo um café 
EL: eu tomo um café, na maioria das vezes é um café. 
FT: na mesmas lanchonete, que é caro pra caralho. 
FL: da pra comprar pó de café pro mês inteiro 
FT: dá pra comprar cozinha o mês inteiro. Brincadeira. Ela fala, você não vai comer 

nada? Não, eu me nego. 
EL: esses dias... eu não gosto muito de coxinha, mas a da Doceria do Vale ali, não tem 

jeito, a Do Vale é demais. Às vezes eu tomo um café e eu gosto do Café do Barão. Ai eu sento 
pra tomar café no Café do Barão... 

FT: O Café do barão eu recuperei porque eu vendi uniforme pra eles e peguei tudo as 
coxinhas que ele tinha vendido... 

EL: E aí ele fala assim pra mim, quando que você vai pedir um cafezinho básico, 
mulher? Não é possível, você pede café com isso, café com aquilo... não dá pra ser só o café? 

FT: é muito caro 
Rachel: Eu peço cappuccino também, eu adoro. E aí, falando assim, alguém lembrou de 

algum? 
EL: eu nunca tinha pensado nisso. 
JF: de algum lugar que vai? Não 
FL: no estacionamento eu tenho preferencia também, só paro lá em baixo, eu tenho 

tique. 
NS: É, ele para lá em baixo só, mas por mim.... 
FL: eu fico procurando, se não tiver vaga eu fico, tipo, me sentindo mal. Eu fico 

rodando 5 minutos lá 
JF: eu fico meio brava também... 
NS: um dia eu fiquei com tanta raiva, tava lotado lá em baixo, e ele lá procurando. E eu, 

amos, tem um monte de lugar lá em cima. E ele, não vou achar aqui, daqui a pouco alguém 
vai sair. Ele ficou um tempão lá baixo. 

FL: Eu tenho tique, eu tenho que parar lá. eu não consigo parar lá em cima 
JF: a minha mãe é assim também quando vai no shopping comigo. Eu falo, mãe, vamos 

parar lá em cima, lá onde não é coberto. Tem trezentas vagas, olha escrito ali, e ela, não, lá em 
cima não, vai tá sol. Mas em baixo também tá sol, não tem diferença. 

NS: nossa, tem lugar pra dar e vender lá em cima. 
Rachel: e você? você ia falar alguma coisa. 
LG: então, eu vou muito no shopping no horário de almoço do meu serviço, e 

geralmente é pra ir no caixa eletrônico. Então eu trabalho em Jacareí, eu desço e entro por 
aquela entrada principal. E eu tenho que passar na praça de alimentação, eu não como nada, 
só passo lá pra ver se tem alguém conhecido. 

FT: Pra dar um oi, tirar uma selfie. 
LG: isso. Daí eu viro, dou a volta na banquinha que tem lá, no quiosque da banquinha 

eu dou uma olhadinha. Aí depois eu vou lá para o Walmart, que é onde tem o Itaú, porque 
tiraram o lá de fora. E na volta é a mesma coisa, dou aquela voltinha. Pra isso eu tenho um 
roteiro, agora se for pra outra coisa, vai de qualquer jeito. 
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FT: mas a banca é legal. Aquela banca é legal. 
Rachel: aquela banca é boa, também acho. 
FT: tem umas coleções legais. 
Rachel: o que foi Rafa? 
RF: não, é que tem Itaú na parte nova também. 
LG: mas é mais perto lá em baixo. 
FT: Itaú é igual praga, tem em qualquer lugar. 
Rachel: ainda bem. 
FL: vai espalhando 
FM: Itaú e Bradesco 
Rachel: é. Agora só pra finalizar e ai eu libero a mesa pra vocês comerem a vontade... 
FT: ué, não tava liberado? 
Rachel: a pesquisa inteira gira em torno desses territórios construídos através da roupa, 

Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. 
CP: eu não entendi nada 
NS: por que é que eu to aqui? 
Rachel: o que é que é o território? O território é quando você se sente dono daquilo, 

sabe? Então através da roupa você fala todo um estilo de vida que você tem, tudo o que você 
é. Você demarca ali o seu espaço através da sua roupa. Você faz isso quando você vai pro 
shopping? 

CP: Não, acho que não. Eu coloco o que eu quero. Não importa o que os outros vão 
pensar. 

JF: só cabe a você, sua personalidade. 
CP: tem dia que eu quero ir mais arrumadinha, mas tem dia que eu quero ir mais...  
JF: mais mulambs 
Rachel: mulambs... 
CP: é, eu não fico pensando, ai eu vou assim porque não sei o que os outros vão pensar. 

