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Resumo

Esta dissertação versa sobre as práticas de si como mediadora do processo de
construção das identidades, as quais legitimam as existências sócio-culturais
dos sujeitos. Através das narrativas visuais produzidas no cenário dos festivais
de rock, foram traçadas as relações da moda como instrumento para a
construção das identificações. A moda, entendida como uma prática social e
cultural opera como um suporte existencial na fixação das visualidades da
representação simbólica de uma dada cultura, num dado tempo e espaço
histórico. As figuras de estilo criadas pelas práticas da moda geram arquétipos
sociais que se tornam signos de um modo de vida. A vestimenta torna-se um
sistema inteiro de significação. A análise baseia-se em fotografias tiradas de
freqüentadores dos dois festivais (Festival Goiânia Noise e Lollapalooza Music
Festival), lembrando que foram considerados os sujeitos fotografados e não a
fotografia em si, como suporte de observação. O estudo foi estruturado
pensando os sistemas simbólicos como criadores de comunidades de
existências e a moda como uma forma de prática social. Deste modo, o
trabalho se fundamenta, nos discursos da moda, na forma de como as
identidades são fixadas pelos simulacros criados pelos grupos/tribos e de como
se estabelecem as existências mediadas pela poética cotidiana do vestir.
Palavras-chave: Moda, Cultura Visual, Práticas de si, Identidade.

Abstract

This dissertation deals about the care of the self as a mediator of the
construction of identities, which legitimize the existence of the socio-cultural
subjects. Through the visual narratives produced in the scenario of rock
festivals, were traced the relationship of fashion as a tool for the construction of
identity. The fashion, understood as a social and cultural practice operates as
an existential support in the setting of the visual symbolic representation of a
given culture at a given time and space history. The figures of speech created
by the practices of fashion generate social archetypes that become signs of a
life style. The dress becomes a whole system of meaning. The analysis is
based on photographs taken of goers of the two festivals (Festival Goiânia
Noise and Lollapalooza Music Festival), noting that were considered the
subjects photographed and not the photograph itself, as supported by
observation. The study was structured considering the symbolic systems as
creators of communities of existence and fashion as a form of social practice.
Thus, the work is grounded in the discourse of fashion in the form of how
identities are determined by simulations made by the groups / tribes and how to
establish mediated existence poetics of everyday wear.
Key Words: Fashion, Visual Culture, Care of the Self, Identity.
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I
O

tema

deste

trabalho

busca

um

ntrodução

diálogo

sobre

as

configurações das identidades nos festivais de rock, através do
olhar da moda ao que se refere às práticas vestimentar es e os
discursos nelas impressos. A pesquisa pretendeu esboçar uma
reflexão acerca da moda entendida como uma experiência estética
responsável por atribuir ao corpo e ao suje ito significância
existencial.
A

pesquisa

se

amparou

em

fotografias

tiradas

de

freqüentadores de dois festivais de rock, nos anos de 2008 e
2009: o Goiânia Noise, que acontece anualmente na cidade de
Goiânia, no Brasil, desde 1995 e o Lollapalooza Music F estival,
que acontece em Ilinois, Chicago, nos Estados Unidos desde
1991.
A idéia de trazer os dois festivais para a discussão, parte do
intuito de elucidar a convergência do discurso simbólico dos
mesmos. Em ambos os festivais podemos observar semelhanças
nas práticas vestimentais que atendem ao perfil imagético da cena
rock. Sendo assim, o objetivo desta investigação é refletir o
sistema da moda, entendido como uma prática social que indica a
forma como as pessoas interpretam a cultura para seu próprio
uso. A práxis de si na construção da identidade é geradora de
estéticas da existência.
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A metodologia de investigação desta pesquisa será de
natureza qualitativa. Contará com o recolhimento de dados
bibliográficos e análises reflexivas acerca dos dados coleta dos.
Portanto, o método a ser utilizado será o indutivo, a fim de se
observar, uma das partes, dos fenômenos da moda, da estética e
da cultura, partindo de conceitos particulares para um conceito
mais amplo das visualidades na moda.
Um dos objetivos desta proposta será demonstrar através de
uma interpretação crítica e reflexiva da imagem os processos de
percepção estética dentro dos conceitos de moda, entendida como
um fenômeno sócio-cultural, construtor de arquétipos baseados no
inconsciente coletivo e na s experiências pessoais internalizadas por
cada sujeito.
O interesse pela abordagem do tema surge diante da
observação de como a localização cultural dos sujeitos interfere
nas práticas subjetivas e objetivas da identidade, já que o
universo simbólico que envolve cada um de nós produz narrativas
visuais e identitárias que correspondem às apropriações culturais
que fazemos da realidade. Neste sentido, a s práticas da moda são
um dos mecanismos que mais evidencia as práticas da identidade,
pois é materializada nos corpos dos sujeitos.
A temática do cenário rock foi escolhida por ser uma arena
em

que

as

configurações

e

elementos

construtores

das

referências simbólicas são ricamente explorados na relação dos
sujeitos

consigo

mesmos.

A

infinidade

de

mecanismos

de
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exploração do corpo e da identidade nestas subculturas nos dá
um material de análise bastante denso da produção simbólica da
cultura. O Goiânia Noise foi escolhido por ser um festival local de
grande importância para o segmento , além de ser reconhecido
nacionalmente no país. Já o Lollapalooza foi selecionado por ter
sido o primeiro grande festival do gênero indie rock no mundo.
O exercício de perceber o outro e o mundo a nossa volta
nos

conduz

a

um

processo

de

apropriações

imagéticas

e

simbólicas, as quais serão materializadas em nossa existência . E
por que não em nossas vestimentas? Posto isto, a idéia desta
pesquisa surge diante da observação sobre a influência cultural
na construção da estética e da personalidade dos sujeitos. Se a
visão e a percepção são socialmente localizadas, a experiência
estética também o será.
Desta

forma,

fragmentados,

pensando

torneados

por

os

sujeitos

múltiplas

pós-modernos

dobras,

chega -se

e
a

questão das identidades contemporâneas. Como são criadas? Sob
quais condições? Até que ponto as apropriações imagéticas
tornam-se parte da identidade? Como oscila o eixo entre a
alteridade e a identidade? Como percebemos o outro?
Esta pesquisa almeja traçar paralelos entre a percepção
dos sujeitos sobre si-mesmos e entre a percepção dos sujeitos
sobre o outro.

Pensar como isto reflete em seu corpo, em sua

personalidade,

em

sua

vestimenta.

Para

exemplificar

os

processos da experiência estética no corpo pelo suporte da moda,
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utilizaremos como referência as indústrias culturais, com foco na
música: as bandas de rock e seus intérpretes.
A razão para a escolha das bandas e seus interpretes é
muito simples: a caracterização do figurino para compor a
identidade destes grupos lhe s confere suporte existencial que os
localizam esteticamente. Se de um lado temos estes supostos
ícones, de outro temos os seus públicos pares. É a partir desse
ponto que este estudo chega a sua problemática: pensar as
relações das apropriações simbólicas entre um grupo e outro.
Entender o processo do olhar sobre o outro e de como isto é
materializado no corpo para o exercício da identidade e da
alteridade.

Ambos

os

grupos

dialogam

porque

possuem

referências comuns que os caracterizam por afinidade estética.
Neste sentido é que no primeiro capítulo desta pesquisa se
faz pertinente a introdução sobre as práticas de s i, teorizadas por
Michel Foucault, (1989). Para o autor ocupar-se de si é uma
prática social, muito mais que apenas exercício filosófico.
Em História da Sexualidade 3, Foucault cita quatro gênero s
de

expressão

do

cuidado

de

si.

São

eles:

os

atos

do

conhecimento, a idéia do movimento e do olhar, as práticas
médicas, jurídicas e religiosas e o gênero que interessa a este
estudo – o prazer de si mesmo.
Na obra ele cita o “Princípio do bem geral da conversão a
si”, no qual o fim de si deve ser buscado pelo próprio sujeito, diz
respeito à ontologia da relação de si para consigo. Esta relação é
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força motriz que nos conduz ao movimento da construção da
identidade.
A conversão força um olhar para si, e também para outrem.
“A relação consigo é também definida como uma relação concreta
que permite gozar de si como que de coisa que ao mesmo tempo
se mantém em posse e sobre as vistas”. (FOUCAULT, 1984, p.70)
Quando o autor fala da “posse” refere -se ao momento que
alguém consegue ter acesso a si, gozar do prazer de si. Dado
este contexto podemos pensar na fruição estética pensada por
Hans Robert Jauss. Na poética diária dos sujeitos bem como a
experiência estética dos mesmos na construção da subjetividade.
Na concepção foucaultian a as relações das práticas de si
são relações de poder e sendo assim são relações coercitivas,
uma vez que, a práxis de si perde sua autonomia devido a
padrões simbólicos impostos. Desta maneira a conduta expressiva
do sujeito torna-se represada por valores que não os dele mesmo,
mas de outrem.
Poderíamos, então, questionar: quais seriam os critérios da
estética

da

existência?

Em

que

instâncias

o

singular

se

manifestaria na individualidade do corpo, sem se perder na vida
impessoal da coletividade?
Se Foucault considera a vinda do cristianismo como força
impeditiva e coercitiva para a autonomia da práxis de si, em
tempos contemporâneos poderíamos considerar as indústrias
culturais como agentes coercitivos da identidade. Sendo assim , as
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relações de poder moldam as relações do sujeito para consigo.
Ao passo que, se por um lado existe uma forte influência
cultural que importa aos sujeitos valores, crenças, modos de vida,
modos de vestir, da qual nos apropriamos muitas vezes de forma
inconsciente, por outro lado temos a questão da relação do sujeito
com seu corpo.
É desta relação que o sujeito enquanto corpo fenomenal,
ontológico, biológico e cultural articula o seu singular com o
universal. Neste sentido, as identidades emergem diante da
coerção padrão que vigora em um determinado momento histórico
e sócio-cultural. Eis a práxis de si.
O corpo não é mais apenas um a identidade intangível (.. .)
mas uma construção, um a instâ ncia de conexão, um
term inal um objeto transitório e m anipulável suscetível de
muitos emparelhamentos (...). Hoje o corpo constitui um
alter ego, um duplo de si m esm o, m as disponível à todas
modificações , prova radical e m odulável da existência
pessoal e exibição de um a identidade escol hida provisória
2
ou duravelm ente.

O corpo, segundo Le Breton torna-se o suporte para a
experiência

da

identidade,

suporte

este

que

é

extremamente

modulável, um alter ego que projetamos para dar configuração a um
determinado arquétipo social que criamos. A representação de si,
pensando o corpo como uma estrutura simbólica, é um suporte social
que se modifica, conforme o momento, produzindo não apenas
duplos, mas uma quantidade significativa de “eus”, se impondo com o
um “artefato da presença”.
Considerando-se o corpo como um artefato da presença,
2

LE BRETON, David. Adeus ao corpo: Antropologia e Sociedade. Tradução Marina
Appenzeller. Campinas, SP: Papirus, 2003, p.28.
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poder-se-ia dizer que o vestuário também o é. Entendido como uma
projeção ou continuação do corpo , o vestuário representa a forma de
como as pessoas interpretam a cultura para uso próprio. A roupa
possui em si a fantasmática do corpo, assim como o corpo nu possui
a fantasmática de uma segunda pele, a roupa.
Ora, partindo da noção que somos uma sociedade que cobriu
seu corpo, muito mais por uma concepção cultural do q ue por
necessidade utilitarista, podemos afirmar que a Moda é, portanto,
uma prática social.
Sendo assim, o conceito de moda será pensado como um
conjunto

de

valores

e

referências

simbólicas

que

quando

materializados e quando combinados sobre o corpo produzem
formação de sentido dentro de um determinado território, localizando
assim, os sujeitos enquanto personas sociais e culturais. Uma pena
ou uma cartola quando colocados na cabeça emitem diferentes
mensagens sobre aquele corpo.
Há de se pensar que o traço do vestuário é muito forte nas
sociedades,

tanto

ocidentais

quanto

orientais.

Mesmo

nas

sociedades indígenas o uso de adornos exclui a condição do nu
absoluto. Existe uma necessidade para além do funcionalismo, que é
a marcação identitária dos sujeitos. Se estes elegeram , por certas
convicções culturais, que o corpo deveria ser, de alguma forma,
coberto ou ornamentado ou recomposto é porque as sociedades
encontraram na vestimenta um elo de co nexão como o meio externo
a elas, uma resposta sígnica para localizá -las no espaço em que
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vivem.
Se forçarmos o olhar sobre o assunto, perceberemos que
somos uma sociedade “vestida”. Na história da humanidade o
vestuário sempre esteve presente, o que proporcionou, inclusive,
análises históricas dos períodos. A roupa como fronteira para a
demarcação da identidade social é um fato. Dentre vários exemplos,
temos o conceito de civilização europeu que se utilizava da
observação da vestimenta para a distinção dos supostos bárbaros e
impunha padrões de vestimenta aos seus dominados.
Uniformes,

roupas

clericais,

roupas

da

corte,

roupas

de

operários, roupas infantis, roupas de subversão, roupas de homens,
roupas de mulheres, sapatos, jóias, chapéus, perfumes, tatuagens,
penachos, pearcings, etc., todos resumem-se a uma coisa só:
elementos para marcação identitária na sociedade.
“As roupas como artefatos criam comportamentos por sua
capacidade de impor identidades sociais e permitir que as pessoas
afirmem identidades sociais latentes”. (CRANE, 2000, P.22). Sendo
assim, a moda é uma prática de si, um exercício estético da
identidade que transforma a subjetividade e m algo objetivo: a roupa.
A definição de Foucault sobre as práticas de si se encaixaria
perfeitamente no conceito sobre o sistema da moda:
(...) Práticas refletidas e voluntárias através das quais os
hom ens não somente fixam -se regras de conduta, como
tam bém procuram se transformar , modificar -se em seu
singular e fazer de sua vida um a obra que seja portadora
de certos valores estéticos e respond a a certos critérios de
3
estilo.
3

FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 2: O Uso dos Prazeres. Tradução de Maria
Teresa da Costa Albuquerque; Revisão técnica de José Augusto Guilhon Albuquerque. Rio de
Janeiro: Edições Graal, 1984. P.15
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O foco deste trabalho não se concentra em

fazer uma

historiografia da moda, a fim de demonstrar o uso d o vestuário como
distinção e poder social ao longo dos séculos. Muito embora seja
pertinente mencionar a função social do vestuário na demarcação
das identidades ao logo da história como forma de legitimação de um
grupo no espaço público.
Muitos

momentos

históricos

registram

a

ostentação

do

vestuário como afirmação de uma proposta ideológica e cultural.
Cabe lembrar que o sistema da moda como o entendemos hoje , é
considerado apenas a partir do Século XIX. Entretanto, para este
estudo, o conceito se ampliará , à medida em que o que nos interessa
é a práxis da identidade mediada pelo vestuário.
Personas como o Rei Sol ou Maria Antonieta, na França, são
célebres

personagens

históricos

que

nos

revelam

a

força

da

personalidade marcada pelo vestuário e sua influênc ia social como
referência estética para o público que se identificava com o universo
simbólico proposto por tais caracterizações.
Ou ainda, no período posterior a Segunda Guerra Mundial, ao
contrário da ostentação da corte francesa, o meio do Século XX fo i
marcado por uma total sobriedade e pouco luxo. Um período tenso
pedia uma resposta social à altura. Desta forma, a resposta da
sociedade

na

época

foi

manter-se

sob

roupas

discretas

que

representassem a crise econômica e política do momento.
O que se quer dizer com isso é uma re-afirmação do
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entendimento da moda como uma relação de si consigo e com os
outros, logo um sistema social que molda identidades conforme
localização sócio-histórica e cultural. A flexibilidade de modulação do
corpo para a configuração da identidade criou sujeitos fractais, tal
condição é o que se denomina hoje de sujeito pós -moderno.
O segundo capítulo se direciona dentro desta noção: a análise
das identidades contemporâneas, pensando os discursos da moda
pelas narrativas visuais criadas pelos sujeitos. Stuart Hall acredita
que devido às constantes modificações sociais, culturais e históricas
ocorridas na pós-modernidade, os sujeitos estariam empenhados não
na construção de identidades, mas na construção de identificações.
A terminologia se deve ao fato de que a construção de si mesmo é
um processo contínuo, em constantes mutações.
Uma vez que os sistemas culturais oferecem possibilidades
múltiplas de artefatos simbólicos para a construção do self, nas
palavras de Hall um “supermercado cultural” esta à disposição para a
apropriação dos sujeitos. Desta apropriação temos o corpo como
signo da mediação entre o mundo objetivo e subjetivo.

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo m ercado
global de estilos, lugares e im agens, pelas viagens
internacionais, pelas imagens da m ídia e pelos sistemas de
comunicação globalm ente interligados, m ais as identidades
se tornam desvinculadas – desalojadas – de tem pos,
lugares, historias e tradições específicos
e parecem
4
“flutuar livremente”.

Ainda sobre o segundo capítulo, partimos para a reflexão das
4

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva e
Guacira Lopes Louro. 6º ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. P.75.
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identidades contemporâneas pelo viés do culturalismo, da Cultura
Visual, pensando os corpos como visualidades, artefatos visuais
portadores de significados simbólicos. A moda é geradora

de

narrativas visuais.
A

cultura

visual

apóia-se

no

sujeito

pós-moderno

e

fragmentado. É desta fragmentação que surge o fluxo das relações
da identidade com a alteridade e é deste fluxo que se firma a
dinâmica da práxis de si.

A desterritorialização das c ulturas e das

ideologias favoreceu a ampliação das possibilidades de referências
simbólicas

na

sociedade.

A

identidade

torna -se,

assim,

uma

celebração móvel que se molda conforme o sistema cultural, uma
espécie de “work in progress”

5

ou processo de identificação, nas

palavras de Hall.
Ao pensar na sociedade fractal deve -se levar em conta o
consumo de bens culturais que o sistema oferta. O vasto leque de
segmentações simbólicas permite aos sujeitos uma flutuação e
apropriação simultâneas por várias delas. Desta dinâmica os estilos
de vida vão se modificando conforme o sujeito vai se modificando em
seu

singular.

A sociedade

contemporânea

libera o sujeito

da

tradição, devido à sua multiplicidade, e o deixa livre para a
construção de si.
De tem pos em tempos, um a pessoa tende a alterar seu
estilo de vida e, como um grande núm ero de pessoas se
envolve nesse processo, as características desses estilos
6
evoluem e mudam.

5

Expressão inglesa para trabalho contínuo, sem fim, em processo.
CRANE, Diane. A moda e seu papel social: Classe, Gênero e Identidade das roupas. São
Paulo: Editora Senac São Paulo, 2006.P.37
6
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A liberdade do sujeito fractal permite uma imensa gama de
narrativas pessoais, já que a cons trução da identidade não está mais
ligada às esferas da política ou status econômico. Um sujeito pode
ser portador de várias identidades ao mesmo tempo, e separar o
sujeito do trabalho, o sujeito do lazer, o sujeito de família, se assim o
quiser.
Estilo, prazer emoção, fuga do tédio no trabalho ou na
diversão, ser atraente para si mesmo ou para os outros,
essas se tornam preocupações centrais da vida e afetam
os padrões de consumo na pós -modernidade, ao invés da
cópia do modo de vida e dos padrões de consum o de
7
grupos de status “superior”.

Estes inter-ligamentos ocorrem porque a moda consegue re significar

os

artefatos,

lhes

conferindo

informações

conforme

disposição e combinação no corpo. A prática da moda é uma escolha
livre, no sentido em que, o sujeito colhe os artefatos que lhe
parecem agradáveis e significam alguma coisa.
Mesmo existindo os formadores de opinião e as tendências de
consumo de mercado, em que modos de vida são vendidos, ainda
assim há escolha sobre o que será apropriado, desta ou daqu ela
informação para a construção da identidade. Como as apropriações
são

diferentes

porque

os

universos

simbólicos

pessoais

são

diferentes, tem-se a projeção de personas também diferentes,
havendo similaridade apenas no estilo ou nicho social a que
pertencem. Dentro da questão dos nichos podemos analisar melh or
os processos de construção da identidade por meio da moda.

7

BOCOK, Robert. Consumption. Nova York: Routledge, 1993. P.81, Apud, CRANE, Diane. A
Moda e seu Papel social: Classe, gênero e Identidade das roupas. São Paulo: Editora SENAC
São Paulo, 2006. P.38
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É neste gancho que o terceiro capítulo deste estudo se apóia:
pensar a moda como suporte da existência, refletir sobre as nuances
das relações entre os sujeitos na sociedade . A moda é uma prática
social, bem como a cultura popular também é. Sendo assim, este
estudo buscará refletir o diálogo entre a moda e a música, dentro do
nicho do rock alternativo.
Perceber como os interpretes das bandas e o seu respectivo
público se comunicam visualmen te pela prática da moda, como se
fazem portadores de uma identidade similar pela narrativa construída
pelo seu modo de vestir.
Assim, serão levantadas as questões sobre a moda como
instrumento

para

o

suporte

existencial

dos

narrativas visuais que a moda oferece,

grupos.

Como

as

garante m aos grupos

caracterizações que os localizam socialmente no espaço público. A
abordagem se dará pela aná lise de dois festivais, o Goiânia Noise e
o Lollapalooza com foco no p úblico que os freqüenta, pensando a
estruturação das identidades nestes cenários.
As análises serão feitas por fotog rafias obtidas nos festivais 8,
nos quais, com auxilio da noção culturalista sobre o conceito de
cultura e identidade serão pontuadas as características simbólicas
dos artefatos postos sobre os corpos. Lembrando que o que será
analisado será o objeto fotografado e não a foto em si.
A idéia é comparar as bandas e seus públicos pares no
processo de construção da identidade dentro de um determ inado
8

Festival Goiânia Noise na cidade de Goiânia, no Brasil e Lollapaloooza Music Festival, na cidade de
Chicago, nos Estados Unidos.
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universo simbólico. “A roupa usada por alguém pode ser definida
para além de seu aspecto material, refletindo o significado de um
conteúdo comum a muitas pessoas.” (CORREA, 1989, P.34)
O rock dentro da cultura popular foi um gênero de subversão,
de provocação dentro da cultura popular, uma subcultura que na
maioria das vezes atraiu os jovens. Eles, geralmente, buscavam
expressão em resistência à cultura dominante. O suporte existencial
que a moda proporciona é o caminho mais rápido e eficaz para a
expressão da identidade em narrativas visuais.
A questão da subcultura no rock é importante porque ela
questiona os padrões vigentes na sociedade e propõe formas
alternativas de posicionamento social. O fato de as bandas estarem
em uma posição de destaque soc ial favorece a disseminação da
provocação à cultura de massa. Quando David Bowie , figura 2 e os
New York Dolls, figura 1, em 1970 se travestiam, questionavam a
questão do gênero na sociedade, ou ainda os Beatles a usarem
ternos

de

grife

e

cabelos

compridos

questionando valores da sociedade inglesa.

para

a

época

estavam
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Figura
1.The New York Dolls , 1973. Figura 2. David Bowie, 1972.

9

É neste tom que a música “caminha nos passos da moda”,
utilizando-se de recursos estéticos e simbólicos para (re) constru ir
um corpo que traz em si narrativas diversas, revelando à sociedade
novas possibilidades de entender o mundo a nossa volta e entender
a si mesmo, pela práxis de si.

9

Fonte:
http://blograge.files.wordpress.com/2007/12/2-new-york-dolls-new-york-dolls-albumcover2.jpg. Acesso em 10/06/2009.
Fonte: http://farm4.static.flickr.com/3177/2310827357_a81e4f2073.jpg . Acesso em 10/06/2009.
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1 - Estéticas da Existência :

1.1. As Práticas de si
1.2. Noções sobre a Idéia de Corpo
1.3. Os Sujeitos e os Discursos
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1.1. As Práticas de si

Falar sobre “estéticas da existência” poderia nos remeter de
imediato ao entendimento sobre as est éticas que fazem alguém
existir.

Mas

nossa

existência

não

seria

anterior

à

estética?

