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RESUMO 
 

Assumindo o corpo como um espaço de comunicação e de produção de subjetividades, investiga-
se, através da perspectiva dos jovens contemporâneos da UFRN, a complexidade proveniente do 
ato de adornar o corpo, como uma ação comunicacional, mais precisamente como uma 
comunicação visual, repleta de simbolismos e pessoalidade. Com o quase-método metapórico, 
buscamos acompanhar o ato comunicacional, resultante da relação dos jovens singulares da 
UFRN com seus adornos e vestimentas, como um ação produtora de sentindo. Através das 
narrativas e das expressões singulares observadas nesse corpo adornado/vestido, fomos capazes 
de identificar sete categorias que delineiam o sujeito-colagem em questão:  Inconstância estética 
e mudança frequente de estilo, roupas X gênero, espaços regulados por uma estética dominante, 
conexão simbólica com vestuários e/ou acessórios, construção de uma imagem autoral através de 
referências estéticas diversas, momento de ruptura estética com padrões socialmente 
estabelecidos, e, partes do corpo cuja modificação ou aceitação reflete rupturas estéticas.  
 
 
Palavras-chave: Juventude contemporânea; consumo simbólico; antimoda; sujeito-colagem;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

Assuming the body as a space of communication and production of subjectivity, we investigate, 
through the perspective of the contemporary youth at UFRN, the complexity surrounding the act 
of adorning the body as an act of communication, more precisely a visual communication, filled 
with symbolism and personality. Using the metaporic method, we seek to follow the 
communicational act, resulting from the relationship between these unique individuals at UFRN, 
their adornments and clothing, as an act that produces meaning. Through these narratives and 
singular expression, observed in these adorned / dressed bodys, we were able to identify seven 
categories  that outlines the collage-individual that we present here: Aesthetic inconsistency and 
frequent change of style, gender X clothes, spaces regulated by a dominant aesthetic, symbolic 
connection with garments and / or accessories, the building an authorial image through various 
aesthetic references, moment of aesthetic rupture with socially established standards, and, parts 
of the body whose modification or acceptance reflects aesthetic ruptures. 
  
 
Keywords: Contemporary youth; symbolic consumption; anti-fashion; collage individual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“It’s not where you take things from – it’s where you take them to.”  
Jean-Luc Godard 
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APRESENTAÇÃO 
 

Dissertar sobre a juventude é um grande desafio, não só pela efemeridade que se encontra 

no cerne do comportamento juvenil, mas também pelo efeito fragmentário e dissociável da 

contemporaneidade. No entanto, pesquisar os jovens é, também, entender o berço de novos 

fenômenos e comportamentos de vanguarda que permeiam a sociedade atual.  

Quando contemplamos a presente conjunção das tribos juvenis urbanas, é perceptível, até 

para um observador leigo, o impacto das vestimentas em seu dia a dia e nas suas relações 

socioculturais. Percebemos que esses objetos, que a princípio apresentam-se como reproduções 

de padrões de consumo, refletem e comunicam muito além do seu objetivo inicial proposto. A 

simbologia por trás do consumo destes artigos é ampliada para um contexto social e, portanto, 

requer um olhar menos óbvio sobre os sentidos gerados a partir desta prática. 

O consumo, tal qual observamos nesta pesquisa, assume uma característica 

comunicacional e é ampliado para um contexto de produção de sentido. Portanto, o sentido é 

construído a partir da relação entre o sujeito e o objeto consumido (no caso aqui proposto, as 

vestimentas e os adornos), mais especificamente na relação entre o corpo/sujeito e a apropriação 

singular que ele faz desses objetos.  

Levantar questionamentos que envolvem a subjetividade proveniente da prática do vestir, 

e as ideias que circundam o consumo simbólico, indica o início da nossa reflexão. Indagações 

como: “de que maneira as vestimentas e os adornos influenciam o corpo que as porta?”, “Qual o 

sentido produzido a partir dessa relação?”, “Qual papel desempenham as vestimentas e os 

adornos na vida do jovem urbano?”, “Como eles utilizam  as vestimentas para comunicar suas 

singularidades e construir o sujeito sociocultural que está exposto para o outro e para o mundo?”, 

“São as vestimentas e os adornos uma maneira de ecoar seus gostos, pertencimentos e 

distinções?” surgem como um ruído que estimula e catalisa a construção desta pesquisa.  

A vontade por compreender as vestimentas e os adornos (para além da sua 

funcionalidade) sob a perspectiva de uma sociedade contemporânea,  e de perceber os sentidos 

comunicados na relação entre as vestimentas e os sujeitos que as portam, é o grande desafio 

enfrentado neste estudo, em especial pelo fato de esta temática ainda ser vista de forma marginal 
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dentro de um programa de estudos da mídia, apesar de já encontramos pesquisas envolvendo 

moda e comunicação em pós graduações no do Brasil e no mundo.  

Compreender as vestimentas e os adornos como mídia é inevitável, especialmente em 

uma era pautada no olhar e na imagem. Esta concepção, que entendemos como ousada para o 

campo da comunicação, implica uma perspectiva menos redutora do conceito de mídia 

tradicionalmente trabalhado.  

Neste estudo, propomos que as vestimentas podem ser consideradas uma mídia, 

sugerindo, necessariamente, sua associação com o corpo. É impossível falar do adorno e das 

vestimentas sem compreender sua imbricação com corpo que os carregar. No encadeamento desta 

investigação, o corpo é fundamental, não só como elemento central para existência das 

vestimentas, mas também como condição para a concepção da ideia do adorno e das vestimentas 

como mídia. 

 

Afinal, é o movimento e constante mudança do corpo que traz significado e vida 
às vestimentas. As últimas modas sem o corpo são simplesmente metros de 
tecido. Tatuagens sem o corpo são meros desenhos na parede de um estúdio de 
tatuagem. É só quando a roupa é incorporada que podemos realmente começar a 
entendê-la. (ENTWISTLE, 2001, p. 12) 

 

Essa apropriação das vestimentas, não só pelos diferentes tipos de corpos (nos referimos 

neste caso específico ao corpo biológico, formatos, raça etc), mas também pelos indivíduos, 

ocorre, muitas vezes, de maneira desatenta. Isso nos leva a  pensar que não existe um sentido 

pessoal ou grupal ecoado quando um sujeito decide usar, por exemplo, uma calça com a barra 

levantada até a batata da perna em apenas um lado (isso acontece com alguns jovens do 

movimento hip-hop1), em vez de usá-la da forma convencionalmente vista.  

Os adornos e as vestimentas, que por muito tempo não foram levados a sério por 

estudiosos, devido a sua associação com frivolidade e crenças de segmentação de gênero, que 

julgavam a prática de adornar como sendo de domínio feminino, clamam por seu espaço nos 

estudos das mídias, quando se apresentam como prolongamento e mediador do indivíduo em sua 

construção enquanto sujeito e em suas relações sociais. Corpo e adorno se fazem mídia quando 
                                                
1 Movimento musical, iniciado em 1970 entre as comunidades jamaicanas, latinas e afro-americanas de Nova York, 
com influência estética nas modas de subcultura. 
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juntos produzem linguagem e sugerem sentidos. Tornam-se, além de objetos que disseminam 

mensagens, produtores de conteúdos simbólicos que juntos ampliam a percepção do homem no 

mundo. Como afirmam Gebauer;Wulf: 

 

O vestir-se vale, por exemplo, como expressão de um estilo de vida. Ele é antes 
de mais nada uma ação ligada ao corpo: nós nos decidimos por um tipo 
determinado de roupa a partir de preferências corporais e sensíveis por formas, 
cores e por uma maneira social de apresentação. Esta última nós queremos 
realizar em razão de preferências gestuais e imagéticas, assim como em razão de 
um gosto social. (GEBAUER;WULF, 2003, p. 122) 

 

Baitello Jr., autor de grande influência e contribuição nesta pesquisa, é um dos poucos 

pesquisadores que, em suas publicações, discute a concepção não só do corpo, mas também das 

vestimentas como mídia. Ele inclui em uma de suas falas mais recentes a discussão sobre a 

necessidade de aprofundamento desta temática na comunicação:  “cabe aqui um destaque pouco 

considerado enquanto campo de estudos da comunicação: os sistemas de vestimentas e da moda 

enquanto mídia secundária” (Baitello Jr., 2014, p. 109).  

Kawamura (2005) explica de forma detalhada as diferenças entre moda, adornos e 

vestuário, fazendo alusão ao mau uso dos termos e reforçando essa essencial diferenciação.  
 
Os termos 'moda' e 'vestuário' tendem a ser usados como sinônimos, mas 
enquanto Moda transmite um número de diferentes significados sociais, a roupa 
é a matéria-prima genérica do que uma pessoa usa. O termo "fashion" em inglês, 
ou “la mode” em francês, se diferenciam das outras palavras, como roupas, 
vestuário, trajes, e fantasias, que são muitas vezes referidos em relação a moda. 
(p.3, tradução nossa) 

 

Kennedy & Stoehrer (2013) problematizam uma definição para a moda e afirmam que: 

 
A Moda foge a uma definição fácil. Em termos gerais, a moda pode ser 
entendida como a mudança de estilos de se vestir - ou seja, combinações 
específicas de silhuetas, tecidos, cores, detalhes e fabricações - abraçadas por 
grupos de pessoas em um determinado tempo e lugar. Tais estilos podem ser 
projetados por um designer ou emergir das ruas. A moda também pode ser vista 
como todo o sistema de inovação, produção, comercialização, difusão e adoção. 
Moda é tanto um esforço criativo e um produto; ou, dito de outra forma, é uma 
prática estética que produz objetos úteis e, às vezes lucrativos. Por um lado, um 
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ofício ou uma forma de arte; por outro, um multibilionário negócio em todo o 
mundo. (p. 11. tradução nossa) 

 

O que se percebe, ao realizar busca por pesquisas com o mesmo enfoque em bancos de 

dados como o da CAPES, da Scielo e de outras instituições, é que em sua grande maioria os 

estudos dedicados a essa parcela do campo, que abarca as vestimentas e o fenômeno 

comunicacional, se atêm, em sua grande maioria, a análises semióticas que compreendem as 

vestimentas e o adorno como um sistema de signos produtor de linguagem similar aos códigos da 

fala e da escrita. Esses estudos são de grande importância para a compreensão das vestimentas 

como um amplo sistema comunicacional, mas faz se necessário também um perspectiva que 

permita um panorama da complexidade por trás do ato de adornar e vestir o corpo.  

O sistema das vestimentas, e os sentidos produzidos pela associação com o corpo de quem 

as veste, requer um olhar minucioso sobre as mudanças que ocorrem, quando passam por 

mediações que fazem parte da própria natureza do seu funcionamento.  Inúmeros fatores 

influenciam e mediam os sentidos que provêm da interação entre o corpo e as vestimentas. Isso 

pode ser observado no fenômeno da moda, que durante muito tempo foi a  principal influência da 

maneira como os sujeitos se vestiam.  No entanto, essas forças mediadoras podem ser claramente 

identificadas também quando pensamos em questões de gênero, idade, funções laborais, modelo 

de corpos etc. (ENTWISTLE, 2000). 

A ansiedade por compreender esta mídia dentro de uma lógica de interação sociocultural, 

seu efeito mediador nos corpos dos sujeitos que a consomem, e os significados provenientes da 

sua  interação com o corpo mídia, é a principal inquietação que resulta nesta dissertação.        

Explorar esta realidade através de um estudo, mesmo com o corpus reduzido aos jovens  

universitários da UFRN, parece ser um caminho que produz conteúdo acadêmico importante para 

a introdução de um pensamento que amplie a área dos estudos comunicacionais, e volte o olhar 

também para este momento que tende a excluir a complexidade da comunicação humana das suas 

pesquisas. 