Eu quero me vestir do jeito que eu quiser. 
LG: uma coisa que a CP não entende que eu faço é que eu não tenho roupa de sair. 
FL: somos dois. 
NS: é, a mesma coisa. 
LG: eu não tenho roupa de sair, a roupa que eu vou pra padaria é a roupa que eu quiser 

ir pra um lugar, ir pra uma festa. É a mesma roupa. Eu quero usar isso, eu vou usar isso. 
FL: ela fala, cadê a sua roupa de sair? Eu não tenho roupa de sair. 
LG: Eu não tenho roupa de sair. Não tenho calça de sair, camisa de sair, não tenho nada 

de sair. Então eu realmente pego o que tem lá e o meu estilo é esse. Compro a roupa que eu 
gosto e monto na hora 

JF: o meu namorado é assim também 
Rachel: você não tem roupa de dançar? 
LG: roupa de dançar, geralmente eu tento por roupa confortável, mas ultimamente até 

com calça jeans eu vou dançar. Não tô muito exigente não 
CP: eu danço com a roupa mais confortável o possível 
LG: é, o mais confortável o possível. 
Rachel: mas é pirado igual a sua namorada? 
LG: não, geralmente eu gosto de usar um shorts  de basquete, bem confortável. 

Ultimamente o meu rasgou 
FL: e ela fala, que roupa que você vai por pra ir no casamento? 
NS: pô, é o casamento 
FL: é a mesma coisa 
NS: mesma coisa não 
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JF: meu namorado parece uma mulher pra comprar roupa 
EL: mas essa camiseta tem 30 anos, é mais eu adoro essa camiseta. 
FT: essa camiseta tem 3 semanas 
EL: é bem assim. Aí pega um blazer novinho e põe uma camiseta preta velha. Aí eu 

reclamo e ele fala, eu adoro essa camiseta. 
RF: meu pai é assim. E a calça jeans? A calça jeans branca já. A gente olha, pai, você 

vai sair mesmo assim? Você tem certeza? 
SN: e a minha mãe tem a birra com chinelo também 
FT: ah, lembrou né? 
EL: ah, não sou só eu... 
LG: então, hoje em dia eu não uso chinelo mais por causa da CP. 
FT: olha lá, é o tal do chinelo. Tá vendo como é que é? 
LG z: não, mas foi antes dela falar, porque quando eu ia pra casa dela quando a gente 

começou, a gente nem namorava ainda, eu sempre colocava tênis. 
FL: eu comecei a usar chinelo por causa dela. 
 eu nunca fiquei de chinelo da frente dela. Acho que ia dar um ano de namoro quando 

ela me viu de chinelo. Eu não me sentia a vontade de chinelo perto dela. 
FT: você tem pé? 
Rachel: aí foi a primeira briga. 
NS: aqui já foi ao contrário, eu fiz ele usar. Dentro de casa, de tênis?! Eu xingava ele 
FL: Porque eu ficava de tênis. Eu ficava de tênis em todo lugar, dentro de casa. E ela 

sempre de chinelo. Dai eu comecei usar chinelo por causa dela. Eu nem tinha chinelo, eu tive 
que comprar, eu nem tinha. 

EL: eu não uso chinelo. Mas nem que paguem. 
JF: meu deus do céu, que TOC 
Rachel: você usa chinelo? Usa né, você é de boa 
JF: uso, e eu adoro ficar descalça em casa, é a melhor coisa do mundo. 
CP: eu não uso chinelo 
Rachel: e aí gente, e os territórios, o seu estilo de vida, é consciente ou totalemente 

inconsciente? 
JF: ah, pra mim é inconsciente. 
SN: o meu também é. 
FL: o meu é inconsciente totalmente. 
NS: incosciente 
RF: consciente 
NS: mas esse negócio... 
FL: é que você acaba se encaixando num estilo 
LG: depende do seu inconsciente, porque você tenta escolher a roupa um dia pra 

comprar, então.  
FL: inconscientemente você acaba se encaixando no lugar, do jeito que você se veste 

você se encaixa no lugar, querendo ou não 
Rachel: e como você se define? 
FL: eu? Eu não sei, acho que eu sou moderno 
NS: Maloqueiro 
FL: como que é maloqueiro, agora descreve o maloqueiro. 
Rachel: descreve o maloqueiro 
NS: touca, barba, alargador 
FL: ah, isso é maloqueiro 
Rachel: e você, como você se descreve? 
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NS: ah, eu não sei, acho que moderna também, porque é um jeito meio desleixado, mais 
despojado, eu não sei. 