Pensamento um tanto quanto cartesiano. Entretanto a proposta de
uma estética da existência vai um pouco mais além. Ela nos propõe
um modo de existir, uma possibilidade para o exercício de si. Propõe
algo que, atualmente, a sociedade não pratica : o olhar para si
mesmo.
Vivemos na sociedade pós-espetáculo, pós-moderna, pósestruturalista, “pós-alguma-coisa”, mas o que é quem vem após? Os
excessos nos cercam por todos os lados. Excessos de informações,
de imagens, de sons, de padrões, de idéias. O mundo gira e os
perceptos sobre si se embaralham.
A idéia desta dissertação é uma proposta de resgate do olhar
para si mesmo, uma proposta de filtragem das percepções para um
entendimento mais amplo sobre como construímos a nós me smos
pelas práticas culturais. A fim de nos darmos conta de nossas
apropriações simbólicas em nossos corpos.
Na academia, ao que se refere à grande área das artes,
estudam-se tantos “ismos” e porque não estudar os “ismos” que
configuram nossa existência? É por este motivo que a esc olha
teórica das obras finais de Michel Foucault, tornou -se tão pertinente.
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As estéticas da Existência tratam de como as subjetividades dos
sujeitos são expressas no espaço público pela poética diária da
práxis de si.
As estéticas da existência, ou práticas de si, são conceitos que
Michel Foucault trabalha no segundo e terceiro volumes de “História
da Sexualidade: “O Uso dos Prazeres” e “O Cuidado de Si”. Nas
obras, ele faz apontamentos sobre a relação do sujeito consigo
mesmo no processo de fruição da subjetividade.
As “práticas da aparência”, “estéticas da existência”, “práticas
de si” ou “tecnologias de si”, termos os quais são articulados na
conceituação de Foucault, fazem parte de um sistema convenções
em que os sujeitos sob regras sociais e estéticas constroem
identidades.
Deve-se entender com isso as práticas refletidas e
voluntárias através das quais os hom ens não somente
fixam-se regras de conduta, como também procuram se
transformar, modificar -se em seu singular e fazer de sua
vida um a obra que sej a portadora de certos valores
10
estéticos e responda a certos critérios de estilo.

Cabe localizar a noção sobre o conceito de sujeito para
Foucault. Para ele, o sujeito é entendido como um processo contínuo
de subjetivação. Subjetivação a qual é construída historicamente
pelos jogos de verdade ou realidade cultural, das quais ela é
produto. É a prática de si que mantém ativa a subjetividade.
Podemos entender, segundo o autor, que a subjetividade
compreende aos componentes conscientes e inconscientes das

10

FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 2: O Uso dos Prazeres. Tradução de Maria
Teresa da Costa Albuquerque; Revisão técnica de José Augusto Guilhon Albuquerque. Rio de
Janeiro: Edições Graal, 1984. p.15
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práticas culturais, sociais, econômicas, tecnológicas, das práticas do
saber, da estética que se entrecruzam definindo um modo de ser, de
agir, de pensar, de existir. Criamos , assim, territórios que se
desdobram em novas possibilidades.
Um território é sempre um lugar de passagem, pois as
subjetividades
são
incessantemente
processualizadas. São m uitos os territórios que
compõe
um a
existência,
mesmo
porque
territorialização e desterritorialização formam um par
constante. Um território esta sempre sujeito a forç as
desterritorializantes
–
advindas
das
mesmas
combinações que o constituíram: espaço, valores,
11
relações, etc.

Foucault trabalha a noção da subjetividade através da relação
com o tempo, em que os sujeitos articulam seus corpos conforme
localização temporal e cultural. Sendo assim, as subjetividades,
seriam fragmentadas e mutáveis uma vez que se relacionam com as
coisas do mundo, fazendo o elo do singular com o universal.
A subjetividade é algo que acontece num corpo e dele não
se desvincula. De fato, se a subjetividade é (...) uma
expressão de nossa relação com as coisas, através da
história então, o modo m ais im ediato pelo qual essa
relação se expressa é o corpo, entendido não apenas como
corpo orgânico, mas também como corpo construído pelas
relações com as coisas que se encontram durante sua
existência. Quando dizem os de um modo um tanto cru que
o corpo é um corpo das relações isso significa que o corpo
envolve, então, o encontro com as coisas, ficando
subentendido que uma coisa pode ser um outro
corpo,orgânico ou inorgânico, uma idéia, uma im agem, etc.
12

A subjetividade pode ser entendida como um tipo de esquema
cultural sugerido ou imposto pela sociedade em geral ou por grupos.
Os sujeitos, desta maneira, se constituiriam através de práti cas de
sujeição ou práticas autônomas segundo as convenções culturais. A
11

MESQUITA, Cristiane. Roupa – Território da Existência. In: Fashion Theory. Edição
brasileira, Volume 1, número 2, junho 2002. P.124
12
CARDOSO JR, Helio Rebello. Para que Serve uma Subjetividade? Foucault, Tempo e Corpo. In:
Psicologia: Reflexão e Crítica, 2005, 18(3). P. 345.
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isto Foucault denominou de práticas de libertação, fazendo analogia
à antiguidade grega. Se a prática de si é o domínio de si, o controle
de si mesmo, o sujeito que assim o faz seria livre. A estética da
existência, neste ponto torna-se um princípio ético, cuja premissa é
que o sujeito através da prática de si recrie -se a todo tempo.
A subjetividade torna-se um direito à diferença, à metamorfose,
que realizada pela relação consigo, permite aos sujeitos a realizarem
sozinhos ou com a ajuda do “outro” um certo número de operações
sobre seus corpos, espíritos pensamentos e condutas. A presença do
“outro” é importante para Foucault, à medida que é pelo outro que
nos enxergamos e podemos, assim, operar a prática de si como uma
prática de auto-afirmação e auto-representação.
Foucault trabalhou o conceito do “Cuidado de si” voltado para
as questões do sexo e do gênero nas sociedades, segundo a filosofia
romana e helenística, propondo o entendi mento da sexualidade como
uma experiência que localiza os sujeitos na sociedade conforme
construção simbólica da identidade.
Se

o

corpo

seria

como

uma

superfície

que

reflete

as

características peculiares da vida moderna, o corpo estaria em
consonância com a imagem que se vive, constrói-se assim, uma
estética da existência. É neste sentido que podemos ampliar o
conceito do autor, para as práticas da identidade, pois antes de
sermos personas sexuais, somos personas sociais. A localização
ontológica do sujeito e sua relação com seu corpo é anterior a sua
dinâmica sexual na sociedade.
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Negar a estética de si, no sentido foucaultiano, seria negar a
própria existência, já que a constituição do “Eu” está ligada à
imagem do próprio corpo. Assim, pensemos em corpos co nstruídos
por

um

discurso,

corpos

que

se

projetam

pelas

experiências

estéticas como um meio de comunicação subjetiva com o mundo,
corpos

que

admitem

um

universo

de

formas

perceptíveis

e

interpretações plurais que se complementam e geram novas formas
de perceptos.
Neste contexto, ocupar-se de si-mesmo é uma prática social da
vida cotidiana e uma conduta racional, já que é uma prática refletida.
Para este estudo, o conceito de Foucault foi ampliado a fim de se
entender as práticas de si para além da sexualida de. A prática
sexual e a sexualidade são, dentre tantas outras, uma das formas de
nos relacionarmos com nós mesmos e com os outros.
Na obra o autor cita quatro gêneros da conversão de si, os
quais seriam

intercambiáveis, uma vez que se

trata

de uma

intensificação das relações sociais de si consigo e com os outros. O
primeiro, os atos do conhecimento, tratam do cuidar -se de si, tomar
conhecimento de si mesmo; O segundo trata da idéia do movimento,
da conversão do olhar para si, perceber -se; O terceiro trata das
práticas médicas e jurídicas e o quarto gênero são as práticas de
controle, que trata do prazer de si mesmo, da posse de si, domínio
do sujeito.
Destes quatro gêneros é que Foucault, baseado em Epíteto,
trabalha a noção do “Princípio Geral da Conversão a Si”, que seria o
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objetivo comum das práticas de si. A idéia é que o fim de si mesmo
deve ser buscado pelo próprio sujeito. Diz respeito à ontologia da
relação de si para consigo. A conversão força um olhar para si
mesmo na construção da identidade, isto é o que Foucault chama de
“ética do domínio, que seria o acesso a si. “Alguém que conseguiu,
finalmente, ter acesso a si próprio é, para si, um objeto de prazer.”
(FOUCAULT, 1985, P.70)
Das relações de si para consigo e para com o outro o cuidado
de si envolve-se em relações de poder. Para Foucault as instituições
sociais, em específico, o cristianismo, min aram a autonomia da
práxis pessoal. Daí a função da conversão a si: converter olhar para
si mesmo, livrando-se da coerção das imposições sociais.
A condição do corpo fenomenal e do corpo objetivo resulta da
prática de si como uma relação de poder, mas um poder que vem de
si mesmo, domínio do singular e o universal, configurado na
materialidade do corpo.
Se o cristianismo é considerado como força impeditiva para a
práxis de si em um determinado período histórico, pode -se dizer, por
analogia, que em tempos contemporâneos os sistemas culturais,
mais especificamente, as indústrias culturais seriam um dos os
novos agentes coercitivos das subjetividades, enquant o construção
identitária.
Entretanto, se por um lado existe a coação cultural , por outro
lado há a questão do auto-domínio, já que quem tem a posse de si e
pratica uma conduta expressiva pela experiência da identidade, para
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Foucault, não se perderia na vid a impessoal, uma vez que haveria
uma articulação do singular dos sujeitos com o meio externo.
É na materialidade do corpo que as subjetividades provindas
da relação consigo são expressas. Neste sentido, a roupa, a moda,
que se agrega na materialidade deste corpo, ultrapassa a condição
de bem de consumo para a condição de bem ontológico, resultante
da ação das práticas sociais.
Sendo

assim,

as

práticas

vestimentares,

as

quais

denominamos moda, quando referidas como práticas sociais e
culturais se tornam a causa da significação dos corpos. Deste modo,
corpo e roupa se configurariam como uma espécie de elo entre os
sujeitos e o mundo exterior a eles. Um elo que se forma pelas
noções

de

pertencimento,

de

identidade,

auto-representação

simbólica, pelo suporte da corporeidade.
Pensar em um corpo comunicativo é torná -lo um signo e sendo
um signo este sempre estará associado à sua função, segundo
Roland Barthes. Posto isto, o corpo, necessariamente, possui uma
função:

a

de

dar

significância

aos

sujeitos

localizá -los

simbolicamente enquanto personas culturais através da fruição
plástico-estética, engendrando relações entre forma e conceito de
acordo com as dinâmicas entre significado e significante, os quais
são processos mentais da subjetividade.
Neste ponto, a moda transcende o seu utilitarismo para uma
noção de subjetivação e experiência estética. A experiência surge a
partir das práticas de si, da colocação e construção imagética dos
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sujeitos em sociedade, projeção para consigo mesmo e para com os
outros na sociedade. Posicionamento identitário legitimado pelas
múltiplas dobras e territórios ocupados pelos sujeitos e seus corpos.
Tudo que existe aparece necessariamente e nada
pode aparecer sem ter forma própria; portanto não
existe coisa algum a que de certo modo, n ão
transcenda
o
seu
uso
funcional;
e
essa
transcendência, sua beleza ou feiúra, corresponde ao
13
seu aparecimento público e ao fato de ser vista .

Aquilo que nós vemos e o que nos olha , é fundamental para a
criação a criação subjetiva da identidade, já que construímos o
nosso “eu”, espelhado no outro. A superação do utilitarismo ocorre
porque o efeito das representações simbólicas no espaço público
confere ao universo que nos cerca, modos de interpretação variados
da expressão social e das narrativas visuai s propostas.
Vestir-se é um ato de significação, “logo um ato profundamente
social, alojado no próprio cerne da dialética das sociedades ”.
(BARTHES,2005,P.364).

Certamente seria inevitável falar sobre

moda sem desconsiderar os aspectos da lógica capitalist a de
consumo, até porque a grande mídia faz, com excelente primazia,
com que os sujeitos sintam-se pensando sobre sua colocação visual
no mundo, quando na verdade estão sendo manipulados pelas
indústrias culturais.
O vestuário concerne a toda pessoa hum ana , a todo corpo
hum ano, à todas relações entre o homem com seu corpo,
assim como as relações do corpo com a sociedade (...) o
vestuário é um elem ento que, de algum modo, compromete
14
o corpo todo.

13

ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Tradução de Roberto Raposo, Posfácio Celso Lafer10º Edição – Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. P. 186
14
BARTHES, Roland. Inéditos Vol. 3: Imagem e Moda. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
P.362.
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Entretanto, há de se considerar que se por um lado e xiste uma
manipulação mercantilista, “fashionista”, existe um outro lado, que é
a condição humana de criticar e se posicionar diante das coisas.
Mesmo com as identidades “prêt-à-porter”

15

, ainda é possível o

engajamento imagético de si-mesmo, um prazer estético menos
contaminado.
A experiência estética não se esgota em um ver
cognisctivo (aisthesis) e em um reconhecim ento
perceptivo (anamnesis): o expectador pode ser
afetado pelo que se representa, identificar -se com as
pessoas em ação, dar assim livre cur so às próprias
paixões despertadas e sentir -se aliviado por sua
descarga prazerosa, como se partic ipasse de um a
16
cura (kathársis).

A experiência estética, pela linha fenomenológica de Hans
Jauss, é centrada na hermenêutica literária, mas podemos transpo rla para o campo das visualidades para entendermos a fruição
estética na moda. Na teoria de Jauss, a expressão estética seria um
agente histórico e não social, já que a recepção (relação do leitor
com a obra) identifica, cria ou adota modelos de ação. A e xpressão
estética conduz a experiência estética em qualquer nível/classe da
sociedade, pois é um processo autônomo.
Jauss criou, desta forma, três categorias para a fruição
estética, não hierarquizadas, mas interativas: a Poiesis, a Aisthesis e
a Katharsis. Pensando o sistema da moda podemos, por analo gia,
dizer que o traje levaria a uma Poiesis diária que seria autorizada

15

Pronto- para- usar.
JAUSS, Hans Robert. “O prazer estético e as experiências fundamentais da poiesis,
aisthesis e katharsis”. In: A literatura e o leitor: textos de estética da recepção. 2ª ed. Seleção,
coordenação e tradução de Luiz Costa Lima. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1979. P. 65.
16
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pela Aisthesis (reconhecimento e opção estética) que se completaria
na Katharsis que é a subjetivação estética por completo.
O vestir como dimensão de comunicação da sociedade
moderna, que constrói sobre corpos, diariam ente, uma
aparência própria é campo privilegiado da experiência
17
estética, firmada no prazer de ver e de ser visto.

O prazer de ver e ser visto pode ser entendido pela noç ão
antropológica do sentido social que se ordena pelos eixos da
alteridade e da identidade, a sociedade s e conjugaria pelo tráfego do
individual e do coletivo, do si-mesmo e do outro.
Pensando as relações de troca do sujeito com o coletivo, da
interação da identidade com a alteridade, o vestuário apresenta -se
em sua função fundamental que é a função de significação do
discurso.
O homem vestiu-se para exercer sua atividade significante.
O uso de um vestuário é fundamentalm ente um ato de
significação, além dos motivos de pudor, adorno e proteção
(...). Hegel já dizia que o vestuário tornava o corpo
significante e que, por conseguinte perm itia passar do
18
sim ples sensível à significação.

Em “O Casaco de Marx”, Peter Stallybrass nos revela as
relações simbólicas das roupas com os sujeitos, de como estas se
corporificam em uma presença fantasmática. São nas roupas que
imprimimos nossas marcas, deixamos nossas memórias, nosso
cheiro, nossos rasgos. Desta dialética entre sujeito e objeto, temos
um lastro muito forte do que se configuraria como o “eu”. Na
materialidade da presença ausente, a roupa toma para si uma vida
17

SANT‟ANNA, M.R. Teoria da Moda: sociedade, imagem e consumo. São Paulo: Estação das
Letras, 2007. P.47.
18
BARTHES, Roland. Inéditos, Vol. 3: Imagem e Moda. São Paulo: Martins Fontes, 2005. P.361364.
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social, figuras 3 e 4, já que a impregnamos de nós mesmos e neste
sentido ela se torna uma continuação do corpo, pois carrega em si a
herança de nossas ações. As roupas recebem a marca humana.
“Não posso lembrar de Allon White como uma idéia, mas
apenas como os hábitos através dos quais ele me habita e me veste.
Eu

conheço

Allon

através

do

cheiro

de

sua

jaqueta.”

(STALLYBRASS, 2004, P.47)

Figura 3. Macacão de Elvis Presley, 1972

19

19

Fonte: http://images.buscamp3.com.br/images/news/0/0/0/0/0/1/a11495_p1.jpg . Acesso em
12/06/2009.
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Figura 4.Jaqueta de Michael Jackson , Década de 1980.

20

20

Fonte: http://blstb.msn.com/i/56/DECBD736737F14CD08C49BAD7ABC0.jpg . Acesso em
12/06/2009
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1.2.Noções sobre a Idéia de corpo

Falar sobre o corpo é um tanto complexo à medida que
podemos direcionar o assunto para diversas abordagens: médica ,
antropológica, sociológica, artística e etc. Neste estudo , uma vez que
o objeto de pesquisa é a moda, priorizaremos a abordagem sobre os
discursos do corpo pelo suporte da roupa como prática do corpo
expressivo.
Território tanto biológico quanto simbóli co, processador de
virtualidades infindáveis, cam po de forças que não cessa
de inquietar e confortar, o corpo talvez seja o m ais belo
21
traço da história d a vida.

Não interessa, aqui, traçar um histórico sobre as concepções
das noções do corpo ao longo do tempo e sim discutir algumas
conceitualizações que dialogam dentro da proposta da pesquisa.
Corpo como território das subjetividades que permeiam a vida social.
A noção de Foucault, no primeiro volume da História da
Sexualidade, “A vontade de saber”, toma corpo humano como objeto
asfixiado e engessado pelas relações de poder, retirando dos
sujeitos a fluidez subjetiva, já nos segundo e terceiro volumes – “O
Uso dos Prazeres” e – “O Cuidado de Si”, o autor retoma a condição
subjetiva do sujeito.

21

SANT‟ANNA, Denise Bernuzzi. É Possível Realizar uma História do Corpo? IN: SOARES,
Carmem Lúcia (organizadora). Corpo e História. Campinas, SP: Autores Associados, 2001. –
(Coleção Educação Contemporânea). P.3.
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Não foi verificada nas obras utilizadas nesta dissertação, uma
definição literal do conceito de Foucault sobre o corpo. Porém, após
as discussões podemos entender que o conceito de corpo para o
autor, além do conceito de genealogia, hereditariedade fenotípica e
tradição cultural, apóia-se no sentido de que os corpos são espaços
sociais que se transformam conforme localização histórica. O corpo
seria uma construção criativa da imagem social.

Todo corpo contém a virtualidade de inúmeros outros
corpos que o individuo pode revelar tornando-se arranjador
de sua aparência e seus afetos (...). Só resta o corpo para
22
o individuo acreditar e se ligar.

Há um intercambio contínuo entre as partes das nossas
imagens corporais e das imagens corporais dos outros, deste
intercâmbio é que operam os eixos da identidade e da alteridade.
O modelo postural do corpo é uma construção criativa em
devir. A imagem corporal não opera em gestalts fixas porque ela atua
em meios dinamizados da percepção, onde cada estímulo visual e
simbólico resulta em uma representação diferente e simultânea. Os
processos são fluídos e rizomáticos ao que se refere á expressão da
construção de si.
Sendo assim, entendido como um artefato da presença, o corpo
é a matéria essencial para a manipulação de si. Espaço para
agenciamentos sociais, já que as trocas simbólicas ocorridas pelos
eixos da identidade e da alteridade provocam desterritorializações

22

LE BRETON. David. Adeus ao Corpo: Antropologia e Sociedade. Campinas, SP: Papirus,
2003. P.32.
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das

representações

do

corpo,

lhes

conferindo,

assim,

novas

significações. Ou seja, as apropriações e trocas simbólic as entre os
sujeitos promovem novas gestalts corporais, que os localizam
enquanto personas sociais e culturais. A cada nova narrativa/gestalt
do corpo criados, temos a criação de um novo território simbólico.

Se as fronteiras do homem são traçadas pela fo rma que o
compõe, tirar dele ou nele acrescentar outros componentes
metamorfoseia a sua identidade pessoal e as referências
que lhe dizem respeito diante dos outros. Em suma se o
corpo é um sím bolo da sociedade (...) qualquer jogo sobre
sua forma afeta sim bolicamente o vínculo social. Os lim ites
do corpo esboçam em sua escala a ordem moral e
significante do m undo. Pensar o corpo é um a outra m aneira
de pensar o mundo e o vínculo social: qualquer confusão
introduzida na configuração do corpo é uma confusão
23
introduzida na coerência do m undo.

Foucault diz que devemos escapar da alternativa do “dentro” e
do “fora” e nos atermos às fronteiras, pois são nas zonas limítrofes
que ocorrem os conflitos e as reflexões. Pensando assim, o corpo
torna-se uma fronteira, que separa os sujeitos do mundo externo e
como bem disse David Le Breton, qualquer alteração nesta fronteira,
altera também, os vínculos sociais. Sendo assim, é na corporeidade
que a sociedade se integra com seu universo auto -representativo.
Para Le Breton o corpo é entendido como um objeto transitório
que permite inúmeros emparelhamentos, pois nos articulamos em
representações provisórias que se ordenam conforme o momento. O
corpo torna-se um artefato da presença, matéria -prima esperando ser
modelada e que se tornará a peça principal da afirmação pessoal,

23

LE BRETON. David. Adeus ao Corpo: Antropologia e Sociedade. Campinas, SP: Papirus,
2003. P.223.
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pois se configura como um alter ego do sujeito, um vestígio
significativo de si.
Em outras palavras o corpo cria gestalts não -fixas que se
articulam

em

narrativas

visuais

dinâmicas

e

em

modificação

constante. O corpo, neste sentido, torna -se espelho do sujeito.
Espelho que pode refletir quem se é de fato, quem se gostaria de ser
ou ainda um misto das duas coisas.
O corpo torna-se emblem a do self. A interioridade do
sujeito é um constante esforço de exteriori dade, reduz-se a
sua superfície. É preciso se colocar fora de si para tornar se si m esmo. Mais do que nunca, repetindo Paul Val éry, “a
24
pele é o m ais profundo” .

Para Le Breton, a relação do sujeito com seu corpo está na
ordem do domínio de si, que é o pr incípio que o vincula ao princípios
das práticas de si de Foucault.

As sociedades contemporâneas

consagram o corpo como emblema de si. A posse de si levaria à
orientação da existência de si.
Mencionando, brevemente, a filosofia de Deleuze e Guattari
sobre “O Corpo sem Órgãos”, temos a configuração do corpo como
um ideal, um modelo comportamental a ser atingido. O “CsO”, para
os autores, não é um “não -corpo”, mas sim um corpo instituinte da
construção criativa da imagem social. É o corpo da experiência em
que o sujeito torna-se agente de si mesmo, permitindo-se a fruição e
intercâmbio com o mundo a sua volta. O “CsO” é uma prática de si
que se desenvolve por agenciamentos da experiência ontológica dos
sujeitos.

24

LE BRETON. David. Adeus ao Corpo: Antropologia e Sociedade. Campinas, SP: Papirus,
2003. P.29.
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Deleuze e Guattari falam sobe “agenciamentos” que seriam o
mesmo que rizomas: um conjunto de singularidades extraídas do
fluxo entre as conexões que estabelecemos . Eles se organizam de
modo a se articularem convergido s natural e artificialmente em
multiplicidades. Podemos ilustrar os agenciamentos co mo o caso da
“Vespa e da orquídea”, citado no volume 1 de Mil Platôs:

A orquídea se desterritorializa, formando uma im agem, um
decalque de vespa; mas se reterritorializa sobre esta
im agem. A vespa se desterritorializa, no entanto, tornando se ela m esma uma peça no aparelho de reprodução da
orquídea; m as ela reterritorializa a or quídea transportando
25
seu pólen.

Trazendo a analogia da vespa e da orquídea para as relações
sociais temos a configuração dos agenciamentos que os sujeitos
articulam devido às experiências consigo, já que as trocas simbólicas
na

sociedade

resultam

em

devir.

Nestes

processos,

as

multiplicidades criam novos territórios, novas configurações qu e se
refletem no corpo expressivo . A vida social interfere, diretamente, na
materialização da subjetividade nos corpos.
Em “Adeus ao Corpo”, Le Breton, expõe teorias como, a
obsolescência do corpo, os cyborgs, a inteligência artificial, Projeto
Genoma, os corpos virtuais, entretanto o autor conclui ao final do
livro que a morte do corpo seria a bsurda, já que os meios
cibernéticos não livram os corpos do cansaço, da fome, do sono, das
doenças,

25

por

exemplo.

Podemos

criar

virtualmente

diversos

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrênia. Vol.1.
Tradução de Aurélio Guerra Neto e Célia Pinto Costa. Ed. 34, 1995. P.18.
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arquétipos da identidade, muito embora não tenhamos controle sobre
a organicidade de nossa matéria.
Ainda sim, mesmo sem o controle da condição orgânica do
corpo, por completo, um ponto deve ser levado em consideração: o
corpo é um fator de individuação. A sociedade fragmentada ao
mesmo tempo em que conecta os sujeitos, também o isola, neste
sentido

o

individualismo

torna

o

corpo

como último

local da

soberania pessoal, território da subjetividade.
A corporeidade como território em devir é um “material a ser
lavrado, segundo as orientações de um momento.” (LE BRETON,
2003, P.31). O sujeito é responsável por mo ldar a sua existência,
buscando arenas simbólicas que mais se aproximem com idéia que
se tem de si. O corpo é uma superfície de projeção cultural e social.