Ao longo desta dissertação, buscaremos analisar o enlace do corpo com as vestimentas e o 

adorno, interpretando os sentidos sugeridos por essa junção, que por sua vez induz à 

comunicação e produz significados.  Para tanto, faremos uso do conceito de Harry Pross (1972), 
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que divide as mídias em três categorias: primaria, secundária e terciária, e também na  fala de 

Baitello Jr. (2014) quando compreende as vestimentas e o adorno enquanto mídia. Acessaremos, 

também, autores que inserem o corpo dentro de uma ótica social e cultural (Le Breton, Simmel) e 

desvendam, através de suas falas, o conceito para o corpo ao qual nos referimos.  

Nos apoiaremos nas conceituações de dispositivo introduzidas por Foucault e  revistas por 

Agamben, a fim de fundamentar a lógica do adorno e das vestimentas como mídias que, 

associadas ao corpo, são capazes de influenciar a percepção do outro em relação ao sujeito 

observado. E trabalharemos com as noções de consumo em Bauman, Lipovestsky e  Baudrillard, 

bem como com a ideia de consumo autoral, apresentada pelo sociólogo italiano Francesco 

Moracce. Canevacci e Lévi-Strauss complementam nosso circuito teórico, permitindo-nos uma 

análise sobre os jovens, a contemporaneidade e os outros conceitos pertinentes aos sujeitos que 

estamos pesquisando.   

O objetivo central desta pesquisa reside em acompanhar o processo comunicacional e o 

produto resultante (mesmo reconhecendo sua temporalidade) da relação dos jovens 

contemporâneos da UFRN com seus corpos, suas vestimentas e adornos,  através das narrativas e  

expressões singulares observadas no corpo adornado/vestido. Outros questionamentos circundam 

e complementam este objetivo: Quais os elementos do corpo adornado/vestido que mais 

expressam esse jovem urbano enquanto sujeito singular? Como os jovens se apropriam das 

vestimentas e dos adornos para expressar e comunicar suas singularidades? Estes dispositivos 

influenciam na maneira como ele é visto pelo outro? E, por último, porém não menos importante, 

visamos descobrir se os dispositivos são utilizados, propositalmente, como maneira de assegurar 

uma maior visibilidade.  

A metodologia adotada nesta pesquisa parte de uma ideia ampla do conceito de mídia, 

como já apontamos anteriormente.  Este ponto de vista compreende não só o corpo como mídia 

primária, mas também as vestimentas e outros elementos que agregamos ao corpo, aqui definidos 

como adornos, como mídia secundária. Para guiar nossa investigação, tomamos como norte o 

quase-método Metáporo, tendo em vista sua ênfase em pensar as relações, e adotamos como 

instrumento a intuição sensível.  Este método, que defende a provisoriedade do saber, 
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compreende a importância de não capturar uma verdade e sim do acompanhamento das verdades 

que se desdobram a partir da relação entre o pesquisador e seu objeto.  

Nosso corpus consiste de jovens universitários, mais precisamente da UFRN, residentes 

na cidade de Natal-RN, entre 16 e 26 anos, dos mais diversos setores de aulas. A intenção foi de  

coletar dados em todos os setores da universidade, a fim de obter uma ampla visão sobre o 

conceito de singularidade estética entre estes através do estranamento jovens.  

A opção por trabalhar com jovens universitários foi feita baseada não só em fatos 

históricos, que demonstram a importância das vestimentas como meio de afirmação da 

personalidade e dos vínculos sociais, mas também em autores que ressaltam os jovens como 

precursores de movimentos e fenômenos sociais de vanguarda.  

 

A fragmentação do sistema da moda liga-se, ainda, à emergência de um 
fenômeno historicamente inédito: as modas de jovens, modas marginais que se 
apoiam em critérios de ruptura com a moda profissional. Após a Segunda Guerra 
Mundial aparecem as primeiras modas jovens minoritárias (zazou, Saint-
Germain-des-Prés, betanicks), primeiras “antimodas” que, a partir dos anos 
1960, ganharão uma amplitude e uma significação nova. (LIPOVETSKY, 2005, 
p. 126)  

 
Optamos por segmentar a pesquisa em  jovens universitários de uma instituição federal, 

por acreditarmos que dentro de uma totalidade universitária podemos tocar os mais diversos tipos 

de indivíduos independentemente de contextos econômicos.  

Temos por hipótese que a expressão do corpo, suas vestimentas e adornos, na cultura do 

jovem urbano contemporâneo tem funcionado como um ato comunicativo que produz sentidos de 

singularidade, mesmo através do consumo do massivo. 

Nossos capítulos a seguir explicitarão a hipótese levantada e serão distribuídos da 

seguinte maneira:  Capítulo 1 - O corpo é Mídia? Nesse capítulo discutiremos as teorias que 

inserem o corpo como objeto dos estudos da  comunicação, bem como as literaturas que refletem 

sobre o corpo enquanto mídia e produtor de sentido. Autores como Foucault, Baitello Jr., 

Simmel, Le Breton, Greiner, Katz e Entwistle serão usados para defender a pertinência de um 

estudo do corpo dentro do campo da comunicação, bem como sua relação com as vestimentas e 

os adornos. Em um segundo momento, falaremos do corpo adornado como um exercício adotado 

pelos indivíduos para aprimorar, construir ou recriar uma imagem singular de si, propondo as 
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vestimentas como mídias e trazendo também o conceito de dispositivo em Foucault e Agamben 

para pensar essa mídia.  

Capítulo 2 - Jovens e cultura urbana. Com uma perspectiva nos jovens urbanos, 

abordaremos questões relacionadas à linguagem visual, levantando questionamentos sobre a 

maneira como os jovens se comunicam visualmente através das vestimentas. Exploraremos os 

diversos campos e dimensões sociais que abrangem a prática de adornar o corpo, elucidando, 

através das narrativas coletadas e de exemplos, as nossas perspectivas. Autores como Canevacci e 

Lipovetsky irão guiar os caminhos que percorreremos ao discutir assuntos relacionados à cultura 

urbana, aos jovens, à comunicação visual, à cultura material e ao consumo na 

contemporaneidade. Traremos para debate também alguns autores como Morace, que defende a 

teoria de um consumo autoral, explorando os aportes teóricos e metodológicos que os levaram a 

essas conclusões. Lévi-Strauss completa nosso corpo de teóricos, auxiliando-nos a desenvolver o 

conceito de sujeito colagem através do conceito do bricoleur.  

Capítulo 3 – O sujeito colagem. Este capítulo da dissertação será destinado ao 

aprofundamento das análises e entrevistas realizadas ao longo da pesquisa. Discutiremos o 

conceito do sujeito colagem, termo que propomos para denominar nossos entrevistados, trazendo 

um aprofundamento do conceito de bricoleur  para elucidar nossa perspectiva. Faremos, ainda, 

um resgate da nossa escolha metodológica, o quase-método metapórico, para ressaltar a nossa 

abordagem durante o detalhamento das análises.  Aqui traremos dados que dialogam com a nossa 

discussão teórica, baseando-a em dados empíricos. Além de imagens e perfis dos entrevistados, 

discutiremos nossas percepções frente às respostas que encontramos no trabalho de campo. 

É importante ressaltarmos que esta pesquisa não contará apenas com um capítulo 

específico de análise, o que implica que, durante toda a dissertação, contaremos com 

contribuições e frases dos entrevistados, permeando a fala dos autores que utilizamos para 

elucidar nosso pensamento.  
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1. O CORPO É MÍDIA? 
 

Quando pomos em cheque a ideia do corpo como sendo uma mídia, é importante que 

tenhamos em mente a complexidade deste campo de saber que é a comunicação. Por ser uma área 

de conhecimento que se encontra miscigenada a muitas outras áreas das ciências humanas, é 

necessário ter uma visão transdisciplinar frente aos objetos de estudo por nós aqui abordados.  

 

Para se manter surda ao rumor da ação do tempo, toda área do conhecimento 
deve lembrar que o que está designando como seu domínio não passa de um 
recorte e uma rarefação de um saber mais amplo, ao qual o recorte se subordina 
como uma descontinuidade. (GREINER, 2005, p. 126) 

 
Existem diversas maneiras de abordar uma teoria do corpo, o que reflete, pois, a sua 

múltipla função enquanto entidade não apenas biológica, mas também cultural e social. Durante 

algum tempo, concluiu-se que o corpo não teria espaço dentro dos estudos da comunicação.  E 

isso, em parte, deriva das inúmeras plataformas e tecnologias que surgiram para facilitar, 

aprimorar e também ampliar os meios pelos quais nos comunicamos (BAITLELLO JR., 2014).  

No entanto, negligenciar o corpo, dentro de uma lógica comunicacional, é esquecer que a 

comunicação, que dele deriva e para ele se destina (PROSS, 1972), é o início e o fim de toda 

comunicação que envolve seres humanos. 

Nesta pesquisa, abordaremos a ideia de mídia sob um viés mais amplo do que 

habitualmente visto em outros estudos deste segmento. Para compreender a qual mídia nos 

referimos, desenvolvemos uma breve explicação do conceito de mídia, fundamentando assim a 

distinção entre o conceito clássico, tradicionalmente trabalhado entre pesquisadores do campo,  e 

nos aproximamos da conceituação de mídia que adotaremos para este estudo. Aqui ampliaremos 

a materialidade do que se entende por corpo biológico, no plano da filosofia cartesiana e do senso 

comum, explorando os diversos canais e os autores que entendem o corpo dentro de um contexto 

sociocultural. “Qualquer questionamento sobre o corpo requer antes a construção de seu objeto, a 

elucidação daquilo que subentende.” (LE BRETON, 2006, p. 24). Portanto, para falar do corpo 

como mídia faz-se necessário aclarar estes conceitos a partir do ponto de vista que será adotado 

neste estudo.  

1.1 Conceitos de mídia 
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Segundo o Dicionário da Comunicação (2009), a palavra media é o plural de medium,  meio, 

e redução da forma original do termo mass media. É ainda definida como o conjunto dos meios 

de comunicação que produzem em massa e veiculam para uma massa indistinta de público. O 

termo mídia, usado habitualmente no Brasil, é resultado de uma construção linguística que foi 

desenvolvida a partir da pronúncia norte-americana do termo media, o que, para alguns autores, é 

considerada uma alteração infundada, visto que o vocábulo medium deriva do latim.  

Para  Guaniza (2007), ainda é difícil encontrar uma definição consensual do conceito de 

mídia. Apesar de amplamente utilizado entre pesquisadores desta área do conhecimento, o termo 

tende a não ser contextualizado dentro das pesquisas, tomando como apoio o senso comum 

empregado ao seu significado.  A autora reforça ainda que a origem da palavra deriva, 

historicamente, de pesquisas sobre comportamento eleitoral, propaganda e opinião pública, entre 

1920 e 1940, que tentavam identificar os efeitos causados pela exposição às mensagens 

divulgadas pela impressa e pelas propagandas.  

Na Enciclopédia INTERCOM (2010), o termo mídia é definido como meio de difusão de 

conteúdo, sendo, portanto, no campo da comunicação,  “utilizado para significar, estruturalmente, 

o canal: suporte material ou sensorial que serve para a transmissão das mensagens” (p. 816).  

Nesta pesquisa optamos por adotar o conceito de mídia de Harry Pross. Partindo da noção 

de mídia proposta pelo autor, abrimos os caminhos que fundamentam o contexto das nossas 

colocações quando nos referimos ao termo mídia.  