FL: desleixado, mas sem ser desarrumado. 
NS: é o desleixado, mas arrumado. 
JF: pra mim eu sou a mistura de tudo 
EL: você fez uma pergunta agora que é uma coisa que pra mim é uma indagação 

mesmo. Eu tava respondendo uma pesquisa de um grupo, esses dias atrás, da Flávia, e ai tava 
lá, qual o seu estilo? Clássico, casual... eu falei, cara eu não tenho estilo! Eu sou uma bicha 
eclética. Aí depois eu fui ver, é claro que até por força do cotidiano da gente, você acaba se 
adequando mais ao casual, porque é mais prático. Mas não que em determinado momento eu 
não vou me vestir de forma clássica, não, eu vou me vestir de forma clássica. Agora, até que 
ponto isso é a transfiguração daquilo o que eu sou? 

Rachel: mas conhecer não significa que você adota. O seu dia a dia é casual. 
EL: o meu dia a dia é casual, exatamente. 
Rachel: porque você pode ser um casual clássico, eu tenho isso na minha madrinha. 

Gente, vocês precisam ver o armário da minha madrinha. Sabe aquele livro chique da Glória 
Kalil, que ela fala assim, o que é um armário pra todas as horas? Uma calça preta, uma calça 
azul, uma blusa preta, uma blusa branca, uma blusa vermelha, um casaco preto, uma casaco 
branco 

EL: um blazer azul 
Rachel: um vestido de festa e um vestido pro dia a dia, longo. Você abre o armário da 

minha tia, é isso. É só isso que ela tem de roupa. Ela tem dois sapatos, um preto e um bege, do 
mesmo modelo. 

EL: eu morria 
JF: não consigo ser assim 
FM: qual o problema? 
NS: nossa, é muito limitado 
EL: eu preciso conhecer sua madrinha 
FT: eu perdi meu guarda-roupa, de tão pouca roupa que ela tem. Veio pro meu lado. 

Tipo eu tenho um espacinho assim 
Rachel: e aí ela tem uma sandália baixa, uma sandália alta. Aí quando uma estraga ela 

compra outra, então ela vai mudando a roupa dela assim. Tipo, a sandália quebrou o salto, ela 
compra outra sandália. 

EL: eu preciso conhecer a madrinha dela, gente. 
FT: essa aí acaba com o mercado, vocês tão fudido 
Rachel: Aí ela tem uma calça escura, preta, larga assim, boa. Uma azul marinho. Aí ela 

fala, eu vou pra um lugar muito quente, preciso comprar uma calça branca, daí ela compra 
uma calça branca. Aí no que ela compra a calça branca, a outra, mais antiga, ela dá. Daí ela 
repões essa outra depois. 

NS: nossa, gente! 
Rachel: então o armário dela são 20 cabides 
EL: Absolutamente correta 
JF: é bem certinho 
Rachel: e ela é clássica. Um estilo super clássico, porque ela tem as horas casuais, que é 

quando ela põe a calça preta com a blusa branca e sandália baixa, que ela tá casual, mas não 
deixa de ser clássica. É o estilo dela. 

EL: acho que no meu caso é casual mesmo 
Rachel: e eu fico querendo a morte. Eu olho aquele armário e falo, gente como 

consegue? você não enjoa? E ela fala, não eu tenho uns bricos aqui que eu jogo. E ela tem uns 
dois vestidos pra casa, um vestido de festa, porque ela sai muito. 
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FM: mas ela tem problema na vista, isso facilita a vida dela. 
EL: eu morria, eu tenho certeza que eu morria. 
JF: eu também 
EL: Porque tem dia que eu levanto e eu quero colocar nada mais que uma camiseta 

branca, eu levantei daquela forma, eu quero. Se eu tenho que sair, se eu tenho que trabalhar, 
eu vou colocar uma camisa branca, mas vai ter que ser aquilo, sabe. E tem dia que eu quero 
colocar um troço tie dye, cheio de franja. Como que eu ia fazer numa situação dessa? É que 
ela é clássica. 

Rachel: minha tia tem também uma outra variante, ela tem um problema de visão sério, 
então ela não enxerga muito bem. Então assim, o contraste, ela vai no preto, preto preto, calça 
preta, ela tem isso também. Mas ela sempre foi assim, mesmo quando ela enxergava, porque 
foi deteriorando a visão dela.  