Isolado estruturalmente pelo declínio dos valores coletivos
do qual é ao m esmo tem po beneficiário e vitim a, o
individuo busca, em sua esfera privada, o que não alcan ça
26
mais na sociabilidade com um.

Neste sentido, o corpo torna -se um alter ego do sujeito porque
ele se configura como uma forma acessível para a transcendência
pessoal. A possibilidade da experiência de si pelas práticas da moda,
da intervenção cirúrgica, das terapias, das massagens, da tatuagem,
dos implantes, etc., transformam -se em práticas sociais que forçam o
olhar para si e forçam o olhar do outro.
Le Breton nos chama a atenção sobre a questão do “olhar do
26
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outro”, pois a modernidade junto aos processos de individuação
tornou as relações sociais mais distantes e sendo assim, “a única
consistência do outro é muitas vezes a de seu olhar” (LE BRETON,
2003, P. 53).
Se o hom em só existe p or meio das formas corporais que o
colocam no m undo, qualquer m odificação de sua forma
determ ina uma outra definição de sua humanidade. Os
lim ites do corpo esboçam , em sua escala, a ordem moral e
27
significante do mundo.

Há de se pensar então, que o corp o é uma medida do mundo e
que os sujeitos tecem informações de acordo como o s universos
simbólicos em que estão inseridos, conferindo aos seus corpos as
informações que lhes são pertinen tes e possuem significância. As
ações

sobre

o

corpo

são

uma

forma

de

interpretação,

uma

propriocepção, reflexo do mundo cultural percebido e vivido. A cada
intervenção dos sujeitos sobre seus corpos, novas humanidades são
criadas.
Se as subjetividades e as identidades culturais estão inscritas
nos corpos dos sujeitos e se há na vestimenta uma intimidade, talvez
carnal, com os corpos, podemos atribuir à moda a condição de ser o
instrumento mais efetivo e imediato sobre a intervenção corporal. A
moda

ao

longo

da

história

foi

uma

das

responsáveis,

pela

apresentação estética dos corpos ao longo dos tempos, pois as
subjetividades são sociais.
A significação do corpo converte -se em comunicação uma vez
que o discurso do corpo propõe linguagens que são codificadas pelo
27
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vestuário. A construção estética de si implica em uma ressignifica ção
corporal, pois a subjetividade como agente social é um mecanismo
de transformação sobre o corpo. P elo traje o corpo é reinventado,
espaços sociais são reinventados. A moda implica em práticas
sociais, localizando narrativas visuais conforme o espaço, o tempo e
a cultura de imersão.
A seguir, serão apresentadas algumas das visualidades de
personas ligadas à cena musical do rock. Como simulacros da
realidade cultural destes grupos, as imagens por si mesmas narram
discursos e nos contam histórias. Posto que são narrativas visuais,
dispensam explicação textual excessiva. Seguem nas figuras de 5 a
17:

Figura 5. Olivia Newton -John e John Travolta no filme Grease, 1978. Corpos
28
travestidos com a temática do rock .
28

Fonte: http://avidaeaobra.files.wordpress.com/2007/12/grease3.jpg. Acesso 13/12/2009
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Figura 6. Jimm y Hendrix, lenda do r ock progressivo da década de 196 0.

29

Figura 7. Siouxsie, vocalista da banda Siouxsie and the Banshees, de 1976. A
30
banda adota um visual pós-punk que tende ao gótico.

29

Fonte:
http://2.bp.blogspot.com/_u26Wbd2lpVI/Smhzxv3BNbI/AAAAAAAAAig/eGogeJNHfas/s400/jimihendriposter.0.0.0x0.354x450.Acesso13/12/2009.
30

Fonte:
http://4.bp.blogspot.com/_6buoHpld5as/SZDk5nU7xMI/AAAAAAAAAGo/f8JGGTwpsjY/s320/Sio
uxsie%2Band%2Bthe%2BBanshees%2B87752311.jpg. Acesso em13/12/2009.
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Figura 8. Ozzy Osborne, vocalista da extinta banda Bla ck Sabbath. Adoção do
31
estilo gótico para o gênero do heavy m etal.

Figura 9. Marilyn Manson. Cantor da década de 1990. Visual andrógino, com
32
referencias do gótico e do rock .

31

Fonte: http://www.tvrock.com.br/new/imagens/img_5288_043ozzy_osbourne.jpg.Acesso em
13/12/2009.
32

Fonte: http://crashrecords.co.uk/online/shopimages/products/normal/marilyn_manson_012.jpg
. Acesso em 13/12/2009.
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Figura 10. Madonna, 1981.

33

Figura 11. David Bowie, à frente do Glam Rock em 1970. Estética da
androgenia.

34

33

Fonte:http://endhits.portlandmercury.com/images/blogimages/2009/04/19/1240157600madog.
Acesso em 13/12/2009.
34

Fonte:http://images2.fanpop.com/images/photos/5500000/ZiggyStardustdavidbowie5554079g.
Acesso em 13/12/2009.
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Figura 12. Sid Vicious, Vocalista da banda Sex Pistols, em 1972. Difusor
35
principal do estilo punk, junto com Malcom Maclaren, produtor da banda.

Figura 13. Debbie Harry, líder da banda Blondie, 19 80. Adoção do estilo pós punk . O cabelo e maquiagem de Harry foram marcantes, que influenciaram entre
36
outros, Madonna em inicio de carreira.
35

Fonte: http://www.rtvchannel.tv/wp-content/uploads/2009/03/sid-vicious.jpg. Acesso em
16/12/2009.
36
Fonte: http://lumierefragile.files.wordpress.com/2009/04/blondie.jpg. Acesso em 16/12/2009.
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Figura 14. Ramones, banda de 1974. Estilo clássico do rock: Jeans, couro,
cam iseta e tênis.

37

Figura 15. Kurt Cobain, líder da Banda Nirvana, 1990. Cam isa xadrez que
38
caracterizou o m ovimento Grunge.
37 Fonte: http://oitudoemcima.files.wordpress.com/2009/07/mgmt.jpeg. Acesso em 31/01/10
38

Fonte:
http://1.bp.blogspot.com/_LVWIdFeoS84/SqVYHn1XbII/AAAAAAAAAy0/FVoj79VKHZE/s400/K
urtCobain acesso 14/12/2009.
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Figura 16. Banda Yeah Yeah Yeahs! , banda indie rock de 2006. Traços do rock
de oitentista: new wave e punk .

39

Figura 17. Banda electro-rock Vive La Fête, criada em 1997. Estica do rock
clássico e do pós-punk.

40

39

Fonte: http://userserveak.last.fm/serve/_/24880633/Yeah+Yeah+Yeahs+2009.png. Acesso em
17/12/2009.
40

Fonte:http://images.musicclub.it/foto/vi/big/VIVE_LA_FETE_.tif.big.jpg. Acesso em 17/12/2009.
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1.3.Os Sujeitos e os Discursos

A liberdade em que vive o sujeito contemporâneo permite a
manipulação de várias personas sociais ao mesmo tempo: No
trabalho, no lazer, em família , por exemplo. A apropriação dos
códigos da moda permite um deslizamento por inúmeros papeis
sociais na construção da identidade.

O sujeito assim, torna-se

portador de identidades múltiplas.
A cada território criado uma nova configuração de si é
moldada, pois a moda consegue rede finir as identidades sociais uma
vez que um mesmo artefato pode adquirir várias significações
conforme localização simbólica.
Os discursos que a moda proporciona aos sujeitos permitem
que os mesmos exercitem a auto -identidade pela prática de si e
percebam a identidade social dos grupos na sociedade. É desta
dinâmica, como foi mencionado anteriormente, que Foucault localiza
o sujeito: pelos eixos da identidade e da alteridade.
Todo sujeito se define pelas relações simbólicas com certo
número de outros sujeitos, pertencentes ao mesmo grupo social ou
não.

O

eixo

da

identidade

conduz

o

sujeito

à

noção

de

pertencimento, á percepção sobre o individual e o coletivo, enquanto
que a alteridade conjuga o sujeito pela relação do si -mesmo e do
outro. Ou seja, o eixo da identidade opera em uma esfera social e o
eixo da alteridade opera em uma esfera individual.
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O paradoxo diário do si-mesmo e do coletivo, que estabelecem
as fronteiras do individual e do social é que dão ferramentas para
que os sujeitos pratiquem a experiê ncia da identidade. É na práxis
do cotidiano e percepção da diferença que os sujeitos absorvem
informações que serão materializadas pela práxis da moda.
A moda como prática social, portanto, dá a este sujeito a
possibilidade da manipulação de seu corpo soc ial e de seu corpo
individual. A conjunção dos dois corpos pode ser verificada nas
narrativas visuais que estes projetam na sociedade.
Pensando as narrativas visuais como um discurso dos sujeitos,
a moda é um dos artífices, mais acessíveis, nos quais podemos
perceber as relações dos sujeitos na sociedade e a forma de como
as interpretações da cultura são apropriadas nos modos de vida.
Antes de refletir sobre os efeitos da moda na vida social, cabe defini la, situá-la conceitualmente.
As conceituações sobre o termo são bem amplas devido às
diferentes referências lingüísticas: português, latim e inglês. A
definição mais comum do termo em português refere-se ao “conjunto
de opiniões, gostos e apreciações críticas, assim como modos de
agir, viver e sentir coletivos, aceitos por determinado grupo humano
num dado momento histórico”. (HOUAISS, 2006 ). Mas ainda, cabe
mencionar o termo “fashion” da língua inglesa, cuja etimologia advém
do latim “factio” que significa fazendo ou fabricando e de “facere”,
que significa fabricar ou fazer e está ligada, também, a palavra
fetiche.
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Para este estudo o entendimento conceitual empregado para o
termo se dará no sentido de modos e estilos de vida, forma pela qual
os sujeitos, através de certas convenções sociais, exercit am a autorepresentação da identidade pelo suporte da vestimenta.
Malcom Barnard argumenta que a idéia sobre a trivialidade e
frivolidade atribuída à moda é equivocada, pois a considera como um
fenômeno cultural que se molda conforme a localização sócio histórica.

A

Moda adentrou o

intelectuais

devido

exatamente

o

à

conceito

influência
de

Século
do

fetiche

XX estigmatizada

materialismo
que

Marx

se

pelos

marxista,
utilizou

foi
para

caracterizar o materialismo histórico e as práticas de consumo.
Desde então, à moda, foram impregnados conceitos pejorativos.
Somente no fim da década de 1970, a moda volta à tona como
disciplina filosófica, social e cultural, tendo como representantes os
teóricos Roland Barthes e Pierre Bourdieu e mais tardiamente a
inserção da moda na academia.
Foi preciso que pintores renascentistas com o Giorgio
Vasari e Leon Batista Albenati anunciassem em seus livros,
respectivam ente,
a
genialidade
dos
artistas
e
a
necessidade de conhecim ento prévio da geom etria na
execução de obras dentro dos princíp ios recém descobertos da perspectiva para que a pintura fosse
elevada à categoria de arte m aior. Guardadas as
proporções, o m esmo tipo de fenômeno pode ser
observado quando se passa do ateliê de pintura
renascentista para o ateliê de costura. Do alfaiate m edieval
à costureira de subúrbio, e até chegar aos desfiles da alta costura realizados dentro do Museu do Louvre, sob os
auspícios do presidente François Mitterrand, houve um
longo percurso. Hoje, não há com o negar, a m oda
inscreve-se definitivamente na nova ordem dos saberes,
sobretudo a sua recente ascensão à condição de curso
universitário, que não deixa dúvida de que se trata, como
diziam os antigos mestres do Renascimento, de cosa
mentale. Dito de outro modo, e parafraseando Claude Lévi Strauss, a moda está aí para dem onstrar que tam bém é um
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objeto bom para pensar.

Antes

se

acreditava

que

a

41

moda

era

um

fenômeno

essencialmente ocidental, enquanto que no oriente as práticas de si
eram citadas como indumentárias, uma vez que não se verificava
mudanças na tradição do vestuário. No entanto, hoje é fato notório,
que o oriente vem se apropriando do s estilos de vida propostos pela
moda. As lojas das grandes grifes estão instaladas nas avenidas
mais importantes do Oriente, figura 18 e 19, em países até então,
convencionalmente, considerados tradicionalistas em suas culturas.

Figura 18. A maior loja da m arca Adidas, encontra -se em Pequim, China.

41

42

WERNECK, Marisa. A vestimenta Sem Fim de Roland Barthes. Revista Cult, Número 82,
Julho 2004/ANO VI. P.48.
42
Fonte: http://www.thebeijinger.com/files/magazine/adidasTOP.jpg. Acesso em 12/06/2009.
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Figura 19. Loja da Gucci, em Shangai, China, 2009.

43

Ainda na concepção de Barna rd, a moda como um fenômeno
cultural não trivial apresentará configurações conforme localização
sócio-histórica dos sujeitos. Ele pontua a questão do relativismo
cultural sobre os conceitos atribuídos á moda, como: “beleza”,
“elegância”, “pudor”, “adorno”, entre outros.
O que um a cultura cham ará de decoração, por exemplo,
outra chamará de mutilação. Com o fenômeno cultural,
portanto, como m odo pelo qual o grupo se constitui como
grupo, e com unica a outros suas crenças, esperanças, e
44
assim por diante, a ornam entação não é uma triviali dade.

Uma das teorias mais conhecidas sobre moda como fenômeno
social, é a de Simmel, que data do início do Século XX. S alvo os
méritos notáveis da obra, o autor analisa as dinâmicas das classes
43

Fonte: http://mi-cajon.blogspot.com/2009_06_01_archive.html . Acesso em 11/06/2009.
BARNARD, Malcom. Moda e Comunicação. Tradução de Lucia Olinto. Rio de Janeiro:
Rocco, 2003. P.39
44
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sociais como ponto de referência para a disseminação da cultura
pela moda. Sendo assim , as classes mais altas seriam formadora s de
opinião que influenciariam culturalmente as classes inferiores. A
moda surgiria do processo de imitação das classes operá rias.
Em resumo, para Simmel, a moda era um processo que nascia
no cume da estratificação social, ar ticulava-se de cima para baixo.
Uma noção um tanto obsoleta, para o entendimento que se tem da
moda e das culturas segundo a Cultura Visual, uma vez que o autor
desconsiderava a cultura popular como manifestação simbó lica
relevante na sociedade.
As estruturas sociais quando vinculadas à representação de
classes e gostos culturais geram teias complexas de fruição cultural
e modos de vida. Independente da classe social do sujeito, ele tece à
sua volta valores simbólicos que o localiza socialmente. Seja na
classe operária, seja na elite, as produções simbólicas sobre a
interpretação da cultura para si, ocorrem, em dinâmicas diferentes,
mas as apropriações ocorrem nas duas vias. A diferença do poder de
consumo é um fato óbvio, mas o poder criativo é igual em ambas as
arenas.
É possível fazer a integração de todos os termos de arte e design,
bem como pessoal ou entidade relacionada com fenômenos visuais,
sob um único termo. Assim, todos os tipos de artes plásticas (pintura,
desenho e escultura, por exemplo), todos os tipos de design (gráfico,
interiores, design arquitetônico e automotivo, por exemplo), e coisas
como expressões faciais, moda e tatuagens podem ser incluídas no
45
âmbito do título da cultura visual.
45

BARNAD, Malcom. Approaches to Understanding Visual Culture. New York: Palgrave, 2001.
P.2. (tradução da autora).
It m akes possible the inclusion of all terms of arts and design, as well as
personal or body related visual phenom ena, under a single term . Thus, all k inds
of fine arts (painting, drawing and sculpture, for example), all k inds of design
(graphic, interior, automotive and architectural de sign, for example), and things
lik e facial expressions, fashion and tattooing may be included under the title of
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A título de exemplificação, alguns dos conceitos propostos pela
moda surgiram de cenários marginais das subculturas, como o estilo
punk, estilo hippie, a moda de rua representada pelo grafite, hip hop
(figura 22), skatistas. Estilos os quais foram reintroduzidos no
mercado acoplados do subtítulo “chic”: Hippie Chic”, “Punk Chic”(
figura 23), etc.

Figura 20.Puffy Dady, cantor de Hip Hop .

46

visual culture
46
Fonte: http://images.paraorkut.com/img/pics/images/p/puff_daddy-5827.jpg.
12/06/2009.

Acesso

em

64

Figura 21. Mircha Barton, atriz, vestim enta associada ao “Hippie Chic ”.

“A

classe social

esta se tornando menos importante

47

na

formação da auto-imagem do indivíduo.” (CRANE, 2006, P.35). As
classes sociais perdem força porque , hoje vivemos uma sociedade
fragmentada em que os grupos se ligam segundo as convenções de
valores, modos de ser e estilos de vida que refletem os percept os
sobre o mundo.
Neste sentido a cada hipersegmentação cultural na sociedade
temos a configuração de novos universos representativos, que se
singularizam, dentre outras formas, pelo modo de como as pessoas
interpretam a cultura para seu próprio uso: A moda.
47

Fonte:http://l.yimg.com/k/im_siggfR.uGG9BgjRhnxAo7nR1zAy626x495q75n0/omg/us/img/867
1_3166913675.jpg . Acesso em 16/06/2009.
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Segundo Diane Crane, a adoção de um estilo de vida como
uma proposta simbólica para a práxis de si pela moda seria muito
mais relevante do que a questão da classe social, pois os sujeitos
teriam na primeira opção maior um nível de influência.
O grande ganho das sociedades fractais é que, o grande leque
de opções culturais dispostas na sociedade liberta os sujeitos da
tradição, permitindo os mesmos, experienciar a práxis de si pela
imersão em várias das possibilidades da auto -representação. “O
individuo constrói um senso de identidade pessoal ao criar narrativas
próprias que contenham sua compreensão do próprio passado,
presente e futuro.” (CRANE, 2006, P.37)
A percepção dos sujeitos sobre a cultura em que estão
imersos, muda constantemente porque a própria cultura está em
condição de devir. Mudam -se também, neste contexto as referências
sobre a identidade e a auto-representação na sociedade, pois as
identificações são um processo contínuo. Conforme demonstra, a
figura 22, as narrativas são criadas de acord o com o universo
simbólico situados no espaço e no tempo
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Figura 22. Banda The New York Dolls, Nova York , 1973.

48

Os corpos são projetados pelo enlace da hibridização, torna mse pelo suporte da roupa, espaço para a manifestação de bricolagens
filosóficas, onde as costuras entre o “eu” e o coletivo tornam -se
visíveis, constituindo o todo.

48

Fonte: http://www.laughinsam.com/GoldenImages/NewYorkDol.jpg . Acesso em 11/06/2009.
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Cada um faz sim ultaneam ente a aprendizagem do geral e
do particular, da essência e da existência, da ordem e do
lugar que ela ocupa. A pessoa conc reta só se realiza na
dim ensão do social, econôm ica e política que assinala seus
lim ites. Ela não é toda a cultura, mas é toda a cultura no
49
sentido complexo e completo do termo.

A moda dá significação aos objetos culturais, pois ao trocar
informações produz discursos que localizam e inserem os sujeitos
em

um

grupo

social.

A

práxis

da

moda

oferece

a

estes

a

possibilidade da metamorfose, de evidenciar o singular, bem como o
contrário, o camuflar pela similaridade.
Os discursos da moda na sociedade orientam -se tanto para as
relações de aceitação com os padrões vigentes quanto para as
relações de questionamentos dos papeis sociais e propostas de
subversão de convenções, no caso da anti-moda.
De toda forma o que prevalece é a possibilidade de tradução
da subjetividade. A ontologia não deixa de existir devido às
configurações dos sistemas culturais. Malcolm Barnad pontua, sobre
a questão da moda na pós-modernidade, citando Gail Faurschou em
“Fashion and the Cultural Logic of Postmodernity”

50

, destacando o

seguinte trecho, em menção a Baudrillard: “a moda é o epítome da
sobrevivência cínica do capitalismo.” (BARNAD, 2003, P.228)
No entanto, seria deveras superficial atribuir toda subjetividade
e manifestação criativa dos sujeitos a meras manobras do sistema de
consumo.

Sim,

somos

culturalmente

contaminados,

mas

tal

contaminação não impede um fluxo de consciência sobre si e
49

AUGÉ, Marc. O Sentido dos Outros. Trad. Francisco Manoel da Rocha Filho. Petrópolis. RJ:
Vozes, 1999, P.73.
50
Devido ao não lançamento da obra no Brasil e dificuldades de aquisição da obra não
traduzida, não houve outra forma, senão citá-la pela obra de Malcon Barnad.
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reflexão sobre as informações que capturamos.
Basear-se na assertiva de que a humanidade pós -moderna esta
hipnotizada pela dominação cultural é mais con fortável do que tentar
endente-la em sua intimidade e complexidade. Barnad, na mesma
obra, ainda menciona o fato de que dizer que as roupas transmitem
informação, teria se tornado uma fala clichê. De fato, poder -se-ia
dizer que a premissa se tornou senso c omum.
Muito embora, essa prem issa nos revele que se houve uma
popularização desta noção é porque existe um discurso pelo s corpos
vestidos. Discursos popularizados pelas narrativas que os sujeitos
criam sobre si-mesmos. Somos socialmente sígnicos e os unive rsos
simbólicos por convenção codificam estes corpos, inserindo -os em
nossos imaginários.
Em lembrança a Manoel de Barros que tão pertinentemente em
sua obra fala sobre a aura dos sujeitos que almejamos experienciar,
lemos o seguinte trecho:
A m aior riqueza do homem
é a sua incom pletude.
Nesse ponto sou abastado.
Palavras que me aceitam como sou - eu não aceito.
Não agüento ser apenas um sujeito que abre portas,
que puxa válvulas, que olha o relógio,
que compra pão às 6 horas da tarde,
que vai lá fora, que aponta lápis,
que vê a uva etc. etc.
Perdoai
Mas eu preciso ser Outros.
51
Eu penso renovar o homem usando borboletas.

Dentro de cada sujeito existem muitos outros sujeitos. A
subjetividade não cabe apenas em uma persona e a poética da moda
51

BARROS, Manoel. Retrato do Artista Quando Coisa. São Paulo: Record, 1998. P.79.
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pode ser a forma mais acessível para alcançarmos nossos “eus” , de
nos enfeitarmos de “borboletas”. Transcender de uma vida prosaica
para uma vida mais colorida ainda que em um “pretinho básico”.
Moda é devir, é discurso. Uma narrativa da identidade que
deixa rastros dos sujeitos no mundo. Práticas sociais que tecem
nossa existência.
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2 - Discursos da Moda: Narrativas Visuais

2.1. Moda como Prática Social
2.2. Moda e Identidade
2.3. Moda como suporte da Existência
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2.1. Moda como Prática Social

Moda:
Conjunto de opiniões, gostos e apreciações críticas, assim
como modos de agir, viver e sentir coletivos, aceitos por
determ inado grupo humano num dado momento histórico
<m . efêmeras> 1.2 freq. conjunto de usos coletivos que
caracterizam o vestuário de determinado grupo hum ano
num dado mom ento1.2.2 conjunto das principais tendências
ditadas pelos profissionais que trabalham no ram o da m oda
2 p.m et. (da acp. 1.2) a indústria ou o comércio da roupa , ª
modas s.f.pl. 9 artigos de vestu ário F ver gram 2 segundo
a livre vontade ou os im pulsos ocasionais de (alguém);
52
capricho, fantasia.

Estudos sobre cultura visual 53 se apóiam na idéia da imagem e
seu significado cultural, sua influência sobre os indivíduos como uma
espécie

de

socialização

da

visão.

Assim,

diante

da

relação

expectador/observador, existiria uma gama de contextos sócio culturais

e

ideológicos

que

permitiriam

uma

série

de

multi -

interpretações. Dentro do campo da moda podemos entender a
construção estética de si pela poética da obra aberta:
Afirmar-se de uma cultura que admite, diante do universo
de formas perceptíveis e das operações interpretativas, a
54
complem entaridade de inspeções e soluções diferentes.

A roupa como projeção ou continuação do corpo é símbolo,

52

Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. Versão 2.0. Editora Objetiva, 2006.
Grifos da autora. A definição integral do termo foi citada como forma de demonstrar a ampla
conceituação, a fim de demarcar o conceito pertinente à dissertação.
53
Cultura Visual – Trata-se de uma corrente teórica, iniciada em 1970 que estuda as
construções culturais da experiência visual na vida cotidiana, trabalham as diversidades das
representações visuais e processos de visualização. Dentre seus principais teóricos estão,
W.J.T. Mitchell, Martin Jay, Margareth Dikovitskaya , Michel Foucault e Roland Barthes.
54
ECO, Humberto. Obra aberta: Forma e interdeterminação nas poéticas contemporâneas. 8º
Ed. Trad. Giovanni Cutolo; Revisão: Pérola de Carvalho; Produção Ricardo Neves e Heda
Maria Lopes. São Paulo. Ed. Perspectiva.2001.p. 147.
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interpretação,

imagem,

ideologia,

ontologia,

subjetivação.