Pross foi, possivelmente, um dos primeiros autores a desenvolver uma relação entre corpo 

e mídia diretamente. Sua teoria, que apresenta o corpo como fundamental no processo 

comunicativo dos seres humanos, expressa uma visão de mídia que, conforme sua classificação, 

define o corpo como mídia primária (PROSS, 1972).  Esta visão, que coloca o corpo no centro da 

comunicação humana, pode ser mais bem descrita na citação a seguir: 

 

Na mídia primária juntam-se conhecimentos especiais em uma pessoa. O orador 
deve dominar gestualidade e mímica. (...) o mensageiro deve saber correr, 
cavalgar ou dirigir e garantir assim a transmissão de sua mensagem. (...) Toda 
comunicação humana começa na mídia primária, na qual os participantes 
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individuais se encontram cara a cara e imediatamente presentes com seu corpo; 
toda comunicação humana retornará a esse ponto. (PROSS, 1972, p. 127-128) 

 

Entendemos, portanto, que o corpo é nosso primeiro e essencial meio de comunicação. 

Afinal, ele é condição de existência (MERLEAU-PONTY, 1999). Seja pelos gestos, pela fala, 

seja pelo jeito que apresentamos este corpo esteticamente ao outro, estamos produzindo 

linguagem e, portanto, nos comunicando. Através das linguagens produzidas por este corpo, suas 

subjetividades e simbolismos, podemos traçar um panorama não apenas do que acontece ao seu 

redor, mas também da maneira como ele se constroi e se apresenta ao mundo. Ou, como frisa 

Greiner (2005): 

 
O corpo não é um meio por onde a informação simplesmente passa, pois toda 
informação que chega entra em negociação com as que já estão. O corpo é o 
resultado desses cruzamentos, e não um lugar onde as informações são apenas 
abrigadas. É com esta noção de mídia de si mesmo que o corpomídia lida, e não 
com a ideia de mídia pensada como veículo de transmissão (apenas). A mídia à 
qual o corpomídia se refere diz respeito ao processo evolutivo de selecionar 
informações que vão constituindo o corpo. A informação se transmite em 
processos de contaminação. (GREINER, 2005, p. 131)  

 

Ainda para Pross (1972), as mídias podem ser dividas em três categorias. Como já vimos 

anteriormente o corpo é a mídia primária, já que em tese, enquanto mídia, não necessita de 

suportes para comunicar. As mídias secundárias são aquelas que precisam de um aparato para 

levar sua mensagem até o receptor.  No entanto, este não necessita de nada, além do próprio 

corpo, para receber a mensagem. Entre essas mídias estão as vestimentas, como veremos de 

forma mais aprofundada ao longo deste texto, os adornos, a fotografia, os livros etc. As mídias 

terciárias são aquelas que necessitam de suportes para emissão e recepção das mensagens, como a 

televisão, a internet e o cinema, entre outras.  

O que pode ser notado a partir desta classificação introduzida por Pross, é que o corpo é a 

única mídia que está presente em todos estes processos de comunicação. Apesar das mediações 

que ocorrem ao longo desta ação, ele permanece sendo o início e o fim de toda comunicação 

envolvendo humanos.  

O entendimento do corpo enquanto produtor de linguagem é uma visão razoavelmente 

nova dentro da comunicação. Por se tratar de corpo, os estudos envolvendo essa mídia foram 
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comumente tratados na antropologia, na sociologia e na psicologia, no entanto raros são os 

estudos que abraçaram o conceito do corpo como mídia. Alguns autores, como por exemplo  

Helena Katz, entendem que o corpo é transversal a muitas áreas do conhecimento, sendo, 

portanto, castradora a ideia de segmentação do estudo do corpo a uma área específica, “por isso, a 

proposta da abolição da moldura da disciplina em favor da indisciplina que caracteriza o corpo 

(GREINER, 2005, p. 126 APUD KATZ, 2004). Percebemos, ao dialogar com alguns autores que 

defendem uma teoria do corpo enquanto mídia, sua relevância dentro dos estudos 

comunicacionais.  

Norval Baitello Jr., que incorporou o pensamento de Pross ao seu trabalho, torna-se 

embaixador desta teoria que garante maior visibilidade ao corpo dentro dos estudos da 

comunicação. Seus escritos disseminam de maneira inovadora a fala de Pross e incorporam novos 

olhares, que discutem o corpo não apenas como produtor de linguagens, mas também sua 

interação cultural com o mundo e os efeitos desta interação nesse corpo. “Assim cada gesto diz o 

que diz porque é também resultante de uma história, de interações e de interferências” 

(BAITELLO JR., 2014, p.108). Gebauer;Wulf complementam a fala de Baitello Jr. ao 

descreverem essa interação. 

 

O sujeito não sofre os efeitos do meio ambiente e dos outros de forma passiva, 
mas refere-se a eles e integra-os na sua ação. Enquanto ele se constitui, ele é ao 
mesmo tempo constituído pelos outros. Não podemos afirmar o que seria o 
sujeito sem as suas referências mundanas e os outros. (GEBAUER;WULF, 
2003, p. 118) 

 

Baitello diz, ainda, que o corpo não é apenas linguagem, mas também produtor de 

inúmeras linguagens. Acompanhando o seu raciocínio, entendemos que estudar o corpo na 

atualidade, sob uma ótica comunicacional, é uma maneira relevante de compreender o ser 

humano na sua vida sociocultural e também as diferentes formas de comunicação que estão além 

do verbal.  

 

1.2 O corpo sociocultural  
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Para Simmel (2008), o corpo é a nossa primeira e mais valiosa propriedade, e é através 

dele que carregamos e  expressamos nossa condição de ser humano, como também sentimentos, 

elementos culturais e traços da nossa personalidade, gênero, classe e status. 

 

Toda propriedade é uma ampliação da personalidade; a minha propriedade é 
aquilo que obedece à minha vontade, é o lugar em que meu eu se exprime e 
exteriormente se realiza. Em primeiro lugar e de modo mais completo isto 
acontece no nosso corpo, e por isso ele é a nossa primeira e absolutamente 
incondicionada propriedade. (SIMMEL, 2008, p.69) 

 

 Apesar de simpatizarmos com uma noção fenomenológica do corpo, sendo ele portanto 

condição de existência, a ideia de corpo como propriedade, proposta por Simmel, é compreendida 

menos na sua forma literal e mais no seu contexto como parte física componente do sujeito. “Meu 

corpo é o lugar sem recurso ao qual estou condenado” (FOUCAULT, 1984, p.8). Ainda sobre 

sobre o corpo Foucault (1984) diz que: 

 

Não posso deslocar-me sem ele; não posso deixá-lo lá onde está para ir-me a 
ouro lugar. Posso até ir ao fim do mundo, posso, de manhã, sob as cobertas 
encolher-me, fazer-me tão pequeno quanto possível, posso deixar-me derreter na 
praia, sob o sol, e ele estará sempre comigo onde eu estiver. Está aqui, 
irreparavelmente, jamais em outro lugar. Meu corpo é o contrário de uma utopia, 
é o que jamais se encontra sob outro céu, lugar absoluto, pequeno fragmento de 
espaço com o qual, no sentido estrito, faço corpo. (p.7) 

 

 Saber-se humano é, portanto, entender que o corpo é a materialização de uma instituição 

(BAITELLO JR., 2014) não meramente biológica, mas também cultural. Ou, como afirma 

Entwistle (2001), a matéria do corpo é sempre culturalmente interpretada e a biologia não fica de 

fora da cultura, mas está localizada dentro dela. “Meu corpo é como a Cidade do Sol, não tem 

lugar, mas é dele que saem e se irradiam todos os lugares possíveis, reais e utópicos” 

(FOUCAULT, 1984, p.14).   

Le Breton (2006) problematiza a construção conceitual de corpo dentro do campo da 

sociologia, desenvolvendo um raciocínio que nos permite entender a ideia de corpo além da 

carne. Nos seus registros, o autor nos leva por um caminho que compreende o conceito corpo, 

enquanto construção social e cultural, permitindo um olhar que fundamenta o que aqui 



25 
 

 

entendemos como corpo. O autor desenvolve seu raciocínio a partir de embasamentos históricos 

que revelam como a conceituação e a noção de corpo, tida comumente como de domínio 

biológico, se torna obsoleta ao ampliarmos o olhar para um entendimento do corpo cuja condição 

de existência e construção não poderia acontecer exterior ao plano social. 

 

A passagem progressiva da questionável antropologia física, que deduz do 
aspecto morfológico as qualidades do homem, para a consciência de que o 
homem constroi socialmente seu corpo  não sendo de modo algum a emanação 
existencial de propriedades orgânicas, estabelece o primeiro marco milenar da 
sociologia do corpo: o homem não é o produto do corpo, produz ele mesmo as 
qualidades do corpo na interação com os outros e na imersão no campo 
Simbólico. A corporeidade é socialmente construída (LE BRETON, 2006, p.18-
19) 

 

Retomando Le Breton, quando compreendemos o corpo como suporte de processos 

comunicativos que reconhece as interações sociais e culturais como fluxos de construção de si 

próprio, Gomes (2008) exemplifica de maneira nítida como o simbólico se torna corpo, 

ressaltando a ideia de corporeidade socialmente construída desenvolvida na fala de Le Breton.  

 

O corpo é o nosso primeiro suporte de textos culturais e de processos 
comunicativos. Ele porta em si a marca da vida social e imprime em si mesmo 
determinadas modificações de um repertório cultural e simbólico. Perfuramos, 
colorimos, queimamos nossa pele para imprimirmos nela cicatrizes-signos. 
Também carregamos os signos culturais e sociais através das roupas, acessórios, 
maquilagem, comportamentos. O corpo torna-se um complexo de símbolos, pois 
porta mensagens simbólicas que estão presentes no comportamento social em 
relação ao corpo e no comportamento do corpo em relação à sociedade. Esses 
signos são transmitidos e trocados entre os corpos no tempo e no espaço. Essas 
trocas acontecem mesmo que elas não sejam conscientes para quem as porta e as 
transmite. (GOMES, 2008, p. 25) 

 
 
 A fala de Gomes nos revela uma condição corporal que está ancorada no simbólico. Sem 

o simbólico não existe corpo e por assim dizer existência. Desenvolvendo ainda mais os relatos 

da autora, percebemos, ainda, a relevância das relações sociais como canais onde o sujeito se 

“alimenta” para construir-se. Neste fluxo de trocas, o indivíduo doa de si como também recebe do 

outro, construindo-se a partir destas trocas e emanando mensagens que o revelam para o outro e 
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para o mundo. Foucault (1984) discorre sobre a complexidade desta estrutura quando sobreposta 

ou modificada: 

  
Mascarar-se, maquiar-se, tatuar-se não é, exatamente, como se poderia imaginar, 
adquirir outro corpo, simplesmente um pouco mais belo, melhor decorado, mais 
facilmente reconhecível: tatuar-se, maquiar-se, mascarar-se, é sem dúvida algo 
muito diferente, é fazer com que o corpo entre em comunicação com poderes 
secretos e forças invisíveis. Máscara, signo tatuado, pintura, depositam no corpo 
uma linguagem: toda uma linguagem enigmática, toda uma linguagem cifrada, 
secreta, sagrada, que evoca para este mesmo corpo a violência do deus, a 
potência surda do sagrado ou a vivacidade do desejo. (p.12) 

  
Usufruindo muitas vezes de elementos que estão exteriores a sua natureza física, o corpo 

também se constroi simbolicamente. Assim, vestimentas e adornos tornam-se elementos que, ao 

serem agregadas a esse corpo, ampliam o que antes, talvez, não conseguisse se fazer explícito 

pelo corpo na sua forma pura. Foucault (1984) continua dizendo: 
 

E se considerarmos ainda que a vestimenta sagrada ou profana, religiosa ou civil 
faz com que o indivíduo entre no espaço fechado do religioso ou na rede 
invisível da sociedade, veremos então que tudo que o que concerne  ao corpo – 
desenho, cor, coroa, tiara, vestimenta, uniforme – tudo isso faz desabrochar, de 
forma sensível e matizada, as utopias seladas no corpo. (p.13) 

 

 Fica explícito que o corpo, enquanto materialidade e suporte de textos simbólicos, se 

expressa de forma visual. No entanto, as camadas que concernem à complexidade deste ato 

comunicacional são bem mais profundas do que a superficialidade da matéria. 