EL: entendi  
Rachel: Eu lembro de mais quando eu era criança, eu abria o armário dela e era tudo 

organizadinho, sabe aquela coisinha... 
EL: ai que coisa linda 
NS: nossa, o meu é zona, na hora que você abrir vai cair as coisas 
JF: o meu é uma baderna é uma balbúrdia 
LG: o meu pra abrir tem que por o pé assim 
NS: sai um rato de dentro 
EL: eu ouvi há um tempo atrás, se você quer saber como anda a organização da sua 

vida, abra a porta do seu guarda-roupas. Eu falei meu deus... 
RF: Não, eu sou totalmente diferente, o meu é organizado 
Rachel: e você como é? Você é consciente? Qual que é o seu estilo, como você se 

define? 
FT: então eu tenho um problema, porque eu sempre trabalhei de terno e gravata na 

minha vida. Quem olha hoje fala, é mentira. Mas é, eu trabalhei mais de 20 anos numa sala, 
com ar condicionado, no meio de papel e conta. E de gravata, e ninguém entrava porque era 
proibido. Então eu sempre andei assim, mas o preto sempre me perseguiu. Então eu ia 
comprar uma roupa nova pra trabalhar. Ia uma camisa preta, uma gravata preta e quando o 
dono da empresa me enchia o saco eu mudava a gravata, punha uma cinza escura. Olha, tem 
uma reunião hoje, então você põe uma cinza escura, ou põe outra roupa, parece que você só 
tem uma. Mas beleza, eu punha a gravata diferente, ele xingava e tal. Quando eu saí de lá, se 
você abrir meu guarda roupa hoje, tem muito preto, mas não é gravata e terno. 

EL: é ele passou pro casual 
FT: se não fosse ela, eu usaria praticamente 70% de roupa preta. Eu acho que você 

chama menos atenção, eu não gosto, pode parecer o contrário, mas eu não gosto de chamar 
atenção, só nos lugares certos. E como agora eu trabalho com vendas, as vezes o preto 
assusta. Você vai visitar um cliente e tal, então você fala, hoje eu vou lá no shopping visitar 
um cliente, eu não posso ir de preto. Aí se eu vou numa indústria, aí o preto já me ajuda, 
porque eu vou atender o mala que eu era. Então depende do dia. No dia a dia é calça jeans, 
sapatenis e uma camiseta, se tiver frio um blazer. 

FM: e hoje você abomina terno e gravata? 
FT: então, se depender de mim eu não ponho mais, entendeu. mas eu acho... sabe 

porque no Vale do Paraíba não existe isso. Eu trabalhava em São Paulo, quando eu vim pra 
cá, aqui ninguém usa terno e gravata, praticamente. 

JF: é difícil 
EL: muito difícil, é bem flexível aqui 
JF: meu pai usa. 
FT: em São Paulo todo mundo usa 
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JF: nossa, em São Paulo sim 
FM: assim, eu trabalhei em hotel, era uniforme, termo e gravata todo dia. Pode tá sol, 

pode tá chuva, terno e gravata. E quando eu saí, só uso quando é necessário, apesar de gostar. 
Eu gosto de terno, mas eu evito 

FT: Blazer eu gosto, mas blazer mais esporte, que usa com camiseta 
EL: ele usa muito com camiseta  
FT: a minha filha fala que eu virei um velho moderno. Pus brinco, tirei o terno, to 

pensando em fazer uma tatuagem 
EL: papai, foi só tirar a gravata que você mudou de vida 
Rachel: eu te passo o tatuador 
FT: eu quero tatuar um nome aqui. Adivinha qual que é o nome que eu quero tatuar aqui 
Rachel: EL 
FT: é, o nome dela. Mas todo mundo fala que dói muito  
Rachel: dói pra caramba 
FT: mas é pequeno o nome 
Rachel: faz um coração 
FT: não, é pra todo mundo ver. Ela tá em greve comigo porque eu perdi a minha 

aliança, não sei onde eu pus. Perdi em casa 
Rachel: você sabe que eu to com alergia, não to usando aliança. Meu dedo fica na carne 

viva. Não uso mais. Ele usa e eu não uso. 
EL: sério? 
FT: o pior é que eu perdi junto com eu anel de formatura. Os dois, eu tirei e não sei 

onde está. Eu já desisti de procurar. 
EL: ele perdeu em casa. 
JF: gente, São Longuinho, cadê? Promessa 
FT: O meu filho fala São Burrinho, porque eu perco direto as coisas. 
EL: ô pai, você tá com problema, hein pai?! Tá ficando velho 
Rachel: como você se define RF? 
RF: nossa, é muito difícil, porque eu... sei lá, casual. 
Rachel: e você? 
SN: também, mas eu gosto muito de cores e estampas 
Rachel: mas você é administradora, e aí? 
SN: então, mas aí no ambiente profissional já um pouco mais diferente. É uma coisa um 

pouco mais clássica. Dá pra colocar cores, mas assim, eu acho que tem que manter o lance 
clássico nessa área de administração. Mas fora, eu gosto muito de estampa, gosto muito de 
diferenciação. A minha irmão já não tem um gosto parecido com o meu, a gente já se enfrenta 
muito nisso 