No

entanto, para a maioria dos sujeitos o vestir tornou -se um ato
mecânico, assim como seu pensar e seu agir. Não se trata, aqui, de
qualquer referência às noções de gosto ou alienação e sim das
mensagens que os outros passam de si e nós passamos de nós
mesmos para o mundo. Posicionamento crítico da imagem pessoal e
entendimento crítico das alteridades.
O “estar na moda” se tornou um transe social, adequação a
uma estética imposta e não a uma estética refle tida. E, neste
sentido, como se dariam as percepções estéticas no campo da moda
na sociedade contemporânea? Como se dariam as relações com os
corpos, com as práticas da aparência (j á que a moda é um devir)?
Seria um tanto superficial considerar somente a massificação do
gosto, ou ainda o pragmatismo da vida pós - moderna. Em tempos em
que a busca pela distinção identitária acaba por tornar a muitos
iguais, é complexo localizar posturas reflexivas, porque elas se
misturam às outras. Muito embora elas existam e estejam aí.
Eis que surge uma questão: o condicionamento do olhar. Como
vemos e como pensamos a moda hoje.

Neste sentido, podemos

entender a moda pelo viés que sustenta o propósito da cultura visual:
refletir sobre as representações visuais e sobre como as práticas
culturais tem dado sentido ao olhar. E se as praticas culturais são
responsáveis por nossas representações, a moda como parte de um
sistema simbólico é uma prática social.
O vestuário, sendo um a das formas mais visíveis de
consumo, desem penha um papel da m aior importância na
construção social da identidade. A escolha do vestuário
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propicia um excelente campo para estudar como as
pessoas interpretam determ inada forma de cultura para seu
próprio uso, form a essa que inclui norm as rigorosas sobre
a aparência que se considera apropriada num determinado
período (o que é conhecido como moda), bem com o uma
55
variedade de alternativas extraordinariamente rica.

Neste sentido, a moda como um artefato visual pode ser
estudada como um vestígio de informações a respeito de um dado
momento na história, já que o artefato vestimentar torna -se um
indicador de hábitos, costumes, classes, identidade, enfim, um
registro de práticas sociais localizadas no espaço e no tempo.
É certo que há dois séculos os indicativos de marcação social
eram

mais

evidentes

e

devidamente

utilizados

para

que

se

mantivesse a distinção de classes. Diferente do período histórico
atual, em que tais distinções já não mais são tão distinguíveis, dado
que a maioria dos sujeitos tem acesso a grand e parte do que o
mercado de moda oferta.
Por este ponto, pode-se perceber um exemplo das implicações
e mudanças sociais que a moda produz para o entendimento da
sociedade

contemporânea.

Se

antes

as

identidades

eram

engessadas, experimentamos, hoje, identidades móveis - qualquer
sujeito

pode

permitir-se

experimentar

várias

possibilidades

identitárias.
Por este

fenômeno,

concluí-se

que

os

discursos

sociais

mudam, quando se mudam os hábitos - leia-se: práticas de moda.
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CRANE, Diana. A moda e seu papel social: Classe, Gênero e Identidade das roupas. São
Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2006. P.21.
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Em outras palavras, se a moda , hoje, tornou-se acessível 56 é
indicativo que o espaço público mudou. Se por um lado houve uma
democratização da moda, por outro houve superfaturamento dos
produtos de luxo, como tentativa de marcação social, que tão
somente é o reforço da mais-valia marxista.
Se é preciso distinção e se todos parecem, a grosso modo,
iguais, serão preciso elementos que de alguma maneira digam que
aquele sujeito é diferente. Eis que surge a função da grife. Se temos
dois sujeitos trajando vestidos semelhantes entre si, poder-se-á
notar alguma distinção social naquele sujeito cuja grife do vestido
tiver maior status social. Como se pode verificar na figura 23 , uma
loja londrina faz propaganda de um vestido inspirado na grife
francesa Balmain. Enquanto o original custa em torno de 15 mil
dólares, a cópia é vendida por 16 libras.

Figura 23. À esquerda a cópia do vestido, vestindo a m odelo ; e à direita a
O termo “acessível” diz respeito às imensas possibilidades que o mercado de moda oferta.
Mesmo com as grifes de luxo, ainda para poucos, o mercado da cópia aproxima os tipos de
consumidores. Tem-se acesso ao produto, mas não à grife. Neste sentido o consumidor
apresenta-se com uma estética de luxo, muito embora, às vezes, ela seja oriunda do mercado
paralelo. São os artefatos de inspiração: “Chanel inspired”, “Balenciaga inspired” etc. A
apropriação é visual.
56

75
modelo Kate Moss, trajando o vestido original. A loja sugere não só o vestido,
57
bem como a forma de usar os cabelos e complem entos, meia -calça e scarpin.

As diferenças sociais da identidade, hoje, se assentam nos
detalhes, nas texturas, nas formas. Agregados às práticas de moda
estão os gostos culturais, os modos de vida e as ideologias
específicas. Cada moda abraça um universo simbólico e seduz
aqueles

que

de

alguma

forma

se

identificam

com

tais

representações.
Sendo assim, é pela significância simbólica que os sujeitos se
organizam e, portanto, compartilham uma mesma moda ou negam a
mesma. Se a moda, nas palavras de Diana Crane , é uma forma de
interpretação cultural para uso próprio, podemos , ainda, estender o
conceito e dizer que é a forma pela qual os sujeitos querem se ver
no mundo e querem que os outros o vejam, a partir do momento em
que se dá forma à subjetividade que representa o co rpo social.
É fato que hoje o corpo social é fragmentado em grupos
identitários, cada qual com imagéticas próprias, que produzem
narrativas daquele universo cultural. O espaço público é plural e a
moda é cultura material. Todas as classes sociais consomem cultura
material, pois é assim que salientam a sua identificação com seus
pares. “A moda, assim como outras formas de cultura popular,
emerge de um conjunto de organizações e redes que interagem e
moldam esse conceito de várias maneiras.” (CRANE, 2006, P.4 6).
Tais conjuntos de organizações se interagem e compartilham
57

Fonte: http://www.helpmystyle.ie/wp-content/uploads/2009/07/asda-balmain1.jpg . Acesso
em 25/01/2009.
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uma mesma experiência estética, fenômeno o qual Michel Maffesoli
denominou de “tribalismo”, que seria, em suas palavras:
Partilha sentimental de valores, de lugares ou de idéias
que estão ao mesmo tem po, absolutamente, circunscritos
(localismo)
e
que
são
encontrados
em
diversas
modulações, em num erosas experiências sociais. É esse
vaivém constante entre o estático (espacial) e o dinâm ico
(devir), o anedótico e o ontológico, o ordinário e o
antropológico, que faz da analise da sensibilidade coletiva
58
um instrumento de primeira ordem.

Neste

sentido,

pelas

atividades

destas

tribos

é

que

percebemos uma das formas mais típicas da vida social. A través da
expressão dos modos de vida, das estéticas, dos laços coletivos que
cada tribo adota, temos a caracterização da s práticas culturais
cotidianas em sociedade que se dinamizam o tempo todo pelas
relações da identidade e da alteridade.
Da

prática

cotidiana

do

vestir

e

da

poética

da

moda

estabelecem-se os hábitos/costumes que são o conjunto de usos
comuns

de

artefatos

e

ideais

que

garantem

a

noção

de

pertencimento ao grupo social. É o costume que reforça a existência
de um grupo como tal, formulando as estéticas a fim de especificar
as relações que estabelecemos com os outros sujeitos , e caracteriza
a aura estética de uma época.
De acordo com Meffesoli, “o „neo-tribalismo‟ é caracterizado
pela fluidez, pelos ajuntamentos pontuais e pela dispersão. É assim
que podemos descrever o espetáculo da rua nas megalóp oles
modernas.” (MAFFESOLI, 2000, P.107).
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MAFFESOLI, Michel. O Tempo das Tribos: O declínio do individualismo nas sociedades de
massa. Trad. Maria de Lourdes Menezes. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000.
P.28
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Podemos concluir, a partir disto, que a s neo-tribos são fluídas
porque permitem múltiplas associações e construções estéticas, que
são pontuais porque são vinculadas a uma arena específica de
significação e que são dispersas porque fragmentadas. Assim, diante
destes aspectos, é possível localizar um ponto de convergência: a
aparência.
A aparência torna-se um fator importante para a agregação do
grupo, já que a estética é uma forma de pertencimento e de
experimentação social. É sempre em relação ao grupo q ue se
determina a vida social. Mais que uma reunião de personas, o grupo
representa

um

universo

cultural,

no

qual

são

compartilhadas

tragetividades 59 (objetividade/subjetividade). Portanto, se ligam pela
cultura, pela comunicação, pela moda, pela músic a, pela política,
pela religião etc. “O estar-junto é um dado fundamenta l. Antes de
qualquer outra determinação ou qualificação ele consiste nessa
espontaneidade vital que assegura a uma cultura sua força e solidez
especificas.” (MAFFESOLI, 2000, P.115).
O que se quer dizer, neste sentido, é que o grupo constrói uma
estética da existência e pelos processos das práticas de si, ele se
funda no espaço social como corpo ontológico. Daí a importância dos
laços de afinidade cultural que a moda tão bem oferta, ao dispor de
um sem número de possibilidades identitárias aos sujeitos.
A prática cotidiana da moda produz máscaras que ligam os
sujeitos aos seus pares, que utilizam códigos que são reconhecíveis
59

Termo que Michel Maffesoli usa para referir-se a processos subjetivos e objetivos ao mesmo
tempo.
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dentro daquele ajuntamento social. Tais códigos estabelecem contato
tanto com a alteridade como com a identidade. “O social repousa na
associação racional de indivíduos que tem uma identidade precisa e
uma existência autônoma; a socialidade, por sua vez, se fundamenta
na ambigüidade básica da estruturação simbólica”. (MAFFESOLI,
2000, P.135.)
Desta maneira pode-se dizer que os eixos do social e da
socialidade operam durante a formação de uma comunidade de
existência ou de estilo. A moda quando opera no eixo do social, cria
grupos de estilo por afinidades estéticas, os quais se atribuem
signos que representarão tal existência.
Por outro lado, quando a moda opera pelo eixo da socialidade,
fundamenta-se no simbolismo, forma pela qual os signos são
utilizados, a fim de que o sujeito se reconheça como partícipe de um
determinado grupo social. O eixo da socialidade tende à ambigüidade
porque a estruturação simbólica acontece ao mesmo tempo em que o
sujeito reconhece a si mesmo e se reconhece no grupo de inserção.
Por estes dois eixos é que se declara a identidade social pela
moda, em uma comunicação que indica a forma pela qual os sujeitos
interpretam as relações uns com os outros. “A natureza do espaço
influencia a maneira como as pessoas usam roupas da moda, ou fora
de moda, para expressar suas identidades e para fazer declarações
subversivas” (CRANE, 2006, P.456)
Quase sempre é o espaço público/social que condiciona uma
apresentação visual da identidade. Neste sentido o s eixos do social
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e da socialidade é que irão conduzir as interaçõe s sociais dentro de
um determinado espaço. Com exemplo, se pensarmos as semanas
de moda em Paris, Milão, São Paulo ou os festivais de rock, é
notável que as narrativas visuais nestas arenas serão específicas,
concentradas em um determinado arquétipo estéti co. Nestes espaços
existem códigos que inserem ou não os sujeitos dentro daquele
universo cultural.
É a partir dos micro-pedaços dos espaços públicos, da sua
hiper-fragmentação, que observamos que cada território conduz a
uma

visualidade

muito

peculiar,

pois

ali

estão

reunidas

representações simbólicas distintas, que chamam seus pares, de
acordo com os signos e normas que estabelecem para si. É neste
sentido que a interação entre espaço e sujeito media as produções
estéticas materializadas pelo suporte do c orpo e da moda.
O que se quer dizer com isso é que a força social que
engendra as relações entre os sujeitos opera em todos os níveis da
vida social, incluindo a moda, como agenciadora de subjetividades,
que comumente estão vinculadas a territórios específicos. Se são por
códigos que os grupos/tribos se comunicam, é de se esperar que em
cada um destes espaços públicos haja um dialeto próprio, uma
imagética

que

os

localize

enquanto

ícones

de

representação

simbólica.
Dentre os vários grupos já mencionados, como o Glam Rock, o
Heavy Metal, os Mods, é fato que para cada ideologia existe uma
estética

definida

que

garante

a

projeção

identitária

destas
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comunidades. Tal unidade só é possível porque os sujeitos se
organizam no espaço social e corporificam as subjetiv idades nos
territórios existenciais que constroem.
As coisas, as pessoas, as representações se propagam por
um
m ecanismo
de
proxim idade.
Assim,
é
por
contaminações sucessivas que se cria aquilo que é
chamado de realidade social. Através de uma seqüência de
cruzam entos m últiplos se constitui um a rede das redes...
Assim cada pessoa poderá viver sua pluralidade intrínseca,
ordenando suas diferentes “máscaras”, de maneira mais ou
menos conflitual, e ajustando -se com as outras “máscaras”
60
que a circundam.

Neste sentido, torna-se claro que, como citou Maffesoli, os
sujeitos se dinamizam na aura da coletividade, tecendo redes de
significações que se cruzam e geram novos significados, qualificando
as relações entre o espaço social e o sujeito. A poética das
comunidades de existências nasce da prática do cotidiano como
forma de produção cultural.
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MAFFESOLI, Michel. O Tempo das Tribos: O declínio do individualismo nas sociedades de
massa. Trad. Maria de Lourdes Menezes. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000.
P.205-207.
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2.2. Moda e Identidade

A cultura visual se apóia no sujeito pós -moderno, fragmentado,
construtor de múltiplas identidades. Para os estudiosos do pós modernismo as sociedades do final do século XX passaram por um
tipo

diferente

de

mudanças estruturais,

o

questões de gênero, raça, sexualidade, etnias.

que

fragmentou as

Esta mudança é a

descentralização do sujeito. Assim, quando o sujeito perde seu
“eixo”, surge o que podemos chamar de “crise de identidade”,
deslocamento de si mesmo para com o mundo em que vivemos.
Longe de cairmos em qualquer existencialismo, tratam -se das
posturas identitárias como suporte do sujeito em sociedade.
A identidade para a pós-modernidade é entendida como um
processo em andamento, em constantes modificações, tanto que
para Stuart Hall deveríamos, em vez de falar em identidades, como
uma coisa acabada, falarmos em identificações.

A identidade surge não tanto da plenitude da identidade
que já está dentro de nós como indivíduos, mas de um a
falta de inteireza que é „preenchida‟ a partir de nosso
exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos
61
ser vistos pelos outros.

Para o autor existiriam na história três tipos de concepções de
identidades: Sujeito do Iluminismo; Sujeito Sociológico e Sujeito Pós 61

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva e
Guacira Lopes Louro. 6º ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. P. 39
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moderno.
O Sujeito do Iluminismo é caracterizado pela razão, pelo
individualismo e pelo patriarcalismo, já que desconsiderava as
mulheres. O Sujeito Sociológico era baseado na interação e ntre o
“eu” e a sociedade, mundo público e privado. A realidade cultural e
social era o próprio sujeito, enraizado na estrutura social.
Com as mudanças sociais, favorecidas, principalmente, pelos
processos de globalização, as estruturas sociais se modifica ram,
fragmentaram-se para uma pluralidade que até então nunca fora
possível. A desterritorialização que o processo global provoca, fez
cair por terra a noção sociológica clássica de sociedade. É neste
contexto

que

surge

o

sujeito

pós-moderno:

fragmentação

das

identidades nacionais, fim do sujeito racional cartesiano e fim da
autoria 62.
A dinâmica espaço-tempo no processo globalizante faz com
que todas as identidades estejam localizadas no mesmo espaço e
tempo simbólicos. Estes fluxos de identidades criam e r ecriam
dobras de identificações partilhadas, mais conhecidas como invasões
do imperialismo cultural.
A identidade torna-se um a celebração móvel, que se
transforma em relação às formas pelas quais somos
interpretados e interpelados nos sistemas culturais q ue nos
63
rodeiam .
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A noção de morte do autor, defendida por Ferdinand de Saussure, diz que não somos
autores das afirmações que fazemos porque a língua, sendo um sistema social, pré-existe
muito antes de nós mesmos, assim sendo nossas falas não são individuais e sim reflexos que
já estariam embutidos em nossas línguas e sistemas culturais, noção esta característica das
sociedades de modernidade tardia, da metade para o final do século XX. Pensando pelo viés
da moda, as noções estéticas existem antes de nós mesmos, assim nossos gostos são
reflexos de influências e sistemas culturais pré-existentes.
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VILLAÇA, Nizia. A Edição do Corpo: Tecnociência, Artes e Moda . Barueri, SP:
Estação das Letras Editora, 2007. P.146.
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A questão da pós-modernidade é que a “glocalidade” 64 que a
mesma

engendra

simbólicos

muito

acabou
fortes

por
e

criar

uma

ideológicos.

virtualidade
A

de

desvinculação

bens
das

identificações 65 de seu espaço, de seu tempo e de sua cultura, lev ou
a uma confrontação e a um bombardeio multicultural. Pensando a
sociedade de consumo, passamos a ter, nas vitrines , identidades
prontas para usar - nas palavras de Hall, um “supermercado
cultural”; ou um “supermercado de estilos”, segundo Ted Polhemus.
Diante dos supermercados de estilos no espaço global, as
subjetividades tornaram-se transculturais, já que desterritorializadas
e flutuantes. De forma que as imagens e suas narrativas (moda)
funcionam como pontos de ligação às tribos/grupos sociais, a fim de
afirmarem a identidade individual do sujeito e a identidade coletiva .
“Existe sempre no interior de cada grupo uma vestimenta mínima
histórica e culturalmente determinada sem a qual a existência social,
e mesmo biológica, sem a qual o individuo se aniqu ilaria.” (VILLAÇA,
2007, P. 145).
Neste sentido, a moda assume a função de estabelecer
distinções sociais, asseguradas pela inserção de códigos, os quais
conduzirão a configurações intersubjetivas. Por exemplo, como as
significações

entre

masculino/feminin o/andrógeno,

oriental/ocidental/cosmopolita,

ou

entre
entre

moderno/contemporâneo/obsoleto etc.
Tais
64
65

configurações

intersubjetivas,

Aquilo que é global e local ao mesmo tempo.
Ou identidades.

na

moda,

projetam
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identidades provisórias que se dinamizam conforme o instante que se
quer viver. É desta forma que a identidade torna-se uma “celebração
móvel”, pois é na prática do cotidiano que experimentamos a poética
de novas identidades, se assim o quisermos. Os sujeitos escolhem
seus discursos se apropriando dos discursos da moda, que por sua
vez se apropriam dos discursos das representações simbólicas.
A vida social mediada pelo mercado global que oferta estilos,
narrativas visuais, imagens publicitárias, interfaces na internet, por
exemplo,

estimula

fervorosamente,

a

flutuação

de

identidades

colocadas a disposição para o consumidor. De maneira que há de se
lembrar que “o consumo se constitui como um processo sócio cultural, em que se dá a apropriação e o uso de produtos, sendo
mais que simples exercícios de gosto, ou compras irrefletidas.”
(VILLAÇA, 2007, P.149)
É neste sentido que podemos entender o consumo de moda
como uma forma de investimentos simbólicos corporais para a
expressão

das

subjetividades:

etnias,

gêneros,

ideologias,

por

exemplo. Como uma modalidade de processo cultural , a moda
conduz a criação de identida des pessoais e coletivas, levando a um
posicionamento do sujeito sobre a forma de expressar sua cultura
pela corporeidade.
O consumo, neste sentido, pode ser interpretado como uma
forma de os sujeitos darem corpo aos sistemas abstratos que os
cercam, ao escolherem uma moda, um estilo, um modo de vida e
“esculpirem” de maneira que os caibam.
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A

moda

torna-se,

assim,

uma

das

partes

do

diálogo

contemporâneo pela conquista de novos territórios existenciais.
Impulsionada pelos efeitos da globalização, ela tece re des de
significados que, por sua vez, tecem redes de identidade que se
sobrepõem dando forma a novas subjetividades.
A identidade mediada pelo processo da aparência vai sendo
moldada à medida que os objetos de moda são consumidos, de
acordo com os valores e gostos pessoais. Como já foi mencionado, a
questão da pós-modernidade ampliou o leque de opções para a
expressão da subjetividade, aproximando a cultura erudita e a
popular, aproximando etnias e gêneros, no então chamado pluralismo
cultural.
Com a quebra das fronteiras simbólicas, não era de se esperar
outra coisa, se não a livre circulação das representações sígnicas,
as quais abastecem o “supermercado de estilos”. Retomando o
conceito

de

sujeito

pós-moderno

de

Hall,

sujeito

portador de

identidades flutuantes, podemos pensar sobre a questão de como as
identidades se firmam, já que, aparentemente, seriam tão voláteis.
As identificações dos sujeitos vão se firmando à medida que
estes passam por processos de experimentações existenciais. É pela
vivência estética que os sujeitos têm condições de se guiarem pelo
caminho que melhor represente as subjetividades que lhes são
inerentes.
O grande trunfo da condição de pós -modernidade, neste
contexto, seria libertar o sujeito da tradição e das identidades
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engessadas e oferecer uma fruição mais dinâmica para a experiência
multisubjetiva do corpo expressivo. Em outras palavras, a relação
entre sujeito e moda abre caminhos para a construção de si, mediada
pelas várias experimentações de estilos, que vão sendo encaixados ,
conforme sistema representativo.
Se pensarmos em sujeitos com uma média de três décadas
vividas é possível que a maioria deles tenha histórias a respeito das
metamorfoses

com

as

quais

seu

corpo

passou,

as

modas

experimentadas, os modos de vida adotados n o decorrer deste
tempo. Ao longo deste período, seria possível estabelecer uma
história visual da identidade, em que cada momento corresponderia a
uma imagética diferente, dados os contextos sócio -culturais.
Assim, as configurações do “eu”, do “self” , são constituídas dia
após dia, pela poiesis diária da experimentação subjetiva e objetiva
da aparência, da estética e da moda. Como conhecer a si, se não
pela prática? As identidades intercambiáveis produzem híbridos de
personalidades que vão se a comodando ao longo dos tempos. No
entanto, as características mais pregnantes se enraízam na estrutura
arquetípica do sujeito.
Como bem disse Hall, ao falar sobre “identi ficações” como um
processo contínuo, é exatamente este processo o que melhor define
o sujeito da pós-modernidade, pois as identidades vão se renovando
a cada experimentação e imersão estética, agregando ao mesmo
tempo em que abandona hábitos, costumes, crenças, estilos etc.
Muito embora haja sempre um ponto em que o sujeito se fixa. Existe
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uma grande área que serve como limite territorial da existência.
Assim, é dentro deste espaço que as intersubjetividades se cruzam,
formando novos significados, mas sempre guiados por uma aura
dominante. Movimento o qual poderíamos por analogia relacionar aos
rizomas deleuzianos.
Como exemplo, pensemos a cena do rock como uma aura
dominante. Entretanto, dentro deste universo existem subcategorias,
cada qual com traços identitários que lhes são peculiares. Um sujeito
punk será diferente de um indie rocker que por sua vez será
diferente de um folk rocker, embora abracem a mesma grande área
do rock, como demonstram as figuras 24, 25, 26, respectivamente.

Figura 24. Traços identitários de um grupo de punk s.

66
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Fonte: http://media.photobucket.com/image/Punx/NewWaveFreak/Punx.jpg . Acesso em 31/01/10.
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Figura 25. Traços identitários da banda indie rock novaiorq uina, MGMT.

Figura 26. Cantor inglês de folk rock, Devendra Banhart.