Observamos, portanto, a importância destes objetos (vestimentas e adornos), ou melhor, 

destas mídias, enquanto artifícios de construção e mediação do sujeito, o que nos ressalta a 

importância de pesquisar este comportamento de adornar e vestir o corpo, a fim de entender a 

subjetividade por trás desta prática.  

 

(...) nenhum teve um papel tão crucial quanto a formidável dinâmica de 
individualização que foi aplicada à mise-en-scène espetacular do corpo. Se 
outrora era a tradição que estabelecia imperativamente a maneira como o corpo 
deveria ser marcado, agora é o indivíduo que escolhe como decorar a sua pele de 
acordo com seus gostos, seus desejos, seus sonhos. (LIPOVETSKY, 2015, p.369) 
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Castilho (2004) contribui com nossa exploração quando problematiza a moda, em 

paralelo com o corpo, evidenciando essa relação e a necessidade do sujeito contemporâneo de se 

redefinir, através das suas práticas vestimentares, como forma de manipular o corpo, para além da 

sua natureza, dando a ele novos atributos simbólicos.  

 

Parece-nos que, em nossa cultura, mais do que reinventar a moda, a procura é de 
reinventar o próprio corpo, dotando-o de novos significados, exibindo-o de 
diferentes formas, ocultando ou revelando diferentes partes e ampliando, 
portanto, sua capacidade de significação. (CASTILHO, 2004, p. 84) 

 

 Ou, como observado nas palavras de Le Breton (2006), o corpo é  “o eixo da relação com 

o mundo, o lugar e o tempo nos quais a existência torna através da fisionomia singular um ator.  

Através do corpo, o homem apropria-se da substância de sua vida, traduzindo-a para os outros 

(...)” (p.7). Ele é a expressão e o suporte para textos simbólicos que constroem o indivíduo em 

sua existência social. 

 

1.3 Vestimenta, dispositivo, bricolagem 
 

Ao analisarmos o conceito de mídia secundária, apresentado por Pross, entendendo-a 

como um meio que transporta a mensagem para o receptor, podemos considerar as vestimentas e 

os adornos como uma mídia que amplia a linguagem produzida pelo corpo e media sua interação 

com o outro.  

Levando em consideração que, ao nos vestirmos, manipulamos as mensagens produzidas 

por esse corpo e agregamos a ele novos significados,  as vestimentas podem ser interpretadas 

como um importante fator na relação comunicativa do homem com o outro e com o mundo. 

Simmel (2008), ao falar das propriedades como extensão da personalidade, reforça este 

raciocínio, elevando a potência do corpo, quando adornado, para um nível que, segundo ele, nos 

torna senhores de um domínio mais amplo. 

 
Toda propriedade é uma ampliação da personalidade; a minha propriedade é 
aquilo que obedece a minha vontade, é o lugar em que o meu eu se exprime e 
exteriormente se realiza. Em primeiro lugar e do modo mais completo isso 
acontece no nosso corpo, e por isso ele é a nossa primeira e absolutamente 
incondicionada propriedade. No corpo adornado possuímos mais; somos, por 
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assim dizer, senhores de um domínio mais amplo e mais nobre quando dispomos 
de um corpo ornamentado. (SIMMEL, 2008, p.69) 

 
Simmel nos apresenta um corpo que é nosso por excelência, que define nossa existência e 

que nos torna sujeito no momento em que materializa o eu.  Quando se propõe que esse corpo 

exterioriza subjetividades e as comunica, é evidente sua classificação enquanto mídia, não apenas 

como suporte de informações aleatórias, mas como mídia de si mesmo.   

Nesta discussão sobre a comunicação proveniente do corpo, torna-se impossível não fazer 

relação com as vestimentas e os adornos que agregamos ao corpo. As roupas fazem parte da 

nossa vivência social e refletem nas nossas relações. Estas mídias agem como dispositivos que 

mediam os sentidos ecoados pelo corpo e podem ser usadas para modificar, intensificar ou 

manipular a forma como somos vistos (lidos e interpretados) pelo outro. São dispositivos que 

podem ser entendidos como mecanismos que, ao serem agregados ao corpo, influenciam no 

discurso visual por ele produzido. “ [...] Hoje não há um só instante na vida dos indivíduos que 

não seja modelado, contaminado ou controlado por algum dispositivo” (AGAMBEN, 2009, 

p.42).  Mesmo de maneira inconsciente, o ato de adornar e agregar ao corpo elementos exteriores 

à sua natureza produz significados que alteram seu sentido e também a percepção que o outro têm 

de nós. “Chamo sujeito o que resulta da relação e, por assim dizer, do corpo a corpo entre os 

viventes e os dispositivos” (AGAMBEN, 2009, p.41). 

Miller (2010) acredita que as coisas que agregamos ao nosso corpo carregam informações 

e significados que são emitidos para outros, dizem, de forma não verbal, algo sobre a nossa 

personalidade, estilo de vida etc. Portanto, quando usamos as vestimentas para adornar o nosso 

corpo, estamos de alguma maneira nos construindo para o mundo de forma a representar e 

exprimir aquilo que gostaríamos que fosse percebido pelo outro, induzindo-o a uma percepção 

idealizada pelo próprio sujeito observado. Em outras palavras, a construção de um estilo e a 

maneira como um indivíduo se veste é, mesmo que de forma inconsciente, a maneira como ele 

deseja ser percebido. Nóbrega (2014) diz que: 

 

Podemos nominar como estilo aquilo que, independente do tempo, se percebe 
como estável na construção das aparências, seja em indivíduos, em grupos 
coesos, ou em protagonistas sociais. Desta concepção surgem tanto as bases dos 
estilos principais (romântico, sexy, criativo, elegante, clássico, natural e 
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moderno), quanto as indicações que se correlacionam a outros campos do 
conhecimento, tais como a música, a arquitetura, a tecnologia, etc. (punk, 
country, rock, hippie, geek, etc). (p.2) 

 

Para Wilson (1993), as roupas socializam nosso corpo e nos transformam em seres 

culturais. Elas são o meio pelo qual nos tornamos visíveis no mundo e através do qual agregamos 

e articulamos conceitos ao corpo. “As roupas constituem a nossa aparência, esta espécie de 

‘envelope’,  nos produz enquanto sujeito sociais” (Wilson, 1993, p. 6). O raciocínio de Wilson 

nos permite desenvolver uma noção do que julgamos ser o papel dos adornos dentro de uma 

sociedade contemporânea de consumo. Além da sua funcionalidade, estas mídias ocupam um 

lugar chave na construção dos sujeitos e na forma como se relacionam socialmente.  

 

[...] todos os meios agem sobre nós de modo total. Eles são tão penetrantes que 
suas consequências pessoais, políticas, econômicas, estéticas, psicológicas, 
morais e sociais não deixam qualquer fração de nós mesmos inatingida 
(MCLUHAN, 1969, p. 54) 

 
A fala de McLuhan nos é interessante, pois desenvolve e nos aproxima da conceituação 

de dispositivo que abraçaremos ao longo da nossa investigação. Ao admitirmos as vestimentas 

como mídia e, por consequência, como dispositivos, incorporamos o raciocínio de McLuhan, 

enxergando as roupas e os adornos como mídias que nos penetram e nos modificam.  

Foucault (1979) define dispositivo como:  

 
Um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 
organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 
administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 
filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são elementos do dispositivo. O 
dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos. (p. 244)  

 

Agamben (2009) refere-se aos dispositivos, a partir das noções foucaultianas, como 

“aquilo em que e por meio do qual se realiza uma pura atividade de governo sem nenhum 

fundamento no ser. Por isso os dispositivos devem sempre implicar um processo de subjetivação, 

isto é, devem produzir o seu sujeito” (p. 38). Estes dispositivos,  ao mesmo tempo que nos 

modificam, por nós também são modificados. Ou como relata Foucault: 
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Se	 o	 poder	 só	 tivesse	 a	 função	 de	 reprimir,	 se	 agisse	 apenas	 por	meio	 da	
censura,	da	 exclusão,	do	 impedimento,	do	 recalcamento,	 à	maneira	de	um	
grande	super−ego,	 se	apenas	 se	exercesse	de	um	modo	negativo,	 ele	 seria	
muito	 frágil.	 Se	 ele	 é	 forte,	 é	 porque	 produz	 efeitos	 positivos	 a	 nível	 do	
desejo	−	como	se	começa	a	conhecer	−	e	também	a	nível	do	saber.	O	poder,	
longe	de	impedir	o	saber,	o	produz.	(FOUCAULT,	1979,	p.	148) 

 

Entende-se, portanto, que não existe uma apatia receptiva por aquele que participa de uma 

relação de poder, o que fundamenta o nosso raciocínio de que as vestimentas e os adornos, 

enquanto dispositivos, atuam no corpo, modificando-o (seus discursos e sentidos emanados, ou 

sua própria biologia), mas ao mesmo tempo são, também, por eles modificados. Não estamos 

desconsiderando o fato de o corpo também ser classificado como uma mídia e por consequência 

como um dispositivo. Independentemente disso, o fluxo permanece. A roupa que um sujeito usa, 

por mais similar que ela seja à de outro indivíduo, nunca comunicará o mesmo sentido nos dois. 

Isso acontece porque, dentro de uma lógica de “contaminação”, o corpo age também sobre essa 

vestimenta, impondo um novo significado.  

Talvez a questão mais importante a ser distinguida seja o reconhecimento do sujeito 

instituído a partir da relação entre a mídia primaria, o corpo, e as mídias secundárias, vestimentas 

e adornos. O produto desta relação seria a chave para entendermos o que é a singularidade que 

surge nessa junção.  Os signos culturais que vemos materializados nos adornos e nas vestimentas 

se sobrepõem, como num ato de bricolagem, ao suporte corpo. Eis onde surge a subjetividade dos 

sujeitos. 

Para Lévi-Strauss (1989), o bricoleur tem uma capacidade de unir ideias, objetos, 

contextos de maneira aleatória, sempre trazendo um pouco de si em tudo aquilo que une. Ao 

juntar partes variadas e conectá-las de formas diversas, cria-se o novo. E isto é o que aqui 

chamamos de sujeito colagem, conceito que retomaremos mais adiante no capítulo seguinte.  

Sobre o conceito de bricoleur desenvolvido por Leví-Strauss, Rampazzo;Ichikawa (2009) 

discorrem: 
Assim, o bricoleur usa os signos, fazendo analogias e aproximações, que o 
permitem usar a criatividade no uso dos materiais e equipamentos. Isso porque o 
bricoleur tem como característica montar estruturas conforme seu entendimento. 
Ao fazer analogias entre maçãs e bananas, o engenheiro irá buscar nos conceitos 
químicos e físicos o que é comum entre as duas frutas; ja ́ o bricoleur busca nos 
signos – que falam “por meio das coisas” (LÉVI- STRAUSS, 1970, p. 42) – que 
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são particulares a um indivíduo ou de uma sociedade, aqueles que permitem 
agrupar os elementos. Faz, portanto, escolhas entre possibilidades limitadas, 
sempre colocando “algo de si mesmo” (LÉVI-STRAUSS, 1970, p. 42) na 
resolução do problema. E aqui cada pessoa pode percorrer um caminho 
diferente. (p.4) 

 
A colocação permite uma iluminação sobre o que acreditamos ser uma aproximação 

plausível ao que consideramos singularidade estética ou expressão visual autêntica através da 

utilização de vestimentas e adornos sobrepondo o corpo.  Ou, nas palavras de Kincheloe (2005), 

“os bricoleurs entendem que a estrutura social não determina a subjetividade individual, mas a 

restringe de uma maneira notavelmente intrincada” p.320. 