RF: é se enfrenta muito 
SN: porque ela fala na cara, não gostei de você com essa roupa. e a minha mãe também. 

Tem esse conflito em casa, mas é bom essa sinceridade 
Rachel: e você JF? 
JF: Ah, eu também não tenho uma definição de estilo assim. Tem dia que eu tô, nossa, 

hoje eu quero usar uma saia lápis e um salto, e tem dia que eu vou usar calça jeans e All Star. 
Eu sou assim. 

Rachel: No geral 
JF: é no geral, é tipo um casual 
Rachel: Hipster 
JF: Não hipster, mais hippie. Um turbante, uma saia longa, um vestidão ou uma coisa 

assim. Tipo isso 
RF: Hocus Pocus 
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Rachel: Hocus Pocus 
JF: é um estilo mais descolado 
Rachel: e você? 
LG: não faço ideia de como eu me definiria, não sei. 
Rachel: como você define ele? Você conhece 
LG: por favor 
CP: não sei também 
JF: por favor, ajude 
LG: não faço ideia 
FL: Chris Brown 
NS: Chris Brown... 
FL: é, astro do hip hop 
LG: até porque assim, até um tempo atrás eu era muito estereótipo, tipo calça larga, 

shorts largo, camiseta larga, tênis de basquete. Eu era muito estereótipo, só que chegou num 
tempo que eu percebi que eu não precisava vestir roupas estereotipadas pra ser do hip hop. 

RF: você usava Conduta? 
LG: usava 
FL: eu usava. Eu usei também 
Rachel: o que é Conduta, me conta? 
LG: é uma marca que era de hip hop 
FL: eu usei também quando eu tinha uns 14 anos, uma calça que tinha um desenho na 

perna. 
EL: eu tive que aprender o que era pra fazer figurino de dança 
LG: aí chegou um ponto que agora eu uso calça skinny, quando que eu ia achar que ia 

usar skinny. Eu usava calça larga, vinha aqui 
RF: agora usa Swag 
LG: então, se eu fosse me definir, eu falaria alguma coisa mais voltada pro hip hop, mas 

eu faço o meu estilo do hip hop 
Rachel: é street então, é de rua 
LG: isso, street 
Rachel: você evoluiu junto com o estilo de rua, porque hoje em dia a calça larga não é 

mais usada, até pra skate a galera ta usando mais skinny. E você? 
CP: eu não sei qual que é meu estilo. Depende, porque igual ela falou, às vezes eu quero 

colocar uma saia assim, um salto, outras vezes eu quero ficar de tênis. Eu odeio colocar 
sapatilha. Eu não gosto 

NS: eu também não curto não. 
CP: eu não curto, eu me sinto meio menininha. Não gosto. Eu gosto de tênis, gosto de 

estampa, de turbante também. Depende da época, que eu uso muito. Eu gosto de... sei lá, eu 
misturo tudo. Ah, coisa com estampa de super herói também. 

RF: geek 
Rachel: vocês sabem que eu comprei uma blusa do Batman por causa dessa turma 
JF: é? Eu nunca vi você usando 
NS: eu também não 
Rachel: eu usei agora, tá lá pra lavar. Eu vou lá pra escola com ela 
EL: vocês precisam ver a camiseta que ela customizou, a cara militar que o troço ficou 
JF: do coelhinho? 
Rachel: é foi por causa da turma de vocês, eu comprei uma camiseta do Batman, cortei a 

manga toda bonita. 
LG: eu tenho uma do Robin, eu ia vir com ela hoje na verdade. 
Rachel: devia ter vindo, ia ficar legal o homem aranha e o Robin 
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LG: a minha mãe adora quando eu visto a do Lanterna Verde, ela fala que eu sou o 
lanterna verde. Eu coloco a regata do lanterna verde e ela fala, filho, parece com ele. 

CP: Parece só porque é preto. 
Rachel: então tá bom gente. É isso. Tá liberado. 
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