67

68

Se Marx e Engels anunciaram a divisão social do trabalho,
poderíamos dizer que a condição pós -moderna dividiria a sociedade
pelo estilo, pela aparência e pelas formas de consumo de bens
culturais. Desta maneira, as identificações seriam responsáveis pelo
lócus do sujeito e de como se dinamizariam os modos de vida.
Assim, a moda toma para si um papel muito profundo que é dar
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Fonte: http://oitudoemcima.files.wordpress.com/2009/07/mgmt.jpeg . Acesso em 31/01/10
Fonte:http://vox2.cdn.amiestreet.com/band-picture/Devendra-Banhart_fZ7mL2kHT5ox_full.jpg
. Acesso em 31/01/10.
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forma, cores e texturas à subjetividade do corpo social.
Considerando que somos uma sociedade do visual, como
preconizam os estudos de cultura visual: são pelas narrativas visuais
que

a

moda

nos

apresenta

possibilidades

de

estabelecermos

relações de proximidade com a identidade pessoal e coletiva. Se
pensarmos a questão da memória visual, sempre atribuímos a um
nome uma imagética que configura uma identidade. Se citarmos o
nome dos intérpretes brasileiros Cazuza ou Maria Bethânia, por
exemplo, certamente surgirão visualidades cognitivas relacionadas a
estes sujeitos, neste momento em que se lê este texto.
Neste sentido, o que se quer dizer é que a identidade está
intimamente ligada às narrativas visuais que escolhemos como
simulacros das nossas subjetividades. A caracterização de uma
persona passa por processos sígni cos, até que se alcance uma
forma, a qual se torna distinta das demais, lhe conferindo, assim,
suporte existencial.

Do ponto de vista filosófico, Sartre trata dessa questão
quando m ostra que o vestuário possibilita que o homem
“assuma sua liberdade”, se c onstitua no que escolheu ser...
A personalidade faz a m oda; faz o vestuário; m as, ao
69
inverso, o vestuário faz a personalidade.

O que Maffesoli e Sartre apontam como a liberdade do sujeito,
diz respeito às escolhas que fazemos no processo de construção da s
identificações. Por possuírem forças ambivalentes, são eixos que
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BARTHES, Roland. Inéditos, Vol. 3: Imagem e Moda. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
P.362-363.
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operam simultâneos: tanto a moda quanto a personalidade se
influenciam ao rearranjarem novos significados da identidade para os
sujeitos.
Existe uma lógica da identidade, a qual a antropólo ga Urpi
Montoya Uriarte, aponta como condutora das relações dos sujeitos
com a cultura. Em um primeiro momento a autora menciona que o
primeiro

levante

da

lógica

identitária

se

dá

a

partir

do

reconhecimento da alteridade, já que os sujeitos só se reconhece m
na medida em que se diferem dos outros.
Em seguida a autora considera a questão do “lugar simbólico”.
Uma vez reconhecidos os fluxos da identidade e da alteridade, são
criadas fronteiras onde o sujeito se localiza em meio à diversidade.
Uma vez localizado, o sujeito escolhe para si “máscaras” que se
inserem em determinados espaços.
Patrice Bollon, em “A Moral da Máscara”, traz a questão da
relação das culturas dominantes de cada época com as culturas ou
“quase-culturas” alternativas. Para o autor, os mov imentos de moda
seriam exemplos de como se formam as culturas ditas alternativas.
A cada m ovim ento de vestuário surgido na Inglaterra
durante as décadas de 60 -80, correspondia a um tipo
especial de m usica, um estilo gráfico e um a estética
pictórica, como tam bém uma mentalidade, um a filosofia,
mitos e períodos históricos de referência: sistem as inteiros
70
de significação.

As estéticas criadas por estes movimentos atuariam em um

70

BOLLON, Patrice. A Moral da Máscara: Merveilleux, Zazous, Dândis, Punks, etc. Tradução
de Ana Maria Scherer. Rio de Janeiro: Rocco, 1993. P.67.
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processo sistêmico e só possuem sentido quando agrupamos o
significado de cada elemento. Entendem-se, aí, as manifestações
estéticas, filosóficas e morais que, quando operam em conjunto,
apresentam coerência simbólica, ao que se refere às representações
das narrativas visuais produzidas. Desta forma, cada moda teria sua
própria temporalidade, significados e interpretações precisos, que
podem ou não evoluir e se modificar conforme a lógica social que
está inserida.
As interpretações sobre os movimentos de moda toleram certa
modulação de suas características: cada sujeito adapta -se conforme
sua percepção estética. No entanto, é importante frisar que mesmo
havendo certa flexibilidade de interpretações, fazer parte de uma
determinada moda é uma questão que vai além da apropriação de
um objeto sobre o corpo. Trata -se de uma questão imaterial, pois a
condição material da roupa fica em um plano paralelo , se pensarmos
a moda enquanto um estado de espírito e atitude.
Bollon trabalha com o conceito de panóplias, que poderíamos
encaixar no mesmo sentido de máscara/armadura. São por estas
panóplias que podemos distinguir claramente um “verdadeiro” punk,
ou um “verdadeiro” hippie.

Muito mais que sobreposições de

vestimentas, identificamos a atitude, a localização social e as
narrativas visuais que este sujeito produz travestido.
(...) No fundo, os e stilos expressariam uma espécie de
conhecimento poético da realidade. Como os mitos, os
estilos, apesar de serem apenas fantasmas, im agens
fluidas, no limite da recusa do sentido, não atuam
cegamente: eles simplesmente assim ilam o real de uma
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maneira diferente e complementar da linguagem .

71

A criação de si mesmo pela prática da moda é uma ação
poética

porque

nesta

tentativa

materializamos

potencialidades

simbólicas em artefatos visuais: uma roupa, um corte de cabelo, um
acessório, um sapato, carregam em si nossa poiesis diária.

Os

estilos são fantasmagóricos porque, como imagens fluidas que são,
representam

uma

realidade

paralela,

alternativa,

que

circula

rizomaticamente por uma rede de significações.
Considerando o vasto leque de segmentações simbólicas q ue a
moda

oferta,

aos

sujeitos

é

permitida

uma

flutuação

e

uma

apropriação simultâneas de várias delas. Desta dinâmica, os estilos
de vida vão se modificando conforme o sujeito vai se modificando em
seu singular. A sociedade de hoje libera o sujeito da tra dição e o
deixa livre para a construção de si .
De tem pos em tempos, um a pessoa tende a alterar seu
estilo de vida e, como um grande núm ero de pessoas se
envolve nesse processo, as características desses estilos
72
evoluem e mudam.

Estes

interligamentos

ocorrem

porque

a

moda

consegue

ressignificar os artefatos, conferindo -lhes informações conforme
disposição e combinação no corpo. As máscaras, como forma de
arquétipos de identidades móveis e flutuantes, possuem a qualidade
de “situacionais”, segundo Montoya , pois as identidades se adaptam
71
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segundo os contextos sociais e culturais.

As identidades – tanto quanto as culturas - são sempre
negociadas, resultados de relações de força e contextos
específicos que fazem com que, dependendo da situação,
73
elas sejam ex ibidas, escondidas ou trocadas.

A autora chega, então, à mesma percepção de Stuart Hall,
sobre o processo de identificações, uma vez que a identidade é
processual e nunca acabada, fundada na forma como as relações
sociais se dinamizam. Entretanto, ela faz um apontamento um tanto
quanto contraditório ao que se refere às diferenç as entre cultura e
identidade. Para ela, “as identidades não são a expressão de uma
cultura, mas a expressão de uma maneira como duas ou mais
culturas

convivem”

(MONTOYA

URIARTE,

2002,

P.11).

Nesta

afirmação a autora considera apenas um dos vários conceitos de
cultura. Neste caso, ela menciona o conceito de Estado -Nação 74, de
forma que ela reconhece uma “identidade hip -hop”, mas não uma
“cultura hip-hop”, como cita.
Diante

disto,

é

possível

tecer

alguns

apontamentos:

ao

considerar a sociedade fragmentada, temos que levam em conta que
as culturas, bem como seus territórios , também se fragmentaram e
que, portanto, as culturas estão em toda a parte, criando novos
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na Cidade. Especiaria, Revista da Uni versidade Estadual de Santa Cruz. Volum e
5, N9/10, P.1-195, 2002. P.10.
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Nesta concepção positivista de cultura, são entendidos como tal a religião, o território, a
língua, a música, a história que institucionaliza um povo, uma etnia, uma nação. Concepção
Política do termo, que entende a identidade como uma condição estática e não móvel, como a
pós-modernidade aponta.
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territórios existenciais e novas formas de culturas, que então devem
ser entendidas como um novo espaço público da subjetividade.
E como novos espaços públicos, produzem uma cultura própria,
com uma identidade própria que respiram, conforme a lógica criada
por seus membros. Sendo assim as identidades são a expressão
de uma cultura que está inserida no mesmo espaço público que
outras culturas 75. No espaço público fractal as identidades e suas
culturas coexistem umas com outras, cada qual com seus lugares
simbólicos. Tanto a cultura quanto a identidade são processos
mentais, voluntariamente construídos pelos sujeitos para dar forma
às representações simbólicas.
Os conceitos não são iguais, mas operam no mesmo nível, pois
um dá sustentação existencial ao outro. P or isso seria questionável
pensar em “identidades unívocas” 76, construídas a partir de um único
fragmento cultural, pois os sujei tos não vivem isolados, mas, ao
contrário, vivem a época do excesso de informações, vivem a
sociedade pós-espetáculo, de forma que são uma comunidade
complexa de híbridos culturais e sociais. Vivemos a pluralidade e
não a dicotomia. Cada sujeito é portador de vários “eus”, várias
identidades, construídas pela absorção de culturas diversas.
Contrariamente

à

fala

anterior,

Montoya

reconhece

as

“identidades múltiplas” da sociedade pós-moderna:

O pragmatismo e o ceticismo, tão comuns hoje em dia,
explicam em parte essa renúncia a qualquer identidade
75
76

Grifo da autora
Termo de Montoya para classificar as tribos urbanas, como punks e heavys.
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unívoca. A fragm entação e a internacionalização atuais das
bagagens culturais, por sua vez, ajudam -nos a entender
esse tipo de construção de identidades, na medida em que
fazem com que seja muito difícil definir, hoje, o que é o
próprio e que seja igualm ente complicado poder enquadrar se em um único repertório. Com a aceitação da
multiplicidade do próprio sujeito , as identidades passam a
ser assum idas como m omentâneas, conjunturais, não
77
supondo mais lealdades permanentes.

Desta maneira, a multiplicidade das identidades cria uma
ambiência coletiva que seria o “estar -junto” das tribos/grupos sociais.
O sentimento de grupo existe porque as identidades são relacionais.
Ou seja, os sujeitos se relacionam consigo, com os outros sujeitos e
com todo o universo sócio -cultural que os cercam. É desta re lação
de percepção, sobre e com o mundo, que se inicia o processo de
reconhecimento

identitário.

São

as

relações

do

cotidiano

que

“justamente constituem a trama comunitária” (MAFFESOLI, 2000, P.
169)
Maffesoli chama a atenção para o fato que os grupos/tribos
estão circunscritos a partir dos pólos do espaço e do símbolo, de
maneira que os sujeitos se ligam por diversos “cimentos emocionais”
que seriam a aura dominante que territorializa um grupo. Eis a
formação do espaço simbólico que dá origem às comunidades de
existência.
Tais comunidades se reconhecem como existentes porque se
guiam, dentre outros fatores, pelas imagens/ícones de referência que
simbolizam o sentimento do grupo e que serve m como instrumento
para o reconhecimento da identidade e da alteridade. Neste sentido,
77
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a moda como instrumento icônico para a representação identitária
toma para si a condição de agente relacional, que conduz os sujeitos
à noção de pertencimento ou não a um grupo social, a partir das
relações com as narrativas visuais que lhes são apresentadas no
decorrer da vida cotidiana.
Além da qualidade icônica, a moda possui a qualidade do rito
de pertença. Em outras palavras, o que se quer dizer é que a moda ,
como um estilo de vida, sugere modos de agir e de se enquadrar no
espaço social.
Existem rituais mais ou m enos imperceptíveis que
perm item sentir-se à vontade, ser um freqüentador num bar
ou num a boate. Não poderíamos transgredi -lo nem mesmo
78
para preencher um cartão da loto.”

Tal ritualística permite que os grupos se organizem em suas
ambiências e existam como força de representação cultural. T emos
aí

a

configuração

do

tribalismo,

ou

o

que

alguns

autores 79

denominam de “bairrismo” e “localismo”.

O grupo, para sua segurança, dá forma ao seu m eio
am biente natural e social, e, ao m esmo tempo força, de
facto, outros grupos a se constituírem como ta is... A
existência de um grupo fundamentado num forte sentimento
de pertença necessita, para a sobrevivência de cada um,
que outros grupos se criem a partir de uma exigência da
80
mesm a natureza.

São nos territórios simbólicos, (bem como nos físicos), que s e
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Forense Universitária, 2000. P.195.
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Autores com G. Simmel, W.Young e P. Willmott.
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fundam as múltiplas socialidades e projeções de identidades. Cada
ambiência possui uma freqüência estética. Seja nos festivais de rock,
nos cafés, nas comunidades cristãs ou nos meios ac adêmicos, cada
um destes grupos estrutura os sentimentos de pertencimento no
espaço público, conforme as identificações que vão sendo criadas.
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2.3. Moda como suporte da Existência

Retomemos o conceito de Michel Foucault sobre as estéticas
da existência:

Práticas refletidas e voluntárias através das quais os
hom ens não somente fixam -se regras de conduta, como
tam bém procuram se transformar, modificar -se em seu
singular e fazer de sua vida um a obra que seja
portadora de certos valores estéticos e responda a
81
certos critérios de estilo.

Foucault menciona regras de conduta, valores estéticos e
critérios de estilo como orientadores da fruição da subjetividade.
Quanto à questão das regras de conduta é certo que, imersos
socialmente em uma dada cultura, os sujeitos adéquam -se conforme
as normas sócio-culturais que elegem como norteadoras de seu
modo de vida. É justamente esse modo de vida que fornecerá
determinados valores estéticos e critérios de estilo que moldarão,
concretamente, a identidade e a alteridade.
Pensando

que

o

contexto

da

pós-modernidade

está

condicionado às visualidades, podemos dizer que o imaginário
social, muitas vezes, se constrói pelo ver. De forma que o sujeito
pode perceber o outro e entender -se como esta ou aquela persona
de acordo com a representação simbólica que este escolhe. Neste
sentido, a linguagem da moda torna -se dialeto para expressar os
81
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discursos do sujeito que, inserido em um certo modo de vida, tenta
representar-se simbolicamente pela roupa.
Quando falamos de moda, não há como dissociar a noção de
consumo. No entanto, mais que prática econômica, o consumo, se
pensado como um ritual de escolha de máscaras, de personalidades,
pode ser entendido como uma prática de imersão sígnica, uma vez
que durante o processo de escolha e de compra de um objeto, os
sujeitos, pela poética do olhar, selecionam aquilo que lhes parece
em harmonia com as referências estéticas que fazem parte de seu
universo simbólico.
Neste sentido os objetos de consumo tornam -se agenciadores
de subjetividades. O objeto de moda proporciona ao sujeito o acesso
a si mesmo e o acesso ao mundo. Todos, interligados em relações
de espaço, tempo e cultura. De forma que a moda, como agenciadora
da subjetividade, torna-se, em sua concretude, um objeto da
existência. Há de se considerar que o corpo expressivo também é um
agenciador da experimentação subjetiva. O corpo , além de suporte
para a roupa, é suporte de si mesmo, quando se recorre aos
artifícios das tatuagens, dos piercing s, dos implantes, das plásticas
etc.
As roupas, por serem signos que carregam em si um a série
de significados atrelados à beleza, à juventude, à
feminilidade ou masculinidade, à riqueza e distinção social
ou à marginalidade, à alegria ou tristeza, etc., im prime m ao
seu portador uma escolha diária de posicionam ento no
conjunto m aior das teias de significados compostos como
82
cultura.
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A prática da moda é uma forma de diálogo com o meio em que
se vive. Ao preocupar-se em construir uma aparência, os sujeitos se
auto-afirmam sócio-culturalmente. De forma que a existência destes
está relacionada à poiesis diária dos objetos que escolhem para
agenciar as suas subjetividades. Ao se deparar diante do guarda roupa, cada escolha estará condicionada a forma pela qual o sujeito
deseja se apresentar para o mundo. São nestas escolhas que as
existências vão se firmando tanto para o sujeito quanto para os
outros.
Poderíamos assim dizer que a personalidade faz a moda, d a
mesma maneira que a moda traduz a personalidade. A experiência
da alteridade e da identidade é essencial para o entendimento das
relações do sujeito com seu corpo, consigo e com o mundo. Daí que
se pensarmos o sistema dos objetos temos que os objetos de moda
(as roupas, sapatos, cintos, bolsas, jóias etc.) são elementos de
subjetivação que fornecem informações sobre uma dada existência.
Não foi por acaso que Georges Simmel concentrou seu
trabalho na moda e na distinção de classes ao estabelecer as
relações de pertencimento social e poder, segundo a vestimenta.
Para

cada

segmento

social

ou

grupo

de

estilos

é

possível

estabelecer uma imagética padrão que o identifica como pertencente
a tal segmento. Esta imagética é conseguida porque as narrativas
visuais que cada um desses grupos fornece estão vinculadas
simbolicamente ao que representa cada universo social e cultural
dos sujeitos envolvidos.
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Haveria um código mais rigoroso e m ais ritualístico do que
a vestim enta? Ela classifica, separa, hierarquiza, ratifica
os contratos secretos do grupo. Mantêm , as “distinções
sociais, as condições culturais e as distâ ncias entre as
83
classes.

Na cena rock, por exemplo, é comum a associação da cor
preta, de elementos fúnebres como as caveiras, do couro preto, das
tachas e dos rebites, que são referências da cultura gótica, punk e
pós-punk. No geral, quando se fala em cultura rock, a imagética
predominante apresenta-se com uma aura mais sombria, “dark”,
segundo o imaginário social, com o se pode perceber nas figuras 27 e
28.
Se pensarmos a iconografia da moda na história, é fácil
associar personagens a imagéticas especificas. As existências se
configuram apoiadas na criação de uma visualidade e as roupas,
como uma espécie de território existencial, permitem que o sujeito se
localize sócio-culturalmente.
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Figura 27. Ensaio da Givenchy para a Vogue Paris, 2009.

84

Figura 28. Coleção Outono/Inverno, Catálogo Givenchy, 2009.
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Fonte: http://www.marcosabino.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/a-Vogue-Paris-ago2009-Givenchy-225x300.jpg . Acesso em 02/02/2010.
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Fonte:
http://frillr.com/files/images/Givenchy%20FallWinter%202009%202010%20Mens%20Ad%20Ca
mpaign.preview.jpg . Acesso em 02/02/2010.
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Entretanto, é bom que se lembre que tais imagéticas só se
configuram como signo nas sociedades que acolhem a moda como
uma

linguagem

social.

Os

objetos

como

agenciadores

das

subjetividades criam comunidades de existências, como cita Michel
Maffesoli. “Pintar-se, tatuar-se, enfeitar-se com adereços, em suma
cosmetizar-se, tudo isso tem papel sacramental: tornar visível essa
graça invisível que é estar-junto. É essa a eficácia da aparência.”
(MAFFESOLI, 1996, P.168)
Desta maneira, a moda propicia uma unidade visual aos seus
pares, de modo que as comunidades de existências se firmam
porque os grupos se identificam como portadores de um determinado
modo de vida que adota certos critérios de estilo e valores estéticos.
A aura imagética que dará a configuração e ssencial para estes
grupos é mediada pela prática do consumo de moda, assim o
processo de construção da identidade fica mediado pela forma que
cada sujeito modela a cultura que está imerso para si mesmo.

Vestir o corpo hum ano é o ato de fazer escolhas com o
objetivo de alterar sua exterioridade em vários pareceres,
pondo tais opções em uso de maneira a imprimir nesse
corpo marcas que vão ao longo da historia, edificar uma
identidade, tanto do usuário das vestes em relação à
comunidade na qual s e insere qua nto desse m esmo grupo
86
social em relação à humanidade.

A cultura toma forma no processo de construção da identidade
porque os sujeitos experienciam suas vivências estéticas em um
86
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ambiente profundamente simbólico, no qual os mesmos entendem a
si mesmos e aos outros pelas dinâmicas da identidade e da
alteridade que mediam as interpretações e as inter -relações dos
signos.
Eis que os grupos formadores de opiniões direcionam as
escolhas de moda ao definirem um estilo de vida, uma certa atitude,
uma certa estética como proposta de narrativa visual. As existências
passam a estar condicionadas a estas diretrizes para produzirem
significação pelo viés da aparência.

Sendo assim , é importante

ressaltar que as existências vão sendo construídas à medida que os
sujeitos vão colhendo informações provindas das impressões e
percepções que estes têm sobre o mundo e sobre os outros.
É no seio social que são produzidos o que poderíamos
denominar de espelhos identitários. Tais espelhos podem refletir
tanto o que o sujeito de fato é, quanto o que este sujeito gostaria de
ser. Pelas vivências dentro da poética da moda, nota -se que há uma
certa predominância pela opção em parecer alguma coisa do que em
revelar-se. A oscilação e mobilidade destas duas condi ções, ser e
parecer, movem-se conforme objetivo simbólico do sujeito.
Ao vestir-se o sujeito cria simulacros de identidade por meio da
aparência, desta maneira as existências dos sujeitos vão sendo
criadas, rearranjadas e multiplicadas pelo suporte do corpo. Uma das
ações, essenciais, para a criação destes simulacros é o critério de
escolha. Quando o sujeito escolhe para si determinados elementos
de representação simbólica, automaticamente é incorporada a aura
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de uma possível existência.
Há de se considerar que as escolhas, quase se mpre, são
condicionadas ao sistema cultural de imersão do sujeito. Muito
embora, mesmo que influenciadas pelo meio, as escolhas carreguem
a pessoalidade de cada um, pois uma vez que adaptadas para um
corpo em especifico, trazem em seu n úcleo a verdade de cada
sujeito. Pode-se dizer que é única, já que cada sujeito interpreta uma
poética de forma diferente, uma vez que as histórias de vidas são
diferentes, e as interpretações e reconhecimento de um signo serão
materializados de forma igualmente diferente.
Desta maneira, mesmo dentro das chamadas “tribos”, ou
grupos de opinião, apesar de haver uma estética dominante, cada
sujeito que ali participa possui uma maneira pessoal de expressar se, segundo os signos elegidos naquele espaço social. Trazendo o
cenário rock para análise, podem-se perceber variações imagéticas
do mesmo tema nestes grupos, como demonstram as figuras 29, 30,
e 31.
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Figura 29. Aparência de um a estética Gótica no rock.

Figura 30. Aparência de um a estética Punk Rock .
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Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/L%C3%A9tain.png/180pxL%C3%A9tain.png . Acesso em 04/02/2010.
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Fonte:
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mtendenciapunkrock/&usg=__i5iFTknjWhmhrHJQslZBnhZzf4=&h=450&w=300&sz=37&hl=ptB
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UNK%2BROCK%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3DptBR%26sa%3DN%26start%3D54 .
Acesso em 04/02/2010.
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Figura 31. Aparência da estética Indie Rock.

89

As existências dos sujeitos nos contam histórias, narrativas
visuais que projetam identidades que são ilustradas pelas práticas da
moda. “A existência social e individual é uma sequência de figuras,
de posturas, de gestos, de co nfigurações múltiplas, formando o que
Max

Weber

chamava

belamente

de

„constelação‟.”

(MAFFESOLI,1996,P.158).
Pensando

as

redes sociais como

constelações,

podemos

considerar que os sujeitos vivem em sinergia diante das diversidades
da aparência. O cotidiano é a arena da pluralidade simbólica em que
cada “estrela” possui um brilho diferente, mas que converge com
seus pares.
Neste sentido, a aparência é um rastro material da existência
do sujeito. Como pensar em expressar -nos, simbolicamente, pela
89
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identidade, se não pelas práticas de si? Uma das formas mais claras
de se perceber as diversidades culturais da humanidade são pelas
narrativas visuais que estas nos apresentam, cada qual com a sua
especificidade de formas, cores, texturas, combinações etc.
É da força da pluralidade estética que nos despertamos para a
alteridade e, por conseqüência, nos despertamos para a identidade
individual que nos levará ao domínio da existência, a qual é
amparada pela estrutura antropológica da aparência. Ao gerarem
imagens, os sujeitos externalizam as subjetividades, dando sentido
às realidades que escolhem vivenciar e dando forma ao corpo
expressivo.
O corpo torna-se mediador da posse de si e do que é o “estar junto”

na

sociedade.

Assim,

as

comunidades

existenciais

configuradas nos festivais comunham em um corpo só, onde a
aparência é mediadora da identificação e a moda o catalisador da
identidade dos sujeitos.
O corpo que m ostra é, nas suas diversas m odulações, um
corpo coletivo. Corpo que com e e toca junto, corpo que
canta e dança em coro, corpo que se ornamenta para as
90
festas coletivas, corpo, enfim, que se epifaniza.