Ao ampliamos o conceito de cultura e o aproximarmos ao fenômeno da moda, isso nos 

apresenta uma noção extensa da cultura e dos signos culturais, que aqui vemos materializados 

como os adornos e as vestimentas, para percebê-los além da sua forma e conteúdo, possibilitando 

uma compreensão da apropriação das vestimentas e dos adornos como uma assimilação de signos 

culturais.  

Maffesoli (1996) nos ajuda a elucidar estas questões, quando diz que, “para ser, devemos 

parecer”, reforçando que a estética faz parte do nosso cotidiano social, não devendo, a prática de 

“pavonear-se”, ser reduzida, mas levada ao extremo de uma atitude que pauta a vida social e 

reflete diretamente no seu caminhar. O autor reforça essa ideia quando diz: 

 

O que é certo é que essa estrutura antropológica, que é a aparência, é a causa e 
efeito de uma intensificação da atividade comunicacional. E inúmeros são os 
observadores que, ultrapassando a rapidíssima critica feita nos anos sessenta da 
sociedade de consumo, vêem no objeto-signo, qualquer que seja, um meio de 
comunicar. Essa preocupação com a aparência -  e talvez seja preciso entender o 
termo “preocupação” na sua acepção mais forte – manifesta na publicidade, no 
enfeite, na embalagem, mais que uma simples superficialidade sem 
consequências, inscreve-se num vasto jogo simbólico, exprime um modo de 
tocar-se, de estar em relação com o outro, em suma de fazer sociedade. 
(MAFFESOLI, 1996, p.161) 

 

Na cultura juvenil, percebe-se ainda mais a importância do “pavonear-se” e das  

vestimentas e dos adornos como ferramenta de construção pessoal. Seja para diferenciar-se de um 

grupo, seja para fazer parte de uma tribo específica, estes dispositivos participam intensamente na 

vida destes jovens, quando são utilizados para singularizar-se. Sarlo (2004) define bem essa 
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apropriação quando diz: “ [...] não a distingue o significado dos elementos que ela combina, e sim 

a sintaxe com que eles se articulam.” (p.36). Assim compreendemos que o ato de vestir-se, 

adornar-se, e porque não “fantasiar-se”, já que criamos personagens quando incorporamos esses 

elementos, é um processo de colagem e o resultado a própria singularidade do sujeito. 

No capítulo seguinte, revisitaremos esta temática de maneira mais aprofundada, sob a 

perspectiva dos jovens urbanos. 
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2. JUVENTUDE E CULTURA URBANA 

 

Os jovens, historicamente, sempre marcaram o início de vários movimentos de 

vanguarda. Dentre eles, movimentos estéticos e culturais que muitas vezes estavam ligados a 

questões políticas, envolvendo insatisfações sociais. Movimentos como o Punk e o Flower 

Power, com adesão quase mundial, mesmo tendo o cerne de sua agitação em países como o 

Reino Unido e os E.U.A., representaram uma juventude ansiosa por mudanças e vontade de fazer 

soar a voz de uma faixa etária muitas vezes classificada como inconsequente e irresponsável 

(MAKENZIE, 2010; LIPOVETSKY, 2005). 

Apesar de entendermos que esses movimentos estão ligados a ações de contracultura, fica 

evidente que existe uma característica que é inerente ao comportamento juvenil: a necessidade de 

ser percebido e de alguma maneira de deixar a sua marca. Independentemente da forma como 

isso venha a se manifestar ao longo da juventude, ser jovem é, portanto, ter o coração pulsando e 

estar sempre em um estado latente para mudanças, o que os impede de atingir uma zona de 

conforto. Lipovetsky (2005) explora essa cena da juventude, que se inicia, mais precisamente, 

após a segunda guerra mundial. Esses movimentos de vanguarda, que brotam com um forte apelo 

estético, e que nascem como uma espécie de “antimoda”, desenvolvem na cultura, a partir dos 

anos sessenta, uma forte relação com a liberdade de expressão e a quebra de códigos, antes pré-

estabelecidos pela moda tal qual se conhecia nos anos antecedentes. O jovem dessa época  é 

marcado por uma onda de insatisfação e seduzido pelas diversas possibilidades de se expressar 

para o mundo. 
 

 
Com as vogas hippie, “baba”, punk, new-wave, rasta, ska, skinhead, a moda viu-
se desestabilizada, os códigos foram multiplicados pela cultura anticonformista 
jovem, manifestando-se em todas as direções na aparência do vestuário, mas 
também nos valores, gostos e comportamentos. Anticonformismo exacerbado, 
que encontra sua origem  não apenas nas suas estratégias de diferenciação em 
relação ao mundo dos adultos e de outros jovens, mas mais profundamente no 
desenvolvimento dos valores hedonistas de massa e no desejo de emancipação, 
ligado ao avanço do ideal individualista democrático. (LIPOVETSKY, 2005, p. 
126) 
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Ao que vemos, estes jovens desenvolvem uma nova sociabilidade, onde se tornam 

protagonistas e se sentem à vontade para exibir suas excentricidades como forma de cultivar uma 

originalidade na maneira de se apresentar para o mundo. Esse período marca o início de uma 

nova concepção no contexto da moda e também no seu funcionamento enquanto reguladora de 

padrões estéticos moralmente e socialmente aceitos. 

Nos dias atuais, ser jovem é lidar com as inúmeras mudanças sociais, que são mediadas 

pela tecnologia, e também com questões que envolvem a nova categorização do que é ser 

entendido como um jovem. Tudo isso induz a um constante questionamento pessoal de auto-

definição. Se antes tínhamos de forma muito clara as divisões etárias, tribos urbanas claramente 

delimitadas, gêneros clinicamente especificados, agora adentramos uma era onde tudo se 

encontra em estado de transição, nada mais tem o direito de permanecer estático sob a possível 

condenação de tornar-se obsoleto (BAUMAN, 2007). 

Bauman (2010), utilizando a metáfora do líquido, que pode ser considerada a base do seu 

raciocínio sobre as inconstâncias da atualidade, introduziu o conceito de modernidade líquida 

para referir-se a uma era de instabilidades e à impossibilidade de um estado definitivo das coisas. 

Suas considerações são importantes para entendermos o que é  ser um jovem vivendo nessa 

liquidez, nesse mundo de incertezas, que impede a consolidação de tudo o que possa vir a ser 

raiz. Predomina, sempre, a liberdade de fluir, ser, modificar-se, mesclar, fazer-se líquido, 

desprender-se. Se agora faz-se viável uma desterritorialidade, uma fragmentação e a possibilidade 

infinita de se moldar e se reconfigurar a cada instante, estaria o sujeito contemporâneo 

enfrentando uma crise de identidade? Ou estaria ele dentro dessa liquidez, encontrando caminhos 

que permitem o desprendimento da solidez que antes engessava novos percursos e possibilidades 

de ser? Se tomarmos o raciocínio de Deleuze;Guattari (2010), que discorrem: “Eu não sou 

determinado no tempo, a não ser como Eu passivo e fenomenal, sempre afectável, modificável, 

variável (p.44)”, talvez enxerguemos essa liquidez como uma expressão da condição humana, 

antes enrijecida por estatutos sociais e agora, de certa forma, tolerada diante da possibilidade de 

se encontrar em estado de puro fluxo. 

 Essas particularidades, que permeiam o mundo do jovem contemporâneo, refletem 

diretamente em suas relações sociais e evidenciam novos padrões de comportamento, que estão 
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visíveis na maneira como se expressam por meio dos seus corpos, de suas vestimentas e dos seus 

adornos.  

 

O corpo é, hoje, um eu-comunicacional: não é uma forma fixa, mas um fluxo 
híbrido de significações que constituem o “multivíduo”, distante do ideal 
clássico em que grandes categorias se ajustavam às identidades pessoais e 
grupais. O que se vê, hoje, nos desvãos e nos interstícios das metrópoles é a 
existência de um ser diaspórico que, por meio de um corpo alterado, exposto à 
observação, libera tensões e visões materiais pós-dualistas, que deseja 
performances que atravessem gêneros, estilos, linguagens. É uma espécie de 
tecno-corpo que se auto-constroi e auto-expõe constantemente, impermeável às 
censuras moralistas de origens várias. (CANEVACCI, 2007, p. 108) 

 

O que se percebe é que a juventude, enquanto categoria, não necessariamente de faixa 

etária, mas sim de adesão e identificação com esse grupo, representa uma nova maneira de ser, 

que não está fixada, nem restrita a categorias identitárias específicas. O fluxo constante entre 

essas camadas identitárias é tão vasto, que não se concebe mais a ideia de um sujeito absoluto e 

determinado. Pelo contrário,  os jovens passam a ser a própria visão do múltiplo, do instável, do 

fragmentado. Nesse contexto, a identidade perde o sentido, enquanto conceito, já que em tese 

rotula e pré-define uma categoria de sujeitos. Aqui faz-se necessário perceber a identidade não 

como categoria, mas como pontos de apoio de identificação (temporária), que permitem o fluxo 

entre eles, e também a criação de novos pontos de apoio. Diante das colocações feitas por nós e 

pelo autores que as embasam, buscamos investigar os elementos estéticos que constroem esse 

jovem singular da contemporaneidade, tentando compreender a maneira como comunicam essas 

singularidades através das suas vestimentas, dos adornos e da imagem de si que constroem. 

Tentamos identificar os atores que dão vazão aos movimentos que consideramos de vanguarda, 

os jovens cuja aparência destoava da normatividade do meio em que habitavam.  

Para melhor acompanhar e entender essas manifestações estéticas, ou, nas palavras de 

Canevacci (1990), acompanhar os “movimentos emergentes”, nos embasamos na definição do 

conceito de emergente apresentado por Canevacci (1990): 
 

Para nós o conceito de ‘emergente’ define os modelos culturais, os estilos de 
vida e as técnicas de comportamento inovadoras, restritas a grupos de minorias, 
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mas não minoritárias, enquanto contêm no seu interior uma tendência a se 
tornarem majoritárias ao menos em relação aos respectivos referentes 
socioculturais. (p.7)   

 

 Como nossa investigação se debruça sobre uma juventude contemporânea que anuncia, ao 

nosso ver, o que poderá vir a ser um padrão estético, que representará os jovens em um futuro 

próximo, intuímos que o conceito acima apresentado por Canevacci é importante para que 

possamos identificar e analisar os jovens que participam desta pesquisa e ditam esse universo. 

Nas narrativas coletadas ao longo do estudo, evidenciamos alguns padrões estéticos e 

comportamentais, que em nossa concepção reflete, possivelmente, essa particular categoria do 

jovem ao qual nos referimos.  Apesar de entendermos que não é possível uma categorização 

específica, devido a suas particularidades e inconstâncias, podemos ainda assim identificar traços 

comportamentais que são comuns nestes jovens que dão vazão aos movimentos emergentes que 

analisamos.   

Ao acessarmos as falas dos entrevistados, somos direcionados para uma concepção 

estética de estilo que está extremamente ligada à auto-expressão, ou ao que pode ser definido 

como a singularização de uma auto-imagem2. 

Alguns temas são recorrentes nas falas dos jovens entrevistados. Um ponto que nos 

chama a atenção é a maneira como se referem à condição de impermanência de si mesmos, o que 

ao nosso ver está ligado à própria liquidez do tempo em que vivem.  Nas falas, se classificam 

como sujeitos em constante transição e reorganização de si, não se definindo ou identificando 

com um estilo específico, o que sugere que sua aparência acompanha essas mudanças.  

Essa noção de movimento é o que nos leva a desenvolver uma concepção de sujeitos 

indisciplinados, que se expressam de maneira livre e diplomática (por diplomática entendemos a 

característica de boa aceitação de estilos distintos do seu próprio). 

O que nos aparenta contraditório, no entanto, é que relacionam a sua singularidade, ou 

melhor, sua autenticidade, ao fato de terem uma forte compreensão de si mesmos e 

                                                
2 Segundo William James, em seu livro The Principals of Psychology,  auto-imagem refere-se ao conhecimento que um indivíduo 
tem de si próprio, ou seja, à descrição que a pessoa faz de si mesma. Nesta pesquisa ao nos referirmos a auto-imagem estamos 
descrevendo a forma como um sujeito se exterioriza visualmente através do seu corpo e dos elementos que a ele agrega. 
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autoconfiança, argumentos que entram, de certa maneira, em contradição com a ideia de 

inconstância também presente nas suas falas. Porém, se olharmos por um viés menos redutivo e 

observarmos que, quando se referem a uma “forte compreensão de si”,  e que isso não 

necessariamente os demarca dentro de uma categoria identitária fixa, somos capazes de aceitar 

que  essa inconstância só é possível porque sua segurança os permite experimentar e testar todas 

as arestas que se encontram na margem do seu vir a ser.   

Retomando Canevacci (2007), percebemos que ele prevê esse movimento, quando 

descreve o corpo como suporte para esse “multidivíduo”, conceito que pode ser aproximado dos 

jovens por nós entrevistados. 

Esses sujeitos a que Canevacci se refere, encontram-se sempre em fase de teste, flanando 

por diversos espaços estéticos, com pausas quase imperceptíveis diante da velocidade com que se 

redefinem. Como já dito pelo autor, a condição de juventude está decididamente atrelada à 

possibilidade de desterritorialização e modificação de si. Apesar de a observação de Canevacci 

referir-se a um contexto identitário mais amplo, o qual pretendemos analisar no comportamento 

juvenil (a aparência física, estética e singular de alguns), somos capazes de afunilar seu raciocínio 

e direcioná-lo à ideia de uma auto-imagem que não se permite a condição de permanência. 

Modificar-se é, portanto, permanecer jovem. O sedentarismo identitário não existe no contexto do 

jovem contemporâneo. 

Ainda dialogando com Canevacci, percebemos que, no contexto que ele nos insere, há 

uma forte relação da apresentação visual com o corpo espacializado ou desterritorializado. Este 

multidivíduo que é por excelência um sujeito nômade e que se comunica através da sua 

aparência. 

 
O corpo, atualmente, pode ser percebido como um espaço performático, um 
panorama denso de fetiches visuais que se expõe à observação alheia; nesse 
sentido a elaboração do corpo em bodyscape (entende-se por bodyscape o corpo 
espacializado) incorpora sucessivas montagens e configurações, construindo 
fisionomias temporárias, coreografias, etnografias que transformam tudo aquilo 
que é visto como “objeto” em “sujeito”, impedindo a utilização das dualidades 
tradicionais – sujeito/objeto – como elementos interpretativos e que transcendem 
os alfabetos tradicionais. (CANEVACCI, 2007, p. 107-108)  
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Para entender o jovem contemporâneo é preciso desprender-se de rótulos e diagnósticos 

súbitos. A impossibilidade de categorias indentitárias e a própria morte do que entendemos como 

identidade (noticiada por Canevacci), implica uma concepção de pluralidade diferente do que 

tínhamos no passado. A multiplicidade de eus é o que define a nova massa. 

 

Contemporaneamente a (...) nova maneira de vestir imitam no comportamento e 
no imaginário juvenil uma carga dirigida ao exibicionismo e a liberdade corporal 
que entra em direta contradição com as normas morais então vigentes. 
(CANEVACCI, 1990, p. 129)  

 

Nas considerações em relação à liberdade corporal agora alcançada e também ao 

exibicionismo, Canevacci nos transporta para a época presente, permitindo-nos fazer a relação da 

sua fala com  algumas temáticas levantadas por nossos entrevistados: as questões de vestimentas 

e gêneros, que veremos mais à frente na nossa discussão, e também a questão do sujeito da 

atualidade, que tem um gosto aguçado por tudo que é visualmente expresso, e que faz uso desse 

canal como uma de suas principais fontes de comunicação. 

O que observamos é que a cultura da juventude urbana está diretamente pautada no visual 

e, portanto, esse viés da comunicação passa a ser foco de novos fenômenos estéticos e 

comportamentais. Mesmo direcionando e reduzindo o nosso olhar para a comunicação que deriva 

dos sujeitos, e para a forma como materializam, através do corpo e dos elementos que agregam a 

ele, podemos identificar esse apreço pelo visual numa perspectiva muito mais ampla. Na 

atualidade, o olhar parece dominar os outros sentidos, fazendo com que tenhamos um senso 

aguçado por tudo que habita este campo comuncacional. Baitello nos introduz o contexto da 

visibilidade, quando analisamos a atual conjuntura das relações sociais e a maneira como elas são 

projetadas e pautadas no campo do visual. A era da visibilidade, entretanto, nos transforma a 

todos em imagens, invertendo o vetor da interação humana, criando a visão que se satisfaz apenas 

com a visão. (BAITELLO JR., 2014, p. 41) 

 Ao falar deste sujeito-imagem ou corpo-imagem, Baitello descreve essa ansiedade que 

temos em transformar todas as nossas subjetividades em imagens, a fim de satisfazer a nossa 

própria necessidade por visibilidade.  
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Não se trata mais de ser reconhecido como membro da classe superior, e sim de 
expressar sua personalidade singular e seus gostos individuais. Por meio da 
roupa de moda, homens e mulheres se emprenham menos em ser socialmente 
conformes do que experimentar emoções estéticas, estar de acordo com a 
imagem pessoal que têm de si mesmo e querem exibir em público. A relação de 
si com o outro é sempre fundamental e estruturante, mas a roupa está mais a 
serviço da promoção da imagem pessoal do que de uma imagem ou posição de 
classe. (LIPOVETSKY, 2015, p. 361-62) 

 

As artes de rua (pixos, grafittes, lambe-lambe, extencil etc), que clamam por visibilidade 

dentro do caos metropolitano, brigando com a disposição do concreto mal planejado e das 

publicidades megalomaníacas e outras desregulamentadas, são apenas mais um exemplo da 

maneira como a comunicação se torna cada dia mais visual. Os sujeitos encontram maneiras de 

manifestar suas singularidades e de brigarem, dentro do espaço da cidade que habitam, por um 

lugar onde possam exprimir suas ideias e seu eu. Muitas vezes sufocados pela overdose de 

imagens e de massificações de padrões estéticos, encontram nos seus corpos o refúgio e o lar para 

externar e “brigar” por sua visibilidade.  

O olhar é na atualidade o principal sentido a ser explorado, e eis o motivo da crise de 

visibilidade que enfrentamos no contexto da cidade. Baitello JR. (2000) já expressava que, 

quanto maior o número de imagens, menor é a visibilidade. A expansão acelerada e a difusão 

desses signos linguísticos tornam o corpo um espaço próprio de comunicação, que é explorado de 

maneira a garantir seu espaço nesta era imagética. 

 

A apresentação de si torna-se importante não apenas nas relações interpessoais 
de tipo familiar, social ou sentimental, mas também (e talvez até mais) nos 
espaços públicos anônimos. (CANEVACCI, 1990, p. 132) 

 

A necessidade de ser visto e de aparecer para o outro é quase uma necessidade existencial. 

Para Silva (2003), “É pelo olhar que reconheço e sou reconhecido como o mesmo ou como o 

outro (...)” p. 128.  Sua colocação nos ajuda a entender que as imagens geradas pelo corpo 

superam a biologia e estão transversais ao contexto sociocultural no qual ele está inserido. Não se 

trata de ser visto somente em um contexto natural da visão, mas de ser alguém para os olhos de 

quem observa e de se reconhecer enquanto sujeito e a si próprio, através do reconhecimento do 

outro como distinto a mim.  
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As imagens, que são passadas para o outro e que, por sua vez, carregam de forma 

simbólica o sentido daquilo que se quer expressar, agora saturam o ambiente no qual os sujeitos 

estão inseridos, criando uma rede imagética que se desprende da solidez do seu significante (o 

sujeito/corpo) e passa a ser ela por si só aquilo que antes representava. “Transformados em 

imagens, os corpos devem integrar uma nova lógica de produção, passam a participar sem 

resistência dessa nova ordem social” (BAITELLO JR., 2014, p. 28). Em outras palavras, o que 

está visível é o que importa. E nesse conjunto o que importa é a imagem. Ou, mais bem definido 

nas palavras de Baitello Jr., “Não importa ser, importa parecer” (BAITELLO JR., 2014, p.29). 

Seguindo essa lógica da visibilidade, a nossa pesquisa tem como enfoque a comunicação 

visual e aquilo que está exposto para o mundo. Através do olhar, do visual e do comportamento 

estético dos nossos entrevistados, tentaremos construir um panorama das temáticas abordadas nas 

entrevistas, complementando, através das imagens coletadas, o contexto do fenômeno estético 

que buscamos acompanhar.  

 

2.1 A estética visual dos jovens   
 

Transplantar a realidade, acima apresentada, para um contexto de consumo que está 

ligado à aparência física, e portanto, à aquisição de peças do vestuário e adornos corporais, pode 

parecer contraditório. Como o ato de adornar o corpo é uma prática comumente associada  ao 

fenômeno da moda,  o hábito inicial é de associar todo seu exercício a uma dialética de consumo 

e produção que trazem no seu cerne o modelo capitalista de reprodução como verdade absoluta. 

Desmistificar a ideia de que a moda, tal qual se conhece no senso comum, é a principal influência 

na maneira como os jovens se expressam visualmente, é no mínimo reducionista. É necessário 

ampliar o olhar que contempla esta prática, entendo que sua subjetividade engloba, na atualidade, 

elementos que estão intimamente ligados ao sujeito e às suas necessidades de auto-expressão.  

O consumo de objetos para adornar o corpo, ou de mecanismo para alterar sua natureza 

biológica, determina o que, não necessariamente, é uma vontade de se igualar a todos ou de ser 

categorizado e rotulado como pertencente a uma determinada tribo ou ciclo social. Estes 

dispositivos atuam como instrumentos que, dentro de um processo de auto-descoberta do jovem, 
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catalisam as manifestações mais tímidas do que necessariamente precisa ser dito através desta 

manipulação do corpo.  

Se agora (finalmente) o corpo é aceito como espaço de comunicação, é preciso admitir 

que nesta lógica urbana ele é sujeito, e todos os elementos que o compõem, dentro desta 

realidade, fazem parte da sua construção social e devem ser estudados como parte essencial deste 

sujeito. 

 

A cultura do consumo é uma cultura da comunicação visual, cuja relativa 
“autonomia” não está em fugir de outras determinações quanto em estabelecer 
hierarquias e diferenças de “gosto” e de “identidade”. (CANEVACCI, 1990, p. 
132) 

 
 Falar deste ato comunicacional (a ornamentação do corpo)  reflete o que aqui 

trataremos como comunicação visual. Mesmo compreendendo a amplitude que abarca a noção do 

que é comunicação visual, estamos segmentando o nosso olhar para um viés da comunicação 

visual que está associada ao comportamento estético dos jovens. Ao que nos parece, falar da 

comunicação visual é uma maneira de entender um contexto cultural mais amplo, que envolve a 

realidade dos sujeitos, a qual estamos investigando. Nos apropriando das palavras de Canevacci, 

(1990) entendemos que esta pesquisa, ao analisar a comunicação visual dos jovens, transita pela 

complexidade social bem como pelas mudanças que acontecem no meio cultural. Para o autor, o 

meio da expressão visual deve atuar como gerador de novos fenômenos e agarrar-se ao momento 

crucial em que “os velhos modelos são obsoletos, isto é, exauriram o seu estímulo propulsor 

enquanto os novos ainda não foram delineados.” p.10.  