Quando Meffesoli fala de epifania, ele se refere à condição
social da identidade, das interações simbólicas entre os sujeitos. A
fruição estética dos corpos que se identificam entre si acontece
dentro de um espaço social, onde são compartilhados modos de vida,
modos de vestir, modos de pensar e de agir. A catarse social das
existências vem do reforço simbólico do “estar -junto”, nas palavras
90
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do autor. A noção de pertencimento é otimizada quando os sujeitos
se juntam aos seus pares e assim podem dar maior expressão às
imagéticas que elegem como portadoras de significado, dentro de um
determinado contexto.
Poderíamos dizer que o que acontece nos festiva is de rock é
um exemplo de epifania social, catarse coletiva da identidade. É
dentro do espaço social do festiva l que os sujeitos que ali estão
comunicam-se em maior intensidade com outros sujeitos que também
compartilham narrativas visuais semelhantes. A moda , como uma
comunicação não verbal e sim visual, funciona como um código que
une aqueles que nela percebem significância. O grupo forja , para si,
uma “moral” particular.
De maneira que para os sujeitos fora daquele espaço tais
códigos não serão todos reconhecíveis e muitos serão tratados com
indiferença. Daí a importância dos espaços de comunhão como forma
de exercício da existência. Este estudo é focado nas comunidades de
rock, no entanto poder-se-ia estender a analogia dos espaços de
comunhão da identidade, para os grupos religiosos e suas igrejas e
templos, associações de futebol, sociedades maçônicas, grupos
ambientalistas etc., quaisquer grupos que se interajam conforme
códigos sócio-culturais estabelecidos.
No cenário do rock, os sujeitos que ali e stão reunidos em
“constelações” agem em sinergia imagética, pois as narrativas se
completam e dão forma a uma aura maior que é a identificação
coletiva,

em

que

as

relações

de

pertencimento

e

identidade
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individual são intensificadas pelo todo.
Nestes espaços, um evento que, a princípio, seria para a
difusão de bandas e, portanto, com foco no mercado musical, torna se algo maior, que amplia seu objetivo primeiro e torna -se espaço de
flutuação de subjetividades. Ali, circulam corpos, os quais estão
conectados por todo um un iverso cultural que toma forma pela
ambiência, pela música, pela comi da, pela bebida, pelas atitudes e
principalmente pelas roupas que as pessoas usam . Enfim, pelas
expressões que tornam visíveis as existências dos sujeitos como
personas culturais.
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3 - Moda e Música

3.1. Existências no Cenário Rock
3.2. A Identidade nos Festivais: um possível olhar
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3.1. Existências no Cenário Rock

Pensando os sistemas culturais e as formas de como as
ideologias são impressas socialmen te, o rock trouxe consigo muito
mais que um gênero artístico, trouxe um conjunto de associações
simbólicas e de comportamentos. O mercado cultural vinculado às
indústrias fonográficas levou à disseminação do estilo das bandas,
utilizando-se das vestimentas como uma espécie de código. As
roupas

usadas

pelos

grupos

de

rock

reforçaram

o

gênero

materialmente, nas estéticas das roupas: artistas como Beatles, Elvis
Presley, Sex Pistols, Ramones, David Bowie, New York Dolls e
Madonna etc., eternizaram suas músicas na ideologia estética de
suas composições tanto musicais, quanto de moda.
Sendo assim, podemos fazer aproximações entre a moda e a
música. Existiria uma apropriação estética da moda apoiada na
música, ou a música se apropriaria de uma determinada estét ica de
moda para dar suporte à identidade do grupo? Ao que parece, desde
a inserção massiva do rock na cultura popular (com Elvis Presley, à
frente, na década de 1950), a vestimenta vinculada aos intérpretes
dos grupos de rock garantiu suporte existencial aos mesmos. O
“espírito” de um gênero musical é, quase sempre, materializado na
vestimenta, acopla-se na roupa como ideologia.
Um fato é certo: para cada gênero de música temos uma
estética muito bem definida. Segundo Tupã Correa Gomes, a
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disseminação

do

movimento

Punk

no

mundo,

por

exemplo,

abandonou o conteúdo da contestação para importar em primeiro
plano a forma e a aparência de seu significado. Não foi por acaso
que Vivenne Westwood 91 vestia os integrantes do Sex Pistols.

Ao longo da dissem inaç ão, enquanto estilo m usical, o
que im portou mesmo foi a im agem de seus interpretes,
além de todo o aparato que os cobria... E aquilo que
fora adorno de agressão, acabou sendo convertido em
92
adorno caro.

Forma e aparência dos significados, o que isto quer dizer na
música? Quase tudo: a aparência de uma banda significa o que ela
é, ou pelo menos materializa e a aproxima de seus simpatizantes. As
clássicas camisetas de bandas são um outdoor, em que o corpo diz:
“Eu gosto desta banda! (Ou tento gostar...)”.
Neste ponto, o corpo, juntamente com a roupa, consegue
passar um pouco da subjetividade encarnada em um determinado
tipo visual, não pela mensagem literal de uma camiseta, mas por
todo o universo simbólico que esta abrange.
Podem os definir o rock como o gênero de música pelo qual
se estabelece um limite de confronto com os padrões
sonoros convencionais, m ediante o preenchimento de todas
as extensões possíveis entre forma e conteúdo, pela
proposta de ruptura do tradicional, do u sual e daquilo que
93
pode vir a ser estabelecido

O

rock,

como

qualquer

outro

gênero

musical,

imprime

Em 1977, em Londres, West Wood abre sua segunda loja chamada “ SEX”, a qual vendia
roupas e acessórios com a estética punk.
91

92

CORREA, T. G. Rock nos Passos da Moda: Mídia, consumo X Mercado Cultural.CampinasSP: Papirus, 1989. P.86. Correa, faz alusão à serie “punk” que a joalheria Stern lançou, toda
em platina, um metal nobre.
93

Idem . P.39.
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características que lhe dão suporte existencial. Ocorre, assim, a
dinâmica entre a identidade e a alteridade, ou seja, fusão do
individual com o coletivo, relação do si-mesmo com o outro, isto é a
moda: ligação de um sujeito aos seus pares.
As roupas em si mesmas são significantes e o código da moda,
dentro do consumo da cultura ocidental, trata dos tipos particulares
de

combinações

que

estariam

relacio nadas

aos

conceitos

de

elegância, formalidade, casualidade etc., que seriam os significados.
É exatamente este código que transforma as roupas em signos e
cada um deles pode ser lido com uma linguagem. Os significantes
são arranjados em uma certa ordem que se relacionam com outros
significantes, esta relação pode ser de similaridade ou de diferença.
Na moda o objeto da significação não é notificado no ato: ele é
um conjunto, o modo de vestir, a toalete, a pessoa vestida, e por ser
geral o que se visa não é definido com precisão, pois são conjuntos
de subjetividades. “Uma roupa puramente funcional só é concebível
fora de qualquer sociedade: a partir do momento em que uma roupa
é confeccionada, chega fatalmente a uma semiologia.” (BARTHES,
2005, P.310)
Quanto a alguns elementos de semiologia, o vestuário usado
ou real segundo Roland Barthes, considerando -o como um texto,
teria nitidamente definido a analogia entre língua e fala: a língua
indumentária seria constituída pelas oposições de peças, encaixes,
cuja variação acarreta uma mudança de sentido, “não tem o mesmo

115
sentido usar uma boina ou um chapéu -coco” 94. Enquanto que a fala
da indumentária seria constituída pela fabricação anônima ou de uso
individual: medida da roupa, grau de propriedade, de gasto, manias ,
associações livres de peças, enfim.
Tais definições se fazem necessárias, ao passo que a
análise partirá de imagens de moda fotografadas, que para o autor
seriam uma língua que emana não da “massa falante”, mas de um
grupo de decisão que elabora vol untariamente um código, e logo a
língua se originaria dos fashion-groups,

Mas não mais se apresenta em sua abstração, pois o
vestuário fotografado é sem pre usado por um a mulher
individual; o que é oferecido pela fotografia de m oda é um
estado semi-sistem ático do vestuário; pois, de um lado, a
língua de m oda deve ser inferida aqui de um vestuário
pseudo-real e, de outro lado a portadora do vestuário (o
manequim fotografado) é, por assim dizer, um individuo
norm ativo, escolhido em função de sua generalidade
canônica, e que, representa, conseqüentemente, um a „fala‟
cristalizada,
desprovida
de
qualquer
liberdade
95
combinatória.

Mas, se pensarmos sobre as noções de semelhança e
generalidade, o uso das fotografias de moda é um recurso que
evidencia a noção do tipo. Todos nós temos em mente um esquema
de

classificação

geral,

de

acordo

com

nossa

cultura,

para

identificarmos objetos, pessoas, eventos. O tipo é conceito pelo qual
situamos e identificamos o particular e é essencial para a produção
do sentido dentro do discurso dos sistemas de representação.

94

BARTHES, Roland. Elementos de Semiologia. Trad. Izidorio Blikstein. São Paulo, Ed. Cultrix,
1964. P.29
95
Idem, P.29
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Nós sempre damos sentido as coisas em termos de algumas
categorias mais amplas. Deste modo, por exemplo, nós para virmos a
saber algo sobre uma pessoa, pensamos sobre os papéis sobre os
quais ele ou ela realizam: ela/ela é um pai/mãe, uma criança, um
amante, um patrão, ou um velho pensionista? Nos atribuímos ele/ela
como membros de diferentes grupos, conforme classe, gênero, grupo
de idade, nacionalidade, raça, grupo lingüístico, preferência sexual e
assim por diante... Em termos gerais, então, um tipo qualquer é
simples, vívido, memorável, de fácil compreensão e amplamente
reconhecido pela caracterização na qual alguns traços são
96
levantados.

Cabe esclarecer que o uso da terminologia „tipo‟ e não
„estereótipos‟,

foi

escolhida

por

tratar

dos

elementos

da

representação de forma mais neutra. Apesar de os estereótipos se
classificarem como positivos, negativos ou neutros, dentro das
generalidades que estes conduzem, o viés pode tender tanto para
construções

positivas

da

identidade

quanto

para

questões

de

discriminação e desrespeitos as alteridades.
Neste sentido, se pensarmos nos tipos relacionados aos
arquétipos da cena rock podemos identificar alguns elementos
essenciais convencionados como signos desse gênero: a roupas em
couro preto, o jeans, as tachas e rebites, bem como os acessórios
específicos que acompanham estes tipos de indumentárias.

Em

resumo, esta é a aura vestimentar na imagética do rock. É
importante lembrar também as vinculações culturais do estilo , como
as referências góticas, medievais, místicas, entre outras.
96

HALL, Stuart. Representation: cultural representations and signifying practices. London, Sage
Publications, 2002, p.257.
W e are making sense of things in terms of some wider categories. Thus, for
example, we com e to know som ething about person by think ing of the roles which
he or she performs: is he/she a parent, a child, a work er, a lover, a boss, or an
old age pensioner? W e assign him/her to m e mbership of differents groups,
according to class, gender, age group, nationality, race, linguistic group, sexual
preference and so on…In broad terms, then, a type is an y sim ple, vivid,
memorable, easily grasped and widely recognized characterization in wh ich a few
traits foregrounded.(tradução da autora)
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A escolha por determinados ícones de referência datam do
início da década de 1950, anos os quais marcam o surgimento do
movimento rock. Característico da cultura jovem, o rock buscou
elementos vestimentares subversivos na época para expressar sua
vitalidade.
A partir dos anos 50, começaram a aparecer os „teenage
styles‟, subgrupos unificados por gostos musicais, na
década de 80 batizados de „tribos‟ (existencialistas, m ods,
rockers, punks, rockabillies, skinheads, soul boys, rastas,
97
neo-românticos, new wavers, rappers,...).

Grandes mídias como o cinema eternizaram imagens clássicas
dos tipos no rock, como a figura de James Dean no filme “Juventude
Transviada”, de 1955. As vestimentas básica s concentravam-se em
jeans puído, jaqueta preta de couro e camiseta. Elvis Presley, na
mesma época, vestia-se de forma similar, bem como usava os
clássicos topetes ao estilo rockabilly

98

.

Um pouco mais adiante, em fins da década de 60 e década de
1970 adiante, outros elementos vestimentares seriam incorporados
às visualidades do rock: o tênis All Star da marca Converse, modelo
Chuck Taylor, e a introdução de correntes, tachas, rebites, alfinetes
e piercings como acessórios. Após o uso por bandas como Ramone s
nos Estados Unidos e Sex Pistols na Inglaterra, rapidamente o
modelo de tênis e os acessórios se popularizaram entre os adeptos

97

PALOMINO, Erika. Babado Forte: moda, música e noite na virada do século 21. São Paulo:
Mandarim, 1999. P.228
98

Rockabilly é um dos inúmeros subgêneros do rock and roll. Tornou-se conhecido durante os
anos 1950, devido a artistas norte-americanos. Durante aquela década, o gênero foi
impulsionado por batidas atrativas, guitarras e contrabaixos acústicos que eram tocados
usando a técnica slap-back (batendo nas cordas, ao invés de puxá-las individualmente. Fonte:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rockabilly . Acesso em 31/08/2009.
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daquele novo estilo de rock: o punk construía, assim, sua estética
social e visual.
É

importante

lembrar

que

os

elementos

cit ados

são

as

configurações mais comuns na cena rock desde o seu surgimento.
Paralelamente outros subgêneros do rock surgiam, como o Glam
Rock 99 e o Heavy Metal 100, cada qual com suas narrativas visuais e
peculiaridades imagéticas. Peculiaridades as quais foram alcançadas
devido ao suporte existencial proporcionado pela prática da moda.
A moda, como parte deste processo, foi fundamental, pois se
tornou a forma pela qual a noção de pertencimento e construção
identitária foi efetivamente materializada sobre

os co rpos dos

sujeitos que aderiram a esta estética. Junto com as visualidades
criadas, criaram-se também novos hábitos, novas atitudes, novos
modos de vida, que localizaram os sujeitos enquanto “tipos” sociais.

Interligados, as modas, os corpos e as aparência s
constroem os modos de viver dos indivíduos, que, em cada
época,
têm
sua
contem poraneidade
definida
pelo
comportamento dos que com ele coexistem, a partir do que
101
querem, vestem, comem, ouvem, vêem, sentem...
99

O glam rock (estilo criado na Inglaterra, também conhecido como glitter rock) era um estilo de
música nascido no final dos anos 60 e popularizado no início dos anos 70. Glam foi marcado
pelos trajes e performances com muitos cílios postiços, purpurinas, saltos altos, batons,
lantejoulas, paetês e trajes elétricos dos cantores. Eram os tempos da androginia e do glamour
e suas músicas agitadas de rock n‟ roll esbanjavam energia sexual. Fonte:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Glam_rock . Acesso em 31/08/2009.
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[1]

[2]

O heavy metal (muitas vezes referido apenas como metal ) é um gênero do rock que se
desenvolveu no final da década de 1960 e no início da década de 1970, em grande parte, na
[3]
Inglaterra e nos Estados Unidos. Tendo como raízes o blues-rock e o rock psicodélico, as
bandas que criaram o gênero desenvolveram um espesso, maciço som, caracterizada por altas
distorções amplificadas, prolongados solos de guitarra e batidas enfáticas. O Allmusic afirma
que "de todos os formatos do rock 'n' roll, o heavy metal é a forma mais extrema, em termos de
volume, machismo, e teatralidade". http://pt.wikipedia.org/wiki/Heavy_metal . Acesso em
31/08/2009.
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MELLO, Márcia Couto e SABACK, Virginia. Moda, Corpo e Aparência. Cultura Visual /
Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da
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Desta forma, podemos dizer que a moda, enqua nto roupa
apenas, não justifica seu conceito, mas, se associada a um contexto,
é imputado a ela um sentido de representação social. O que se
consome é o que a roupa representa, a condição de objeto utilitário
fica em segundo plano. “Quando um jovem passa a usar as mesmas
cores que seu ídolo do rock, está apenas acrescentando um
conteúdo material (a roupa) ao estilo musical que está ouvindo.”
(CORREA, 1989, P.97)
A prática da moda é uma escolha e, em certo sentido, livre, já
que os sujeitos colhem os artefatos que lhe parecem agradáveis e
lhes dão significância conforme a sua cultura, localizada socialmente
no espaço e no tempo. Desta forma, as existências são manifestas
nos modos de vida propiciados pela estética/identidade do rock. A
construção da identidade,

É o processo de significado com base em um atributo
cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais inter relacionados, o (s) qual (ais) prevalece (m) sobre outras
fontes de significado. Para um determinado individuo ou
102
ainda um ator coletivo, p ode haver identidades m últiplas.

Podemos assim dizer que a identidade é fonte de significado
tanto para o sujeito que dela usufrui e é portador quanto para o
sujeito que nela se espelha, pois o significado relaciona -se com a
Universidade Federal da Bahia, N.1, 2008. P. 43.
102

CASTELS, Manuel. O Poder da Identidade: A Era da Informação - Economia, sociedade e
cultura. Vol. II, 3º Ed. Trad: Klauss Brandini Gerhardt. São Paulo: Paz e Terra,1999. P. 22.
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identificação ou pertencimen to, processos os quais são essenciais
nos sistemas de representação. Além do quê, a identidade como
fonte de significado diz respeito a um processo de individuação, ou
seja, o significado para cada sujeito é único.
Assim, em menção a Manuel Castels em “ O Poder da
Identidade”,

o

qual discute

a

questão

da

identidade

coletiva,

podemos fazer uma analogia em relação às identidades individuais,
já que o significado desse tipo de identidade advém de uma
identidade primária que estrutura as demais em um processo que se
orienta do genérico ao particular, de um macro -universo para um
micro-universo.
Cabe esclarecer a distinção entre identidade e papéis sociais,
distinção a qual vem da sociologia, e se faz pertinente uma que vez
os papéis sociais que ocupamos (mãe, pai, professor, fumante etc.)
são definidos conforme normas sociais institucionalizadas. Já a
identidade faz parte de algo mais complexo, em que o sujeito é o
principal

autor

de

suas

designações,

faz

parte

de

uma

autoconstrução. Em resumo, podemos dizer qu e as identidades
organizam significados e os papéis sociais organizariam funções.
Posto isto, segundo Castels a identidade pode ser reconhecida
por três categorias distintas: a identidade legitimadora, a identidade
de resistência e a identidade de projeto.
Eis

as

respectivas

definições

dos

termos:

a

identidade

legitimadora seria aquela introduzida pelas instituições dominantes
como o Estado, está mais relacionada às ações nacionalistas e de
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dominação cultural/ideológica. A identidade de resistência é um tip o
que surge em grupos marginais, que em geral estão fora do contexto
cultural dominante; estes grupos criariam trincheiras de resistência
contrárias aos princípios ideológicos vigentes. E por fim a identidade
de projeto que,
É quando os atores sociais util izando-se de qualquer tipo
de m aterial cultural ao seu alcance constróem um a nova
identidade capaz de redefinir sua posição na sociedade e
ao fazê-lo, de buscar transformação de toda a estrutura
103
social .

Feitas as devidas definições podemos pensar as exis tências no
rock como um misto das identidades de resistência e de projeto. Pois
em um primeiro momento temos na identidade de resistência a
formação de pequenos grupos, muitas vezes denominados de
subculturas, como o movimento Punk, o Glam Rock, os Mods, o
Heavy Metal, que eram avessos à cultura dominante e em um
segundo momento vemos que estes grupos dão origem a uma
resistência cultural coletiva que produz novas propostas de vida,
novas propostas estéticas para a identidade, as quais podem ser
experienciadas pela

identidade

de

projeto

apresentando

novos

projetos para os sujeitos, enquanto atores sociais.
Pode-se perceber que o sistema que opera a lógica das
práticas de si é bem amplo e envolve ações sociais e culturais de
vários pontos.
identidade

103

de

Tanto na identidad e de resistência quanto na
projeto

observamos

uma

movimentação

social

CASTELS, Manuel. O Poder da Identidade: A Era da Informação - Economia, sociedade e
cultura. Vol. II, 3º Ed. Trad: Klauss Brandini Gerhardt. São Paulo: Paz e Terra, 1999. P. 24.
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direcionada à experimentação simbólica que culmina no suporte do
corpo, como uma de suas expressões. Ao menos ao que se refere à
materialização estética das propostas ideo lógicas, o corpo continua
sendo uma dos maiores divulgadores visuais da mesma.
Assim, pode-se dizer que o local para a experiência da
identidade

é

o

corpo,

suporte

para

a

tomada

de

forma

das

subjetividades. A moda torna -se assim a forma concreta e objetiva
para a expressão existencial dos sujeitos.

O corpo constrói m anifestações textuais que se deixam
apreender e significar pelos efeitos de sentido que
produzem . É esse corpo que cria processos de
104
identidade.

Segundo Pascal Ory, o corpo, até o Século X X, nunca houvera
sido tão potencialmente autônomo, pois a curto prazo assistimos a
muitas reviravoltas sobre o corpo humano, as quais referem -se,
dentre outras, à inclusão do que o autor chama de “novos adereços”.
“As vanguardas culturais de meados do Sécu lo XX para frente por
meio de “múltiplas mediações, acabam influenciando, de maneira
mais ou menos duradoura, largas parcelas da sociedade.” (ORY,
2008, P.175)
O autor cita duas categorias profissionais que deram impulso
na

disseminação

dos

“novos adereços ” a

partir de

1950:

os

esteticistas e os estilistas. Ou seja, os cuidados com o corpo e o
rearranjo deste mesmo corpo pelo vestuário. Neste sentido podemos
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CASTILHO, Kathia e GALVAO, Diana. A Moda do Corpo e o Corpo da Moda .
São Paulo: Editora Esfera, 2002 . P.65.
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observar que a construção do corpo e da identidade é vinculada as
práticas de si como fundamento para uma existência estética do
sujeito.
Sobre a existência estética dos sujeitos, existem dois “novos
adereços”, que foram popularizados no Século XX, segundo Ory, não
por acaso pela cena rock: a tatuagem e a perfuração de corpos
(piercing). É a partir de meados da década de 1970 que a tatuagem e
o piercing voltam à tona como moda, por meio da cultura rock.

A periodização dessa revolução epidérm ica se acha
confirmada em todos os outros planos dos adereços e
enfeites. Entra-se em um a fase de democratização,
am plificada pela indústria... A industrialização do vestuário
acelera a difusão dos m odelos elaborados no seio das
classes e regiões dom inantes, mas não se traduz de m odo
105
algum por um a uniformização.

Apesar de os grupos serem unidos por códigos que os
identificam como tal, a prática da costumização 106 singulariza cada
sujeito. Cada tatuagem, cada perfuração possui significados e
histórias singulares. Até mesmo a ausência de significado para o
sujeito já pode ser um motivo de singularização. As vanguardas
culturais sempre souberam disso: era preciso construir uma atitude,
dar forma ao corpo expressivo de uma época.

O punk era o perfeito espelho da sociedade... Com isso
torna-se compreensível a fantástica mistura, muito
complexa, de rejeição e de fascínio qu e ele causava na
105

ORY, Pascal. Os Desejos e as Normas: O Corpo Ordinário. In: CORBIN, Alain; COURTINE,
Jean-Jaques; VIGARELLO, Georges. História do Corpo: As Mutações do Olhar. O Século XX.
Tradução: Ephraim Ferreira Alves. 2. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. P.176-178.
106

“individualização de um objeto em série por sinais específicos”. Idem, P.178
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sociedade
inglesa:
esse
movim ento
niilista,
que
preconizava o nada, levava em seu bojo, como por um
extraordinário acaso e traduzia pelas aparências , todas as
inversões de atitudes
e de mentalidades das quais a
sociedade se achava confro ntada! O movim ento punk
mantinha como por encanto em equilíbrio sobre todas as
107
falhas, todas as rachaduras da sociedade.

Abaixo, na fala de Malcom Maclaren, dono da loja Sex (figura
32), junto com Vivienne Westwood e produtor da banda Sex Pistols,
a menção sobre o deslumbre da banda New York Dolls é uma clara
passagem

em

que

notamos a

plena

consciência

de

que

era

necessário criar artefatos visuais que traduzissem as aspirações da
cultura rock. Muito mais que roupas era preciso marcar a ideologia
da

cena.

Mclaren

e

W estwood

foram

uns

dos

pioneiros

a

comercializar roupas emborrachadas em vinil, como substituto mais
barato para as roupas de couro, para o grande público.

Os Dolls tinham vindo muitas vezes na m inha loja quando
estavam em Londres e ficaram c ompletamente espantados
e chocados com a loja naquela época, porque não havia
absolutam ente nada parecido em Nova York . Em Nova York
ninguém vendia cultura rock & roll na forma de roupas e
música num lugar específico. E a loja Sex, tinha uma
ideologia definida, o lance não vender coisa nenhum a, era
criar um a atitude. Não era um a porra de loja careta dos
108
anos dourados, longe disso.
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BOLLON, Patrice. A Moral da Máscara: Merveilleux, Zazous, Dândis, Punks, etc. Tradução
de Ana Maria Scherer. Rio de Janeiro: Rocco, 1993. P.142.
108

MCLAREN, Malcom. IN: MCNEIL, Legs; MCCAIN, Gillian. Mate-me Por favor: Uma História
do Punk sem Censura. Tradução Lúcia Britto. Porto Alegre: L & PM, V.I, 2004. P. 247.
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Figura 32. Loja Sex, Londres, 1970.
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Seguem abaixo alguns depoimentos de personas da cena rock
(figura 33), as quais evidenciam a importância da configuração
estética para a construção de narrativas visuais:

Figura
33.
110
respectivam ente.
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Fonte:
02/12/2009.
110

Debbie

Harry,

Malcom

Maclaren

e

http://www.espaco.com/design/a-moda-e-opunkrock/.