A colocação de Canevacci nos atrai, pois ao tratarmos de sujeitos singulares, visualmente 

falando, estamos discutindo ousadia estética que, por sua vez, pode e deve ser associada a 

manifestações de vanguarda. Estes jovens que se destacam por carregarem em suas aparências a 

marca deste tempo volátil e incapturável no qual vivem, tornam-se a expressão visual do que 

podemos anunciar para o futuro. Agamben (2009) nos ajuda a entender estes sujeitos da 

contemporaneidade, quando afirma que: 

 

É verdadeiramente contemporâneo aquele que não coincide perfeitamente com 
este, nem está adequado as suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual; 
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mas, exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento e desse 
anacronismo, ele é capaz, mais do que os outros de perceber e apreender o seu 
tempo. (p. 57-58) 

 
 Por ser tão distinto, por não estar em conformidade com o todo, e por saber sair do seu 

tempo para entender o próprio tempo em que vive, este sujeito se determina como 

contemporâneo. Pela impossibilidade de captura e rótulo destes sujeitos, torna-se um desafio 

audacioso estudar este objeto tão volúvel. Porém, ao penetrarmos no curso que conduz o 

raciocínio deste movimento, somos levados espontaneamente ao que podemos identificar como 

uma inconstância permanente. Eis o início do nosso processo de apreender, ou melhor, de 

acompanhar as relações que ditam esse fenômeno estético comportamental do grupo que estamos 

analisando.  

 No topo dos movimentos estéticos de vanguarda, encontramos um conceito para definir os 

sujeitos que dão vazão a este fenômeno e o incorporam.  Através das considerações de 

Canevacci, conhecemos o sujeito diaspórico (CANEVACCI, 2007), que representa, ao nosso ver, 

o jovem desprendido e imerso em uma rede de possibilidades. A definição precisa de sujeito 

diaspórico, apresentada por Canevacci, diz que “O sujeito  diaspórico é um habitante das 

metrópoles, desconectado de sua matriz étnica e que abala as configurações do que foi 

racializado, etnicizado, sexualizado conforme uma lógica que tem como referência o ocidente” 

(CANEVACCI, 2007, p.108). É importante ressaltarmos que este habitante é também aquele que 

não teme seu distanciamento das identidades sólidas, mas se compreende e se funda nas inúmeras 

possibilidades existenciais as quais vai desvendando. Isso pode ser identificado em determinadas 

construções estéticas que expressam visualmente a distinta forma de apresentação destes sujeitos.  

Desprendendo-se das cicatrizes sociais que carregaram e os guiaram, ao longo dos anos, o 

comportamento da grande maioria destes sujeitos é um ato de coragem, que  representa o 

sentimento de vanguarda que buscamos identificar. 

 Convertendo esse raciocínio para uma realidade estética atual, percebe-se entre as novas 

ondas juvenis um comportamento que toca questões relacionadas a gênero. Um dos maiores 

movimentos que surge das ruas e do qual a moda, como fenômeno, já vem se apropriando, é a 

androginia entre os sexos. Essa ausência de uma definição ou rotulação de uma estética 

pertencente a um gênero específico é algo que ainda está na margem das movimentações de 
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vanguarda, mas já vem ganhando força com a nova adesão da moda a esse fenômeno 

contemporâneo. O que antes era roupa de menina ou roupa de menino, perde o sentido desta 

delimitação para uma juventude que se permite transitar e brincar até mesmo com a biologia e os 

rótulos sociais. Longe de ser um movimento apenas entre simpatizantes pelo mesmo sexo ou 

pelos movimentos LGBT, a androginia estética através das vestimentas e dos adornos é uma 

camuflagem que aguça a possibilidade de transitar por dois mundos, agora ainda mais sem 

demarcação. Sobre essa temática, um dos nossos entrevistados relata:  

 

“Meu macacãozinho aqui não é masculino, e eu uso e não tenho problema 
nenhum com ele. Se eu estou usando uma roupa feminina não é porque eu estou 
querendo me sentir mulher, e sim porque eu gosto daquela roupa e eu acho que 
aquela roupa é legal” (SOARES, André. Entrevista realizada: 25-06-2015)  
 

 O relato do entrevistado nos permite visualizar uma temática que permeia a realidade dos 

jovens contemporâneos, a não necessidade de definir artigos do vestuário como masculino ou 

feminino e sim como peças ou elementos estéticos que auxiliam na construção de uma imagem 

pessoal e singular. Não existe a preocupação com os significados simbólicos que foram antes 

enraizados em determinadas peças, como por exemplo a saia como sendo de domínio feminino 

ou a calça, algumas décadas atrás, como uma peça estritamente do universo masculino.  

Na nossa investigação, acompanhamos início da adesão por por parte dos jovens, que 

participaram da pesquisa, à este movimento estético. Apesar de a androginia aparecer de maneira 

discreta, na presentação estética destes jovens, percebemos que a preocupação em rotular e 

categorizar as roupas que fazem parte de um guarda-roupa masculino ou feminino são superadas. 

Meninos que usam saias ou blusas femininas, mulheres que vestem roupas comumente associadas 

ao universo masculino, quebram a constância de rótulos sociais e criam novas configurações para 

elementos do vestuário que antes definiam cercos entre o que se entendia por gênero de roupas 

femininas ou masculinas.  

O rompimento com o tradicionalismo de uma classe não é algo novo na história da 

indumentária. Vários movimentos de resistência já fizeram com que as mulheres pudessem 

buscar no guarda-roupa masculino peças que facilitaram as suas vidas e possibilitaram a sua 
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participação social no mundo. Flávio de Carvalho3, em 1956, foi um dos brasileiros pioneiros em 

questionar estéticas e vestimentas, ampliando a discussão de gênero. Ao sair nas ruas paulistas 

desfilando com seu New Look, em alusão ao New Look Dior, a Experiência Nº 3, composto por 

um saiote com pregas, uma blusa de Nylon com mangas curtas, um chapéu transparente e uma 

sandália de couro, apresenta uma tendência futurista para o que poderia vir a ser a indumentária 

masculina do futuro.  

Apesar de a sua iniciativa estar associada a uma reformulação da indumentária masculina, 

sob uma perspectiva que buscava um design mais condizente e apropriado para as condições 

climáticas do Brasil, o próprio questionamento e a proposição da saia como opção no guarda-

roupa masculino é ousada.  

Em 2002 a exposição do museu londrino Victória & Albert, intitulada “Men in Skirt”, 

visava discutir e abordar justamente as questões relacionadas à saia e aos momentos da história 

em que ela permeou o guarda-roupa masculino. Mesmo sendo considerado um tabu ou uma 

atitude vanguardista ver um homem usando saia nos dias de hoje, esta peça do vestuário foi 

bastante comum entre os homens durante a idade média até o final do reinado de Luís XIV, 

quando a roupa masculina atingiu o auge da sua opulência.   

 

   

                                                
3 Flávio de Carvalho foi um dos grandes nomes da geração modernista no Brasil, atuando como arquiteto, 
engenheiro, cenógrafo, teatrólogo, pintor, desenhista, escritor, filósofo, músico etc.  
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Flávio de Carvalho caminhando pelas ruas paulistas. Fonte: http://www.unicamp.br/ 

 

Apesar das recorrentes discussões sobre gênero na moda, nos tempos atuais esse 

movimento, longe de ser um ato político de militância, está mais ligado a uma espontaneidade 

comportamental do que a uma necessidade de luta pela igualdade de gêneros. O jovem que usa a 

saia não está preocupado em defender seu direito de usar uma saia. Para ele, não existe o 

imperativo de distinguir o que é ou não uma indumentária condizente com o que a sociedade 

definiu para o seu gênero ou corpo biológico. “O ‘interdito’ relativo ao uso de vestidos e saias 

pelos homens persiste, e na verdade com força, apesar das propostas vanguardistas de um Jean 

Paul Gaultier.” (LIPOVETSKY, 2015, p.365).    

Como já ressaltado anteriormente, essa atitude ainda está à margem dos comportamentos 

juvenis e não é algo perceptível para uma maioria. Essa postura é definida, pois, como um ato 

singular de ousadia e coragem, mesmo que a moda, com sua capacidade de se apropriar de 

movimentos de vanguarda e torná-los massificados, já esteja atenta a estas questões e inicie uma 

introdução ou discussão sobre a temática.  
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                                  Jaden Smith, 18 – Ator e Rapper americano. Fonte: http://www.celebitchy.com/ 

 

Através dos relatos dos entrevistados, percebemos que, mesmo que suas atitudes 

aparentem ser um ato de resistência a modelos tradicionais impostos pela sociedade, na maior 

parte do tempo, essas práticas refletem apenas uma necessidade de ecoar seus gostos e desejos do 

momento. Quase como um copo transbordando, essas mensagens derramam o sujeito, deixando-o 

exposto para o outro, através das suas vestimentas e da ornamentação do corpo.  

 

Não é que eu deliberadamente escolha “ah eu vou romper com os padrões e 
construir um jeito único de ser, porque eu sou uma pessoa vanguardista”. Tem 
mais a ver com a questão do acesso e também da representação que acaba não se 
encaixando muito. Então, quando a representação não se encaixa, a saída é 
produzir uma singularidade, porque você não encontra uma via de expressão 
possível dentro do que está dado. (ERÁTICA, Monstra/ MOMBASSA, Jota. 
Entrevista realizada: 07/01/2016)   
 

Para entendermos o conceito de singularização, trazemos a percepção de Guattari; Rolnik 

(1996), quando exploram esses manifestos sociais para além de sua representação enquanto força 
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de oposição, ampliando a pertinência dessas ações como uma forma de inauguração de novos 

modelos sociais.  

 

O que caracteriza os novos movimentos sociais não é somente uma resistência 
contra esse processo geral de serialização da subjetividade, mas também a 
tentativa de produzir modos de subjetividade originais e singulares, processos de 
singularização subjetiva. (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 45)  

 

  Ou seja, fugir destes padrões de subjetivação capitalista, que tendem a oprimir qualquer 

oportunidade de singularidade, reflete mais uma tentativa de ampliação das possibilidades 

existenciais e a individualização de uma existência particular, e menos a necessidade de resistir 

ou ir contra um processo de serialização.  

Situando-nos, através da palavras de Guattari, Rolnik (1996) conceitua o termo 

singularidade ou singularização que utilizamos: 

   
O termo "singularização" é usado por Guattari para designar os processos 
disruptores no campo da produção do desejo: trata-se dos movimentos de 
protesto do inconsciente contra a subjetividade capitalística, através da 
afirmação de outras maneiras de ser, outras sensibilidades, outra percepção etc. 
Guattari chama a atenção para a importância política de tais processos, entre os 
quais se situariam os movimentos sociais, as minorias - enfim, os desvios de 
toda espécie. (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 45) 

 

 A partir do relato feito por Rolnik, encontramos a ideia de vanguarda que atribuímos aos 

jovens que estamos pesquisando. São sujeitos que, dentro de uma lógica pautada pela 

massificação, se destacam com micro-poderes que, muito mais que pontos de resistências, 

refletem a autonomia da simples possibilidade de existir, para além do que lhe foi concebido 

como de direito ou de natureza social. Essa autonomia de existir transversalmente às mediações 

sociais fica clara quando descrita por Guattari;Rolnik (1996) ao assinalar a importância desse 

processo como uma maneira de preservação da originalidade.  