Richard

Acesso

Hell

em

Fonte: http://63antics.files.wordpress.com/2009/01/richardhell41.jpg
http://guitar.today.com/files/2009/02/debbie-harry.jpg
http://deliriosduvidosos.files.wordpress.com/2009/04/webstuartnicol_eveningsta
nd3.jpg .Acessados em 02/12/2009.
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Um dia eu estava no apartamento de alguém na Rua 13, e
de repente uma caminhonete pára na frente do edifício e
Malcom Maclaren abre o porta -malas e começa a tirar
aqueles trajes emborrachados e sapatos de plataforma e a
vendê-los na rua. E todo m undo foi correndo até lá com prar
aquelas coisas... Acho que ele sabia que a gente ia estar
lá e ia querer comprar aqueles troços, porque naqueles
tem pos havia um a oferta muito lim itada para trajes
111
em borrachados.

Achei Richard Hell simplesm ente incrível ... Não se tratava
de alguém vestido de vinil verm elho, com lábios cor de
laranja berrante e saltos altos... Era um cara m aravilhoso,
entediado, acabado, marcado, sujo, com um a cam iseta
rasgada. Acho que não havia alfinete de segurança ali,
em bora pudesse haver, m as era com certeza um a camiseta
esgarçada e rasgada. E esse visual, a im agem desse cara,
aquele cabelo todo espetado, tudo nele – não havia dúvida
de que levei aquilo pra Londres. Ao ser inspirado por essa
im agem, eu iria im itá-la e transformá-la em algo mais
112
inglês.

Não havia no mundo nenhum a outra banda de rock & roll
com cabelo curto. N ão havia no m undo nenhum a outra
banda de rock & roll com roupas rasgadas. Todo m undo
ainda estava usando purpurina e roupas de mulher. Éramos
uns chinelões, arruaceiros sem -teto, tocando um a música
poderosa pra caramba, apaixonada, agressiva e tam bém
113
lírica.

De

acordo

com

os

depoimentos

citados

acima,

pode -se

verificar a necessidade latente de uma representatividade visual na
estética do movimento rock. Era preciso, junto com a música, uma
presença que identificasse e legitimasse uma postura. Os recursos
Debbie Harry, vocalista da extinta banda, “Blondie”, da década de 1970-80 .
HARRY, Debbie. IN: MCNEIL, Legs; MCCAIN, Gillian. Mate-me Por favor: Uma História do
Punk sem Censura. Tradução Lúcia Britto. Porto Alegre: L & PM, V.I, 2004. P. 247
111

112

Fala de Malcom Mclaren ao conhecer o cantor norte-americano Richard Hell. Idem, P. 259.
Fonte
imagem:
http://deliriosduvidosos.files.wordpress.com/2009/04/webstuartnicol_eveningstand3.jpg
.
Acesso em 02/12/2009.
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Richard Hell vocalista da extinta banda “Richard Hell & The Voidois”, da década de 1970.
Idem, P.225
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imagéticos que o rock apontava eram claros e específicos: o couro
ou a imitação dele, as roupas puídas e rasgadas, as taxas, os
rebites, os cabelos espetados, entre outros. Era preciso explorar
narrativas visuais que expressassem a poética do gênero. Nest e
sentido o movimento punk rock foi importante para ajustar a estética
do rock ao incorporar alguns elementos alegóricos chaves, como as
taxas e os rebites nas roupas e adornos e as modelagens ajustadas.
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3.2. A Identidade nos Festivais: um possível olhar

O contexto dos grandes festivais de música sempre foi espaço
para o agrupamento dos grupos de estilo, desde W oodstock em 1968
- um dos maiores festivais para a história do rock,

no qual a

marcação estética dos grupos que ali estavam foi um elemento
distintivo e caracterizador daquela ação sócio -cultural.
Como já foi discutido, os grupos de estilo

desenvolvem

códigos para se diferenciar socialmente e para os localizar enquanto
partícipes de um dado modo de vida. É certo que socialmente,
misturados a outros sujeitos que não compartilham da mesma
estética ou estilo, a gradação ou intensidade da manifestação de
uma determinada identidade pode variar conforme localização social,
conforme modo de vida, conforme profissão etc.

Etim ologicamente, o term o estilo provém da palavra latina
stilus, haste de ferro, osso ou madeira, pontuda de um lado
e espatulada do outro, em pregada na Antiguidade e na
Idade Média para traçar caracteres sobre superfícies não
muito resistentes, a exemplo das tabuinhas de cera; um
instrumento, portanto, usado para inscrever impressões, o
nosso conhecido estilete (do italiano stiletto, de stilo). Por
derivação, o termo estilo acabou, com o passar do tempo,
a significar a maneira particular como cada um exprim e
seus pensam entos, suas emoções, seus sentimentos,
aquilo que caracteriza um a forma de expressão , formado
por um conjunto de traços identitários que resultam numa
unicidade, numa assinatura; ou ainda, qualidade de alguém
ou de algum a coisa que apresenta característica s estéticas
originais. Daí advém a idéia do estilo enquanto um esforço
de criar uma m arca pessoal, estética ou tem poral,
114
insinuando-se para além de uma existência ordinária.
114

PITOMBO, Renata. Moda e Significação: Aparência e Estilo nas Cenas Vestimentárias.
2003, 330 f. Tese (Doutorado em Comunicações e Cultura Contempôranea) - Faculdade de
Comunicação, Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2003. P.179
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Desta maneira, se podemos entender o estilo como uma marca
pessoal, como um elemento distintivo mediador da identidade, será
extamente o estilo o elo constitutivo de uma proposta de moda, de
cultura, de um modo de vida. Assim, pensando que socialmente pode
haver algumas coerções, limitações, barreiras que impedem o sujeito
de experienciar plenamente sua identidade, será dentro dos limites
dos festivais que os sujeitos poderão de forma livre e plena excercer
ao máximo a práxis de si. Os festivais tornam -se uma arena de
potencialidades visuais, zona livre para a experimentação e fruição
poética da estética.
Não se quer dizer com isto que fora do território dos festivais
os sujeitos abandonem suas visualidades identitárias, apenas que,
dentro deles se configuraria uma especie de “baile de gala” daquela
proposta, ponto máximo da d inâmica da alteridade e da identidade. A
ideia do festival como um “baile de gala” funciona como uma alegoria
para simplificar o significado dos festivais para seus simpatizantes
que ali deixam fluir seu corpo expressivo.
Ao adentrar no Festival Goiânia N oise, que acontece na
cidade de Goiânia, em Goiás, no Brasil, é possivel notar o cuidado
das composições. Quase nada é vestido com absoluto alheiamento:
uma camiseta, por mais simples que seja, tem estampada o nome de
uma banda, que só é conhecida naquele meio; portanto ela passa a
ter um significado diferente naquele espaço social. Mais que uma
camiseta, existe a mensagem de que aquele sujeito ouve aquela
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banda - e por ouvir aquela banda estão implícitos um modo de vida,
uma certa cultura, um certo grau de intelectualidade.
A seguir será apresentada uma série de vinte e três imagens,
nas quais serão levantados pontos de intersecção sobre a estética, a
moda e o contexto de inserção na cena dos festivais de rock.
objeto de análise deste estudo se guiará p ela análise de

O

vestuário

dos frequentadores do Festival Goiânia Noise, nos anos de 2008 e
2009.
Como ponto de apoio, para efeito de referência comparativa,
fotos de frequentadores de outro festival, o Lollapalooza Music
Festival, realizado na cidade de

Chicago, no estado de Ilinois,

Estados Unidos, serão ultilizadas. A idéia do método comparativo
surge como possibilidade de detectar uma linguagem visual padrão
destes grupos, seja na cidade de Goiânia, no Brasil, seja na cidade
de Chicago, nos Estados Unid os.
As imagens a serem apresentadas são pessoas que circulavam
nos eventos mencionados. Não hove qualquer sugestão de produção
de moda para os mesmos. A escolha dos fotografados foi feita em
ordem aleatória à medida em que eram descobertos e se encaixavam
no padrão do estudo proposto. De qualquer maneira, não há como
desvincular um olhar cultural sobre as pessoas escolhidas, as fotos
revelam o que é conveniente ser revelado e o que é pertinente à
pesquisa. Assim, a percepção e captura das imagens atenderam aos
críterios imagéticos que dão identidade à cena rock, a fim de dar
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sustentação aos argumentos usados para legitimar as narrativas
visuais.
Para isto se dará uma abordagem argumentativa da imagem,
levando-se

em

conta

os

discursos

impressos

nos

sujeitos

fotografados e não na fotografia em si enquanto objeto de análise,
muito embora o ritual inerente ao retrato fotográfico não seja
diferente do ritual inerente ao vestuário.
Vestir-se é ao mesmo tem po estrutura e acontecim ento: ao
combinar elementos sele cionados de acordo com certas
regras, num reservatório lim itado, o individuo declara seu
pertencimento a um grupo social e realiza um ato
115
pessoal.

Podemos analisar as imagens pelo prisma do artifício, que é a
forma pela qual o sujeito toma para si deter minadas máscaras ou
panóplias que ocultariam uma existência original para a criação de
uma ou várias

existências sócio -culturais. Assim, as máscaras são

um artificio para se representar uma identidade.
Sobre a questão das máscaras, Annateresa Fabris, cita ndo o
personagem Antonino Paraggi, de Ítalo Calvino (em “L’avventura di
un fotografo”), diz que a fotografia de um sujeito:
sendo antes de tudo, um produto social, histórico, contém
mais verdade de toda a im agem que pretendia ser
„verdadeira‟, traz consigo um a quantidade de significad os
116
que se revelarão aos poucos.

Apesar de as análises não serem focadas na fotografia em si,
ela serve como instrumento de reflexão para, exatamente, fornecer

115

FABRIS, Annateresa. Identidades Virtuais: uma leitura do retrato fotográfico. Belo Horizonte:
Editora UFMG, 2004. P.37.
116
Idem, P.18
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os significados que se “revelarão aos poucos”. Como um “atestado
de existência”, capturado pelo instante fotográfico, os sujeitos que ali
estão impressos podem “conversar” com o observador e revelar sua
alteridade secreta.
Fabris menciona dois códigos “históricamente determinados”,
que

situam

o

“fisionômico” e

discurso
o

código

dos

sujeitos

“vestinômico”.

fo tografados:
O

primeiro

o

código

“implica

a

transformação do corpo pelo uso de diferentes artifícios” (FABRIS,
2004, P.57); o segundo, “alicerçado na

moda, contesta o carater

biológico do sujeito ao negar sua nudez p rimordial”. (Idem)
Neste sentido, pensando o caráter fisionômico e vestinômico
do sujeito refletido na fotografia ,

veremos a configuração de uma

ampla gama de visualidades contextualizadas conforme localização
sócio-cultural. No caso das visualidades a se rem apresentadas, os
dois caráteres, que estão interligados, são os alicerces para a
projeção de um corpo que se impõe como artefato visual: em um
primeiro momento o sujeito fotografado é símbolo de um produto
social que, de certa forma, contesta sua fisio nomia natural em
detrimento de um arquétipo e, em um segundo momento, tal
contestação é conseguida pelo artifício da moda, que permite a
articulação deste corpo social para a visualidade almejada.
A visualidade é um processo de construção do sentido e são os
próprios sujeitos que estebelecem os elos de sentido para dar
significado àquilo que eles vêem e entendem nos sistemas de
representação simbólica.
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Por objeto visual eu quero dizer que uma pessoa é ao
mesmo tempo constituída como agente de visão
(independente de sua capacidade biológica de ver) e
como um feito de séries de categorias da subjetividade
visual. Durante o período moderno duas vezes o objeto
visual baseava-se na sociedade disciplinar. Este assunto
adicionado à moderna definição antecipada de si de
Descartes do “penso, logo existo” (Descartes) – um novo
mantra visual da subjetividade: “Eu sou visto e vejo que
sou visto”. Esta sensação de ser objeto de observação
provocou amplas formas de resistências que foram, no
entanto, como argumentou Michel Foucault, previstas
pelas relações de poder. 117

“Eu sou visto e vejo que sou visto”, é o mantra que Nicholas
Mirzoeff sugere, dentro da arena da cultura visual, e é uma das
premissas que orientam a construção da identidade na sociedade. Ao
entender-se como um artefato visual, o sujeito chama para a si a
responsabilidade de moldar a subjetividade pelo suporte de seu
próprio corpo. “Ver e ser visto” implica, necessariamente, em trocas
imagéticas, nas quais o reconhecimento da identidade e a percepção
da

alteridade

culminam

em

novos

rizomas

simbólicos

como

possibilidade de representação de si.

Nos

festivais

de

rock

podemos

perceber

os

pastiches

imagéticos criados por estas trocas. Os pontos de intersecção são
117

MIRZOEFF, Nicholas (Org). The Visual Culture Reader. London: Routledge, 1998. P.10.
(tradução da autora).
By visual subject, I mean a person who is both constituded as agent of sight
(regardless of his or her biological capacity to see) and as the effect of series of
categories of visual subjectivity. During the modern period two-fold visual subject
was predicated by dis ciplinar y society. That subject added to Descartes‟s early
modern definition of self „I think therefore I am ‟ (Descartes) – a new m antra
visual subjectivity: „I am seen and I see that I am seen‟. This sen se of being the
subject of surveillance provok ed wide -ranging forms of resistance that were
nonetheless, as Michel Foucault had argued, predicted by the operations of
power.
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notáveis porque são os elos padrão que os unem com o um grupo. No
entanto,

alguns

pontos

os

individualizam,

e

as

ramificações

distinguem entre si.

(...) Os valores dessas tribos de rock não ficam
acantonados no domínio m usical stricto sensu, m as, ao
contrário, elas se difratam ao infinito no conjunto do corpo
social. Assim, os modos de vida cotidiana, a maneira de se
vestir, de se pentear, de falar, de se comportar com o
outro, a vida sexual..., tudo isso é, cada vez m ais,
tributário dos estereótipos veiculados pelas canções e
pelos m odos de ser dos grup os em questão. Ora, esses
valores que se capilarizam no conjunto social são
118
“corporeizados” de parte a parte.

Desta maneira, o estudo das imagens se dará pela menção de
elementos

que

caracterizam

os

tipos

dentro

do

contexto

das

categorizações no rock, tais como o Heavy Metal, o Punk, o PósPunk, o New Wave, o Gótico, o Folk Rock, o Indie Rock, o Mod, o
Rockabillie etc., a fim de se perceber as singularidades que os
diferenciam e as congruências que os unem, de acordo com as
dinâmicas das práticas simbólicas no espaço social dos festivais de
rock.
Na figura 34, podemos perceber a configuração de cores
comuns na cena rock: o preto como cor dominante, o vermelho e o
branco. O uso de meia-calça arrastão rasgada, introduzida pelo
movimento punk na década de 1970. As botas envernizadas de cano
longo arrematam o visual, que chama a atenção pela hot pant 119,
popularizada, no ano de 2009, pela cantora Lady Gaga. Os detalhes

118
119

MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. Rio de Janeiro: Vozes, 1999. P.184.
Espécie de short bem curto de cós alto.
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da blusa em paetês contrastantes com o listrado em branco e
vermelho do top sugerem a mistura punk de materiais. O bordado
com a estampa listrada, a qual por ser vinculada aos presidiários e
marinheiros, foi uma das estampas adotadas na formação de
contestação do movimento punk.
A tintura dos cabelos na cor loira também é uma prática comum
e pode referir-se a vários ícones do rock, bem como o bracelete, a
pulseira de correntes e o esmalte escuro descascado nas unhas. No
geral pode-se dizer que a figura enquadra -se no perfil do punk-rock.
Na figura 35, de imediato são notáveis alguns dos elementos
icônicos do rock já mencionados: a cor preta e as tachas. A figura
traja um vestido tomara-que-caia ajustado na cor preta, arrematado
por um cinto de tachas, meia -calça preta do tipo “arrastão”. Cabelos
claramente descoloridos e alisados, com maquiagem mar cada nos
olhos e lábios, são características dramáticas bem recorrentes em
algumas subcategorias do rock: Hevy Metal, Glam Rock, Indie Rock,
Punk, New Wave, Gótico etc.
As

tatuagens,

comuns

à

cena

rock

desde

sua

gênese,

acessorizam o visual, juntos com os sapatos da marca Melissa, que
vem sendo incorporado ao visual feminino deste segmento social.
É

importante

ressaltar

que

as

linguagens

dos

corpos

apresentados nas imagens conjugam narrativas visuais que se
conectam. As roupas, apresentadas como códigos d e inserção dentro
do espaço social, que é o festival, dão forma à aura imagética da
cena rock. De forma que tais vestimentas, entendidas como códigos
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de inserção, poderiam ser utilizadas em qualquer festival desta
natureza, seja na cidade de Goiânia ou em qualquer outra parte do
mundo.
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Figura 34. Festival Goiânia Noise, 2009. Goiânia -GO. Foto: Lorena Abdala.
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Fonte: Acervo pessoal, Novembro 2009.
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Figura 35. Festival Goiânia Noise, Goiânia, 2009. Foto: Delcio G.P Filho.
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Fonte: Fotos Delcio G. P. Filho, Novembro, 2009.
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Na imagem seguinte, figura 36, no festival norte-americano, a
configuração já é de um visual mais clássico no rock, marcado pelas
botas, calça justa (skiny 122), colete jeans, predominância da cor
preta, topete ao estilo rockabillie e óculos ao estilo wayfarer, da
marca Ray-ban.
Na imagem da figura 37, já no festival goiano, temos a
configuração da mesma referência icônica da cena rock: os topetes
ao estilo rockabillie, combinados com a meia-calça arrastão rasgada,
o vestido preto e a faixa na cintura com estampa de onça , todos de
referência punk. A bota, em estilo country n orte-americano, é
comumente usada por bandas de Heavy Metal ao Folk Rock.
As

notáveis

apropriações

de

elementos

arquetípicos

de

movimentos da cena rock denotam um padrão visual. O padrão,
como força de amálgama estético, é o elemento que garante a noção
de pertencimento e legitima as posturas dentro de um determinado
espaço público, neste caso o festival.
Nas imagens, das figuras 36 e 37, as personas apresentadas,
as quais se investiram de uma determinada aura, se ligam por
pertencerem ao mesmo grupo de afi nidade. Mesmo que em países
diferentes,

as

identidades,

fragmentadas

que

são,

se

desterritorializam e criam novos territórios simbólicos que estão em
toda a parte.

122

Nomenclatura utilizada pela indústria do vestuário para calças com modelagens muito
ajustada em todo o comprimento da peça.
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Figura 36. Lollapalooza Music Festival, Chicago, 2009. Foto: Style.com .

123

123

Fonte:http://www.style.com/trendsshopping/stylenotes/081009_Lollapalooza_Street_Style/sli
deshow/?loop=0&iphoto=7&play=false&cnt=10 . Acesso em 14/10/09.
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Figura 37. Festival Goiânia Noise, Goiânia, 2009. Foto: Delcio G.P Filho.
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Fonte: Fotos Delcio G. P. Filho, Novembro, 2009.
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Na imagem seguinte, figura 38, um padrão comum na imagética
masculina deste segmento: camiseta estampada com o nome de
alguma banda, neste caso a mencionada é a banda Punk “Ramones”,
calça do tipo skinny, extremamente ajustadas, cinto com tachas e
rebites, acompanhados da corrente que atravessa a lateral do
quadril, usada para pender chaves ou carteira, a qual foi observada
em várias figuras masculinas no festival. O visual é arrematado pelas
tatuagens e pelos tênis que ora oscilam nos modelos SB da Nike e
similares, ora nos modelos All Star estilo Chuck Taylor, além das
botas.
Na figura 39, a seguir, observamos mais uma configuração
masculina, tipicamente trajada, que poderíamos chamar que visual
“básico” no rock. Notamos uma silhueta afunilada tanto na c alça,
quanto na regata. A princípio poderíamos dizer que se trataria de um
visual comum, mesmo fora da cena, no entanto exis te uma postura
rocker que é reforçada pelas tatuagens espalhadas pelo corpo, o
tênis ao estilo All Star e corte de cabelo.
Tanto nas figuras 38 e 39, temos umas das composições
vestimentares mais comuns aos adeptos dos rock, principalmente no
vestuário masculino. Neste sentido, por se apresentarem com peças
de roupa que supostamente seriam comuns a diversos grupos, não
só do rock, a atitude e os adereços que compõe o visual são
importantes para que o código padrão do rock seja respeitado. Eis a
função dos cortes de cabelo, tatuagens e adereços epidérmicos,
como marca identitária, como cita o autor Pascal Ory.
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Figura 38. Festival Goiânia Noise, Goiânia, 2009. Foto: Lorena Abdala .
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Fonte: Acervo pessoal, Novembro, 2009.
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Figura 39. Festival Goiânia Noise, Goiânia, 2009. Foto: Delcio G.P Filho.
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Fonte: Fotos Delcio G. P. Filho, Novembro, 2009.
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Na imagem a seguir, figura 41, a configuração diferencia -se um
pouco das duas últimas. A referência possivelmente vem do Glam
Rock, devido à calça em estampa de animal (zebra) e afunilada, bem
como o uso de maquiagem, que apesar de borrada apresenta
indícios de

seu

uso.

O

bracelete

em

couro

é

um

acessório

comumente usado por baixistas e guitarristas como proteção ao
pulso na hora de tocar e tornou -se acessório popular entre os
adeptos.
Na figura 42, a imagem apresenta a predominância da cor preta
nas vestimentas. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa traja
uma bermuda de cós alto, tendência no ano de 2009, feita de algum
tecido

que

simula a

superfície do couro;

sapatos plataforma,

pulseiras com o mesmo efeito do bracelete, piercing no nariz, unhas
vermelhas e o cabelo descolorido em vermelho. A segunda pessoa,
também com o visual preto, sandálias plataforma , calça ajustada em
cetim, blusa de malha rasgada, cinto de tachas, unhas pretas,
pulseiras e bracelete de couro e os cabelos descoloridos em laranja
em uma referência claramente pós-punk justificada pelas referências
que remetem ao estilo gótico de bandas como Sisters of Mercy,
Siouxsie and The Banshees (figura 40) e The Cure.
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Figura 40. Siouxsie, vocalista da banda pós -punk Siouxsie and The Banshees , da
127
década de 1980.

Dentro das cenas em que a música é a temática central, é
muito comum as referências visuais serem influenciadas pelos
artistas

que

estão

na

mídia,

ou

dentro

daquelas arenas.

As

identificações com a banda ou interpretes são criadoras de discursos
simbólicos afins, que representam modos de vida. Assim, os sujeitos
“delimitam seus territórios, homogeneízam suas roupas, cortes de
cabelo, gestos, e têm em seus gêneros musicais os geradores de
suas bem definidas sociabilidades e valores simbólicos.” (MONTOYA
URIARTE, 2002, P.13)
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Fonte: http://211.115.79.143/rockgendata/singer/00/71/26/20090313120515_singer.jpg.
Acesso em 05/01/2010.
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Figura 41. Festival Goiânia Noise, Goiânia, 2009. Foto: Lorena Abdala .
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Fonte: Acervo pessoal, Novembro 2009.
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Figura 42. Festival Goiânia Noise, Goiânia, 2009. Foto: Lorena Abdala .
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Fonte: Acervo pessoal, Novembro 2009.
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Na imagem da figura 43, o couro preto, material comum na
cena, é presente na mini-saia que é arrematada pelo cinto de tachas
também na cor preta, uso de bracelete de couro , de clara referência
punk. A blusa em estampa animal (onça) vem de referências entre o
Glam Rock e o New W ave, as tatuagens, como já mencionado, são
uma estética adotada desde o início do m ovimento rock. Os cabelos
pretos, com a franja reta e curta, vêm do Gótico e do Punk Rock.

O alcance do movim ento punk , além da origem lim itada
pela periferia londrina... Diz respeito ao elem ento da
identidade cosmopolita com o qual se im antaram jovens de
toda a parte do m undo, independente da classe social . A
partir do momento em que a ruptura desencadeada por
eventuais desem pregados se localizou num conjunto
musical (como Sex Pistols), disseminando -se pelo m undo
com o apoio da mídia, deixou de ser fundam ental o
conteúdo da contestação, para importar, em prim eiro lugar,
130
a forma e a aparência de seu significado.

Na imagem da figura 44, pode-se perceber a predominância do
estilo Indie Rock, com referências nítidas ao New Wave, devido à
presença de cores intensas como o amarelo e o rosa das calças. A
jaqueta escura em tecido sintético remete ao couro do rock e dá um
certo ar de modernidade à composição, bem como a blusa em listras
horizontais contrastada com a legging e o tênis estampado. Os anéis
e a soqueira usados pelo homem são uma referência típica no rock.
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CORREA, Tupã Gomes. Rock, nos passos da moda: mídia, consumo x
mercado. Cam pinas, SP: Papirus, 1989 . P. 86.
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Figura 43. Festival Goiânia Noise, Goiânia, 2009. Foto: Delcio G.P Filho. 131
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Fonte: Delcio G.P Filho, Novembro 2009.
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Figura 44. Lollapalooza Music Festival, Chicago, 2008. Foto: Style.com .
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Fonte: WWW.style.com . Acesso em 17/06/2008.
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Figura 45. Festival Goiânia Noise, Go iânia, 2008. Foto: Lorena Abdala .
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Fonte: Acervo pessoal, Novembro 2008.
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Na figura 45, a estética dominante vem do Indie Rock. Da
esquerda para direita, na primeira pessoa temos a configuração da
calça ajustada (skinny), usada com tênis ao estilo do All Star, modelo
Chuck Taylor, camiseta de banda Indie Rock, jaqueta de nylon,
brincos alargadores nos lóbulos da orelha. Na segunda pessoa,
jaqueta jeans, camiseta com estampa oitentista e tênis. A diferença,
essencial, do Indie Rock para o Pós-punk é que no Indie Rock não há
predominância de um visual totalmente dark (sombrio), a estética é
mais leve, ao que se diz respeito à combinação de cores nas
composições.
Na figura 46, a seguir, também se pode perceber o estilo Indie
Rock.

Da esquerda para a direita: calças ajustadas com tênis tipo

Nike SB, camiseta ajustada, alargadores nas orelhas; na segunda
pessoa: legging com sapato plástico, possivelmente, da marca
Melissa, camiseta com colete de couro preto, topete nos cabelos.
A visualidade no Indie tende a uma aura mais moderna que os
demais gêneros rockers, que é explicada pela própria motivação do
gênero, que foi renovar o rock com construções mais experimentais
na música alternativa, romper com a tradição do rock clássico.
Na figura 47 temos uma configuração típica do movimento Indie
Rock, que pode ser percebida pelo vestido preto em tecido plano,
arrematado pelo cinto na cintura, meia -calça preta e óculos ao estilo
wayfarer, da marca Ray-ban, além do corte de cabelos repicados e
esmalte azul nas unhas. No indie é comum a oscilação entre os
trajes formais e informais.
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Figura 46. Festival Goiânia Noise, Goiânia, 2009. Foto: Delcio G.P Filho.
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Fonte: Delcio G.P Filho, Novem bro 2009.
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Figura 47. Lollapalooza Music Festival, Chicago, 2009. Foto: Style.com .
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Fonte:http://www.style.com/trendsshopping/stylenotes/081009_Lollapalooza_Street_Style/sli
deshow/?loop=0&iphoto=12&play=false&cnt=16 . Acesso em 14/10/09.
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Figura 48. Festival Goiânia Noise. Goiânia, 2009. Foto: Delcio G.P Filh o.
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Fonte: Delcio G.P. Filho, Novembro, 2009.
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Na figura 48, a predominância é o estilo Indie Rock, marcado
pela estampa de listras da camiseta, pela echarpe que combina com
os sapatos plásticos em vermelho, a meia -calça preta e a bolsa com
taxas que vêm da estética punk e gótica. Novamente pode mos
perceber que, no geral, a imagem não apresenta os traços sombrios
do punk e do gótico, exceto por alguns detalhes. Em um dos
segmentos Indie Rock, a referência é mais clara se compararmos
com as cores e como o caráter lúdico do New Wave, da década de
1980.
Como mencionado no segundo capítulo, sobre as diversas
variações do mesmo tema identitário na cena rock, temos um
exemplo da fina variação dos subgrupos. Os códigos são tão
marcantes que os sujeitos, aqui apresentados, poderiam facilmente
serem trocados de local e ainda assim, todos estariam vestidos de
acordo com aquela ambiência.
Do rock clássico ao Indie Rock, basicamente, encontram -se a
passagem para apresentações que deslizam ora por estéticas mais
tradicionais, ora por estéticas mais despojadas d as composições
vestimentares. “Nenhuma linguagem está mais próxima do jovem do
que a música. Com ela, independente de nacionalidade, consegue -se
dizer tudo aquilo que ele pode facilmente entender.” (CORREA,
1980, P.94)
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Figura 49. Lollapalooza Music Festi val, Chicago, 2009. Foto: Style.com .
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A figura 49 apresenta uma configuração clássica no rock, que
pode ser percebida por associações ao movimento Punk/Pós-Punk e
Gótico, devido à pregnância da cor preta, da jaqueta de couro, com a
modelagem “motoqueiro”, pela maquiagem pesada nos olhos e corte
irregular dos cabelos que sugerem a dramaticidade do gótico.
Na imagem a seguir, figura 51, temos a configuração de um
estilo que oscila entre o rock clássico e o Indie Rock. Do rock
clássico apresentam-se a predominância da cor preta, do cinto de
taxas, das botas, da meia calça-preta. No entanto, o chapéu em
137

Fonte:http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://i4.photobucket.com/albums/y150/Sal
tlick/Lolla2009day1/CrystalCastles2.jpg&imgrefurl=http://www.artrocker.com/gigulate/news/7294
29&usg=__AX3X2gZQSLa1m4jr_6O8J2d9FUc=&h=291&w=438&sz=56&hl=ptBR&start=215&t
bnid=q2_EJb83W8qKtM:&tbnh=84&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dlollapalooza%2B2009%
2Bfashion%2Bphotos%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3DptBR%26sa%3DN%26start%3
D198 . Acesso em 22/01/2010.
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estampa xadrez, a camisa branca, o short em corte de alfaiataria e o
colar de pérolas, vêm de uma vertente indie rock denominada NeoMods, que trazem a referência dos Mods 138 da década de 1960, cuja
maior referência são as bandas The Who e The Small Faces (figura
50). A configuração essencial é a alfaiataria ao estilo italiano, que é
mais ajustada.
O paradoxo vestimentar entre a alfaiataria, considerada então
um traje formal, e o estilo rocker, então informal, na década de 60
funcionava como elemento distintivo das tribos. Como código social,
a moda delimitava os territórios simbólicos destas expressões
culturais. Ao passo que nos dias atuais. a cultura indie rock se
apropriou dos dois estilos, formando um só.

Para os Mods, os rockers eram “retrógrados” e
“grosseiros”, próxim os do lupén – enquanto os rockers
acusariam cada vez mais os mods de serem “esnobes
efeminados” e “traidores” de sua classe. A ideologia
contida em cada estilo se expressaria na linguagem e essa
expressão contribuiria para reforçar as identidades dos
139
mods e dos rockers.

138

A subcultura mod teve início em turmas de garotos adolescentes cujas
famílias eram ligadas ao comércio de tecidos em Londres. Esses primeiros mods
eram geralmente de classe média, obcecados pelas tendências da moda e e stilos
musicais, como ternos italianos bem justos, jazz m oderno e rhythm and blues.
Fonte: http://pt.wik ipedia.org/wik i/Mod . Acesso em 02/01/2010.
139
BOLLON, Patrice. A Moral da Máscara: Merveilleux, Zazous, Dândis, Punks,
etc. Tradução de Ana Maria Scherer. Rio de Janeiro: Rocco, 1993. P.101.

160

Figura 50. The Sm all Faces, e The W ho, respectivam ente , Década de 1960.
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.

140

Fonte: http://www.austinchronicle.com/binary/b70a/SS.SMALL%20FACES.jpg . Acesso em
12/12/2009.
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Figura 51. Festival Goiânia Noise, Goiânia, 2009. Foto: Delcio G.P Filho.
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Fonte: Delcio G. P. Filho. Novembro, 2009.
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Figura 52. Festival Goiânia Noise, Goiânia, 2008. Foto: Lorena Abdala .
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Fonte: Acervo pessoal, Novembro 2008.
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Na figura 52, a imagem nos remete ao universo Indie Rock de
influências New Wave, as cores são fortes como se pode perceber no
vestido azul com estampa gráfica e na calça vermelha. A camiseta de
banda traz à tona o universo indie rock, representado na imagem em
questão pela banda islandesa Sigür Rós. O uso de tênis por ambos
arremata o visual, pretensamente moderno, desse segmento do rock.
Já na imagem seguinte, figura 53, as imagens classificam -se
no estilo clássico do rock: presença do couro preto nas jaquetas com
modelagem estilo motociclista, camiseta preta, uma delas com
motivos associados ao Heavy Metal, calça jeans, cinto de tachas,
botons na jaqueta e tênis.
Mais à frente, nas figuras 54 e 55 , também temos um exemplo
da configuração clássica: botas e blusa preta com jeans e vestido
preto. É importante esclarecer que as tatuagens qu e cobrem os
braços e as pernas funcionam como um ornamento, uma parte do
vestuário que faz com que uma roupa que a princípio seria comum e
não distintiva, passa a ter significância simbólica.
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Figura 53. Festival Goiânia Noise, Goiânia, 2009. Foto: Lorena Abdala .
143

Fonte: Acervo pessoal, Novembro 2009.
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Figura 54. Festival Goiânia Noise, Goiânia 2009. Foto: Lorena Abdala .
144

Fonte: Acervo pessoal, Novembro 2009.
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Figura 55. Lollapalooza Music Festival, Chicago, 2009. Foto: morepop.rowtree.com.
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Fonte: www.morepop.rowtree.com . Acesso em 16/011/2009.
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Figura 56. Lollapalooza Music Festival. Ch icago, 2009. Foto: Style.com .
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Fonte:http://www.style.com/trendsshopping/stylenotes/081009_Lollapalooza_Street_Style/slid
eshow/?loop=0&iphoto=1&play=false&cnt=4. Acesso em 14/10/09.

168

Na imagem anterior, figura 56, a configuração predominante
vem do Gótico e do Pós-Punk, pela predominância da cor preta,
pelas rendas e tule da saia, pelo tipo de bota, com bico fino e
cadarço

e pelo tipo de chapéu.

A con strução deste tipo de

vestimenta possivelmente estaria mais pesada, caso não fosse verão
e caso não ocorresse durante o dia. Ainda assim a aura das
referências pós-punk (figura 57) permanece.
.

Figura 57. The Cure, banda Pós -punk da década de 1980.
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Fonte:http://images1.fanpop.com/images/image_uploads/The-Cure-the-80s875577_602_398.jpg . Acesso em 28/01/2010.
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Figura 58. Festival Goiânia Noise, 2009. Foto: Delcio G.P Filho .
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Fonte: Delcio. G.P. Filho. Novembro, 2009.
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Figura 59. Festival Goiânia Noise, 2008. Foto: Lorena Abdala .
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Fonte: Acervo pessoal, Novembro 2008.
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Nas imagens 58 e 59 temos duas configurações diferentes do
gênero do indie rock. A primeira aponta para a vertente m ais
moderna, que remete ao new wave. As combinações de cores são
mais alegres, esportivas, como se pode observar pelas combinações
da meia-calça opaca com o tênis, modelo Chuck Taylor da All Star,
cinto em estampa animal e a bolsa na cor bordô que equilibr a a cor
amarela do cinto, combinados com camiseta e short jeans.
Já na figura 59 a aura da composição é mais sombria, em tons
fechados no preto e dourado envelhecido. A referência para tal
construção, possivelmente, vem do gótico e do pós -punk. Há ainda
uma

aura

retrô,

muito

comum

no

Indie

Rock,

em

que

os

simpatizantes, frequentemente, buscam suas produções em brechós,
percebidos pela saia, cinto e colar. O tipo de corte de cabelo remete
aos repicados da década de 1980, bem como o tipo dos sapatos.
Em resumo, nas duas imagens as apresentações imagéticas da
estética do rock configuram -se como formas de expressão objetiva e
subjetiva da identidade que atendem a um padrão de códigos
estabelecidos nestes cenários. Como aponta Michel Maffesoli, os
grupos criam morais que lhes são próprias, e só fazem sentido
dentro de seus territórios, muitas vezes não sendo reconhecíveis
fora deles. As nuances dos vários gêneros do rock podem passar
despercebidas

pelos

olhares

externos,

mas

certamente,

não

passarão diante de seus pares.
Tanto no Goiânia Noise, na cidade de Goiânia, quanto no
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Festival Lollapalooza, em Chicago, podemos observar, com as
imagens apresentadas, pontos de convergências temáticas e visuais.
As pregnâncias de alguns elementos padrões dos códigos do rock
foram essenciais, para dar unidade à aura estética que abraçavam: o
rock.
Em ambos os festivais, padrões como o couro preto, as
jaquetas em couro preto, as botas, os tênis All Star, modelo Chuck
Taylor, os cintos de taxas, as meias -calças pretas e arrastão, as
correntes,

estiveram

presentes.

De

forma

que

os sujeitos

ali

apresentados poderiam facilmente ser movidos de um festival para
outro

sem

condições

prejuízo

de

climáticas

e

deslocamento

simbólico.

horários

que

em

Exceto

ocorreram,

pelas
o

que

inevitavelmente, condicionou o uso de peças mais leves durante o
dia e mais pesadas a noite. O Noise comumente realiza -se à noite,
enquanto que o Lollapalooza acontece durante o dia.
Apesar de ligados pela arena maior do rock, cada sujeito molda
a identidade de forma diversa, pois os universos simbólicos são
igualmente diversos. As existências são construídas mediadas pelos
sentimentos de pertença e identificação, seja pelo o Indie R ock ou
pelo Punk Rock, as roupas materializam a poiesis dos sujeitos.
Os punks travaram uma batalha essencialmente sim bólica,
aparência versus aparência , contra a sociedade inglesa
que os cercava. Tudo nele, desde a arquitetura geral de
sua panóplia até seu vocabulário, passando pelas cores e
materiais utilizados, as atitudes e comportam ent os que
eles pregavam , s ua estética, seu grafismo e a m ú sica que
lhe estava associada, se respondia e convergia para a
formação de uma espécie de “espaço sensível”,
150
particularm ente coerente.
BOLLON, Patrice. A Moral da Máscara: Merveilleux, Zazous, Dândis, Punks,
etc. Tradução de Ana Maria Scherer. Rio de Janeiro: Rocco, 1993. P.143.
150
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Como forma de expressão do corpo social e constituição do espaç o
público, a moda é agenciadora de subjetividades, de forma que ela
norteia os modos de vida e de estilo ao demarcar as comunidades de
existências. Neste sentido, as comunidades do rock se apropriam
dos artifícios vestimentares para darem forma ao universo simbólico
desta cultura.
Em se tratando de grupam entos juvenis, a exemplo dos
hippies e punks, podem os afirm ar que a criação de um
visual próprio é muito significativa, chegando, m uitas
vezes, a apresentar -se como algo espetacular, uma vez
que a convocaç ão do olhar do outro, de tornar -se visível
para o outro é quase norm ativa, em função do excesso, da
excentricidade
exacerbada,
etc.
A
dim ensão
de
espetacularidade presente em certas produções de looks
nos legitima a pensar num a analogia entre a composição
da indum entária cênica e a necessidade de habitar
151
personagens na vida cotidiana.

Os

festivais,

como

eventos

catárticos

da

identidade,

apresentam uma mobilidade enorme para a investigação das práticas
sociais e culturais das tribos/grupos, ao que se diz respeito às
produções das narrativas que configuram o atual espaço público.
Como mencionado no primeiro capítulo, a fruição estética, citada por
Hans Jauss, media os processos da identidade: o traje levaria a uma
Poiesis diária que seria autorizada pela Aisthesis (reconhecimento e
opção estética) que se completaria na Katharsis que é a subjetivação
estética por completo.
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PITOMBO, Renata. Moda e Significação: Aparência e Estilo nas Cenas
Vestimentárias. 2003, 330 f. Tese (Doutorado em Comunicações e Cultura
Contem pôranea) - Faculdade de Com unicação, Universidade Federal da Bahia.
Salvador, 2003.P.315.
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Sejam pelos vieses da etnografia, da antropologia, da
sociologia ou da cultura visual, é notável como a força da cultura dá
sentido às produções simbólicas, sempre recriando novas formas da
representação humana que condiciona os modos de vida, já que as
praticas sociais são inter-relacionais.
A sociedade fractal, na qual vivemos, criou diversos focos de
olhares para as produções simbólicas dos sujeitos, dentre elas as
narrativas visuais e a moda, como práticas sociais. Os novos
territórios simbólicos trouxeram a atenção para as práticas de si
como agenciadoras da subjetividade e o corpo tornou -se suporte
para a diversidade sócio-cultural dos sujeitos.
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R

eflexões Finais:

Práticas de Si Mediando Existências

A premissa deste trabalho centrou -se nas práticas de si como
fundamento para a construção da identidade. Teorizada por Michel
Foucault, a “estética da existência” ou práticas de si, dizem respeito
às práticas culturais e simbólicas, à s quais os sujeitos se orientam a
fim de construírem valores estéticos que melhor traduzam suas
existências, ao atribuírem -se normas e códigos de conduta.
Para Foucault o sujeito é entendido com o imerso em um
processo contínuo de subjetivação, a qual se manteria ativa pelas
práticas de si. A insistência sobre a conceituação da subjetividade se
fez necessária, no primeiro capítulo, devido ao fato de que é por ela
que as identidades são agenciadas sobre o corpo.
Pelas noções de subjetividade, chegamos às relações entre a
identidade e a alteridade, base para a individualização dos sujeitos,
pois é pela diferença que os sujeitos reconhecem os “outros” e
reconhecem a si mesmos no espaço público. Desta maneira, as
práticas de si operam como artifícios da auto -representação.
Dadas as práticas de si, como uma das formas de exercício da
subjetividade, nos aproximamos da idéia do corpo como superfície
que reflete as características da vida social. Tais carac terísticas
seriam materializadas no corpo pela moda, que , como cita Roland
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Barthes (2005), é a causa da significação dos corpos.
A moda, pelo suporte da corporeidade , seria uma espécie de
elo que aproxima as subjetividades dos sujeitos com o mundo
exterior, os localizando simbolicamente enquanto personas culturais
no espaço social.
A fruição estética das representações simbólicas pela moda foi
pensada pela linha fenomenológica de Hans Jauss (1979), através de
três categorias: a Poiesis, as Aisthesis e a Katharsis. As três
categorias seriam processos interativos da prática cotidiana do
vestir, que é mediada pelo reconhecimento e identificação simbólica
que é legitimada pelo suporte do corpo. O vestuário, desta maneira,
dá significação aos discursos dos sujeitos.
Tais discursos estariam impressos nos corpos dos sujeitos,
entendidos neste estudo, como territórios das subjetividades que
permeiam a vida social. O corpo torna -se, assim, um artefato da
presença, já que é matéria essencial p ara a manipulação de si. A
cada manipulação novos territórios existenciais são criados, trazendo
novas configurações da identidade, que está em constante devir.
Os devires das identidades são assegurados pelos inúmeros
códigos que a moda oferta aos sujeitos, garantindo o exercício da
auto-representação. A moda como prática social possibilita o diálogo
dos sujeitos nos espaços públicos, onde eles traçam as dinâmicas
entre os eixos da identidade e da alteridade.
Neste sentido, as narrativas visuais projetadas pelos sujeitos
são

discursos

que

dizem

respeito

às formas

de

como

estes
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interpretam a cultura para uso próprio. Sendo um complexo maior
que mera prática vestimentar, a moda, como fenômeno cultural, foi
utilizada neste estudo a fim de se pensar nas comunidades de
existência dos festivais de rock, dentro da lógica da identidade.
No segundo capítulo, os discursos da moda, entendidos como
narrativas visuais, foram pensados amparados em três questões: a
moda como prática social, a moda como identidade e a moda como
suporte da existência. A importância de se reforçar a moda como
prática

social

vem

como

tentativa

de

realçar

os

laços

de

pertencimento simbólico dos grupos/tribos. Sistematizada em signos,
a moda é um fator de amálgama social, pois são das identificações
simbólicas que os sujeitos se unem em comunidades de estilo, além
de funcionar como forma singularização social.
Diante dos eixos da identidade e da alteridade, a moda, como
prática social, é a prova de como os sujeitos percebem a si mesmos
e aos outros, já que é da diversidad e que localizamos os códigos que
melhor se encaixam nos nossos universos simbólicos. A partir daí, as
relações sociais ficam mediadas, segundo as normas e códigos
escolhidos pelos grupos estéticos. Do vestuário aos modos de agir e
pensar, a moda engendra relações complexas no espaço social.
Posto isto, foi mencionada a estreita relação da moda e da
identidade. Considerando a sociedade pós -moderna, vemos que as
identidades

se

tornaram

fragmentadas.

Tal

fragmentação

foi

essencial para desterritorialização das culturas e, portanto, essencial
para a criação das identidades móveis. Os sujeitos, livres das
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tradições, passaram a ter acesso às identidades que bem quisessem,
de forma que a identidade se tornou um processo contínuo, como
citou Stuart Hall (2001), ao f alar das identificações.
Diante de tantas identificações os sujeitos passaram a ser
portadores

de

identidades

múltiplas,

utilizadas

conforme

conveniência e espaço sócio -cultural de inserção. Cada uma destas
identidades possui seus próprios territórios e có digos, nos quais os
grupos sociais compartilham as mesmas experiências estéticas - foi
o que Michel Maffesoli (2000), denominou de “tribalismo”.
A vida social existe porque unidos em comunidade estéticas os
sujeitos compartilham práticas culturais cotidian amente. A moda,
como um dos elementos compartilhados, garante as noções de
pertencimento e identificação com o grupo/tribo. Assim, a aparência
toma para si o status de aglutinador social ao aproximar existências.
É por este viés que se assentou a discussão sobre as
existências na moda. Pensando em um sistema de redes de
significados, tanto a moda quanto a personalidade se influenciam na
construção identitária dos sujeitos. Geralmente as existências estão
condicionadas a alguma imagética que traduz um sujeit o. De maneira
que as narrativas visuais construídas pelos sujeitos pelo artifício da
moda são traduzidas como signos icônicos de tais personas. Cada
sujeito possui um simulacro que o distingue no meio social.
Entretanto, no seio social, mesmo que cada suje ito tenha uma
identidade distinta, portadora de imagéticas únicas, existe uma
grande área, caracterizada por uma aura, a qual os sujeitos estão

179
interligados. Trazendo a idéia dos festivais de rock, foi constatado
que mesmo havendo distinções na apresentaçã o de si no espaço
público, os grupos compartilham uma mesma aura que dá identidade
visual à estética do grupo.
Os padrões visuais que dão unidade a uma estética são
elementos que garantem a existência de uma comunidade, pois elas
são as referências sígnicas dos sujeitos, traçando, desta forma,
modos de vida, ideologias e estilos. A aparência configura -se como
um rastro material da existência do sujeito, tornando -os visíveis
como personas culturais. Por esta linha de pensamento é que se
estruturou o terceiro e último capítulo deste estudo: as existências
no cenário dos festivais de rock e suas relações com moda e a
música.
Os

sujeitos

fotografados

nos

dois

festivais

trouxeram

a

problemática das identidades sócio -culturais no espaço público.
Unidos

na

comunidade

de

existencial

do

rock,

cada

persona

apresentou uma narrativa visual única, mas ao mesmo tempo
amparada pela grande área dos padrões estéticos do rock.
São

os

padrões

estéticos

os

responsáveis

pelo

suporte

existencial de um grupo, desta maneira as banda s e seus intérpretes,
mais a música, foram grandes disseminadores de estilos e modos de
vida. Para cada estilo musical é possível associar um tipo de moda.
Junto às modas são agregados também modos de agir, de pensar, de
portar-se no mundo.
Eis, então, a função das máscaras: gerar panóplias que dizem
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respeito ao universo cultural de imersão dos sujeitos. São pelas
panóplias ou narrativas visuais, que reconhecemos um punk, um
heavy metal ou um indie rocker. Nas imagens apresentadas, as
tênues variações do mesmo tema foram identificadas, baseando -se
pelos padrões que caracterizavam cada subgênero do rock.
Neste sentido, a moda torna -se o meio pelo qual os grupos
ideológicos dão forma visual à cultura que lhes representa. Quando
um sujeito veste uma camiseta com o nome de uma banda, ou tatua se, ele quer mostrar mais que mero cuidado estético, ele quer dizer
sobre todo um universo que o cerca, ele quer dizer que as práticas
culturais que exibe em seu corpo são frutos de vários processos da
experimentação de si mesmo. Sobre todas as coisas, o ser humano
por si só é significante e significado de si mesmo.
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