 

o que vai caracterizar o processo de singularização (que, durante certa época, eu 
chamei de "experiência de um grupo sujeito"), é que ele seja automodelador. Isto 
é, que ele capte os elementos da situação, que construa seus próprios tipos de 
referências práticas e teóricas, sem ficar nessa posição constante de dependência 
em relação ao poder global, a nível econômico, a  nível do saber, a nível técnico, 
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a nível das segregações, dos tipos de prestigio que são difundidos. A partir do 
momento em que os grupos adquirem essa liberdade de viver seus processos, 
eles passam a ter uma capacidade de ler sua própria situação e aquilo que se 
passa em torno deles. Essa capacidade é que vai lhes dar um mínimo de 
possibilidade  de  criação   e  permitir preservar exatamente esse caráter de 
autonomia tão importante. (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 46) 

 

  Devemos levar em conta que os jovens, por nós entrevistados, foram eleitos por um 

grupo de voluntários que, dentro de suas perspectivas, viam na maneira de vestir dos jovens por 

eles selecinados uma originalidade que os distinguia dos demais.  

Em muitos casos, quando questionamos os voluntários a respeito de suas escolhas, a 

grande maioria disse que elegeram esses jovens pois pareciam pessoas “estilosas” ou com forte 

aproximação com a moda - moda enquanto fenômeno e tal qual a conhecemos no senso comum, 

baseada em uma lógica de produção que se alimenta na reprodução. No entanto, ao 

entrevistarmos os jovens selecionados pelos voluntários, identificamos que a grande maioria, 

apesar de apresentar uma imagem verdadeiramente particular, dizia  não seguir tendências de 

moda, pelo menos não como algo que guiava a sua eleição de peças do vestuário na hora da 

compra. O fator de maior influência era sempre inspirado pelo gosto pessoal e pela necessidade 

de expressar sua personalidade, sem preocupação com as mediações impostas pelo fenômeno.  

    
(...) nem acho que eu seja tão diferente assim, eu acho que as pessoas é que são 
muito iguais. E aí quando qualquer pessoa é um pouco diferente dessa massa 
igual, aí parece que ela é muito estranha. Mas na verdade eu acho que é só eu 
querendo fazer o que eu quero. Diferente das outras pessoas que simplesmente 
seguem um padrão com medo de serem diferentes, eu acho. Mas elas poderiam 
ser. (SEREJO, Camila. Entrevista realizada: 31-08-2015) 

 

Essas narrativas  nos chamam a atenção por dois fatores. Primeiro, porque apesar de 

serem pessoas com um forte senso de estilo pessoal e em alguns casos com relação ao mundo da 

moda - já que entendemos que a moda se apropria do que é originado nas ruas ou na margem de 

certos fenômenos sociais - se classificam fora de um grupo seguidor de  tendências de modas. E 

segundo, porque o fato de serem considerados diferentes dos demais não é algo que os inibe, mas 

o que os define enquanto sujeitos e catalisa sua expressividade.  

 Esse conjunto de fatores, que estrutura os passos da comunicação visual dos jovens 

acompanhados nesta pesquisa, sugere um caminho que nos permite entender os processos pelos 
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quais esses jovens passam no momento em que fazem uso de objetos de consumo de massa e os 

transformam em símbolos daquilo que reside subjetivamente no seu interior e que desejam 

exteriorizar.    

 

2.2 Cultura material, consumo e antimoda 

 

 Quando abrimos um espaço para discutir a estética dos jovens da contemporaneidade, 

outra questão deve ser levantada: a apropriação que os jovens fazem dos objetos que consomem 

para adornar seus corpos.  Esta assimilação, que muitas vezes pode ser simbólica e outras vezes 

material, é o que torna interessante este fenômeno. É importante perceber que esses processos de 

simbolização ou de re-significação do que entendemos por corpo sociocultural estão diretamente 

associados ao consumo de objetos que, por sua vez, são utilizados para construir aquilo que 

desejamos revelar para o mundo.  Sobre o consumo material e simbólico, Canevacci (1990) nos 

elucida com uma passagem que descreve o sentimento que desejamos exprimir.  

      

A cultura do consumo fundamenta-se na constante produção e reprodução de 
sinais bem reconhecíveis pelos seus possuidores e pelo seu “público”; ela não 
encoraja um conformismo passivo nas escolha das mercadorias, mas, ao 
contrário, procura educar os indivíduos a ler as diferenças dos signos, a 
decodificar facilmente as infinitas minúcias que distinguem as roupas, os livros, 
as comidas, os carros, os quartos. As diversões de classes e das várias frações de 
classes, além das subculturas, em vez de enfraquecer-se, se reforçam e se 
complicam: Novos “minissímbolos” devem ser descobertos para manter as 
diferenças, e o corpo serve perfeitamente para isso. (CANEVACCI, 1990, p. 
131) 

  

Em consonância com Canevacci, entendemos que esse corpo, que produz mensagens 

visuais e que por sua vez podemos categorizar como corpo-imagen, transporta, simboliza e 

transcende a objetividade da prática de vestir-se, enquanto mero ritual de reprodução de modas. 

A ideia de padrões de consumo e de compra acéfala, para atender a desejos transplantados pela 

corrente do capitalismo, é distante do que consideramos a atual realidade dos sujeitos que 

pesquisamos. O consumo está muito mais atrelado a um desejo comunicacional e de expressão, 

do que necessariamente à reprodução de uma mensagem pré-formatada. Ou, nas palavras de 

Canevacci, “a multiplicidade de signos, a utilização dos corpos como linguagens e novas formas 
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de comunicar impedem a utilização dos léxicos tradicionais, institucionalizados” (CANEVACCI, 

2007, p. 110). Não se pode mais admitir a crença de um consumidor passivo e que está apático a 

sua autonomia e poder de escolha. Isso seria relativizar as mensagens emitidas pelos corpos 

adornados como categorias padronizadas de um consumo pré-estabelecido. Aqui nos referimos a 

um consumidor protagonista, que além do seu poder de escolha é participante ativo na difusão de 

novas estéticas e comportamentos.  

 Morace (2012), sociólogo italiano e estudioso do fenômeno da moda, traçou um 

panorama desta nova geração de consumidores criativos, que desmistifica a ideia de um 

consumidor sem voz. Em seu livro Consumo Autoral, Morace esboça os diferentes tipos de 

consumidores, dando um enfoque à importância desse indivíduo para o funcionamento do sistema 

de que antes ele era vítima. Comparando este novo consumidor a um crítico de arte, que faz juízo 

de valor estético às mercadorias, que simboliza e agrega valor à mensagem daquilo que consome, 

Morace reconhece o peso da experiência individual da escolha. O que o sociólogo tenta nos 

apresentar é um cenário de novos modelos de consumo, onde o indivíduo é protagonista. Como o 

artista de uma colagem, sua combinação criativa de escolhas e arranjos é o que define sua obra: 

seu eu - mesmo que seja um eu efêmero.  

Lipovetsky (2004) nos sugere uma perspectiva sobre esse tema, que abrange a noção do 

consumo autoral e traz uma nova conotação sobre o fenômeno da moda de maneira mais 

democrática.  

 

No reinado da moda total, o espírito é menos firme, porém mais receptivo para a 
critica; menos estável, porém mais tolerante; menos seguro de si, porém mais 
aberto para a diferença, para a evidência, a argumentação do outro. É ter uma 
visão superficial da moda consumada, identificá-la com um processo sem 
precedentes de padronização e despersonalização; na realidade, ela estimula um 
questionamento mais exigente, uma multiplicação dos pontos de vista 
subjetivos, um declínio das semelhanças de opiniões. Não mais a conformidade 
crente de todos, mas a diversificação das pequenas versões pessoais. 
(LIPOVETSKY, 2004, p. 31-32) 

 
 

É notório, neste novo contexto contemporâneo, o engajamento dos sujeitos com a 

aceitação das multiplicidades. Os distintos se aglomeram e se definem, não como massa, mas 
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como uma espécie de  grupo colaborativista. A liga entre eles vai além dos gostos em comum, 

passa a ser o respeito ao incomum. Essa moda ou anti-moda das vanguardas atuais é pautada na 

diversidade e na construção de uma individualidade que não é egoísta ou isolada. Ela é uma 

individualidade compartilhada e transmitida ao outro, podendo gerar novas individualidades,  

nesta ação de troca, para todos que participam do processo.  

 

Quando eu escolho as minhas roupas, quando eu mostro como eu me visto, e 
como eu sou confiante, como eu gosto de me vestir assim, outras pessoas sentem 
a liberdade de se vestirem assim também. São encorajadas a se vestir assim. Já 
ouvi diversas pessoas dizendo que me admiram por conta das minhas 
vestimentas, mesmo sem me conhecerem e inferem que eu sou confiante 
suficiente para usar aquela roupa e que elas devem ser também e que podem usar 
também. (BARBALHO, Geórgia. Entrevista realizada: 12-01-2016) 

 

Sendo assim,  a realidade de uma moda que pauta e padroniza o estilo de todos não faz 

sentido nesta situação.  A anti-moda seria justamente a personificação, e a criação de um estilo 

próprio. Seria dar vazão ao próprio gosto e explorar essa atitude de maneira destemida, aberta ao 

outro e às mudanças. Quando se refere à moda e ao gosto pessoal dos indivíduos, Erner (2005) 

critica essa visão totalitária de uma moda soberana que reina sobre todos, e que exerce um poder 

capaz de adestrar e incluir toda sociedade dentro de sua lógica. Sua crítica é extensiva à visão 

redutora, praticada por Baudrillard, que desconsidera a teoria da autonomia do consumidor.  

    

Para esse universo onde a estratégia da distinção é uma identidade comum, 
parece plausível que uma sociologia do esnobismo possa ser considerada a 
sociologia em si. Porque os profissionais da moda têm, em relação ao 
esnobismo, a gratidão que podemos ter em relação a uma mãe nutridora. Seu 
erro é acreditar que o domínio do esnobismo se aplica à sociedade inteira. Eles 
compartilham essa convicção com Baudrillard, que aplica ao nosso mundo, em 
sua globalidade, mecanismo que na realidade dominam apenas as fashion 
victims. São elas, e não o conjunto dos indivíduos, que vivem sob a “ditadura 
total da moda”. (Erner, 2005, p. 207) 

    

Percebemos, portanto, que, ao ampliarmos a nossa visão e admitirmos que é antiquada a 

crença em uma moda soberana, que reina sobre tudo e todos, e que essa “concepção vertical da 

difusão das modas” perde o sentido diante da realidade atual de uma moda que se pauta nas ruas, 
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entendemos claramente a afirmação de Erner (2005), quando diz que “Conscientemente ou não, 

os indivíduos não imitam mais as modas  promovidas pelas classes dominantes.” (p.210). 

Mesmo sabendo que o consumo de vestimentas,  acessórios e artigos para adornar o 

corpo, acontece mediado por uma indústria que se constroi na reprodução massiva de produtos, já 

é possível conceber um consumidor que tem em si uma autonomia estética que não segue regras, 

nem estabelece contratos definitivos com um estilo específico. 
   

Jovens e menos jovens seguem, na sua maneira de se vestir, uma estratégia 
perfeitamente pensada de transformação de si. De manhã, diante de seu guarda-
roupa, cada um sabe o que é ou o que quer ser. Sendo assim, a relação de nossos 
contemporâneos com a moda pode se explicar sem que seja necessário comparar 
as fashion victims a zumbis incapazes de entender o sentido de seus atos. (Erner, 
2005, p.213) 

 

 Entendemos, assim, que a personificação dos artigos de moda consumidos acontece de 

maneira simbólica, podendo também ser percebida visualmente, quando certos objetos passam a 

nos representar, seja para nós mesmos, seja para quem nos olha.  

Em seu estudo sobre cultura material, o antropólogo Miller (2010) esboça uma visão na 

qual o homem é também as coisas que ele tem e consome, tendo em vista que estas são suas 

extensões. O autor entende que as vestimentas que usamos não apenas representam o que somos, 

elas fazem parte de quem somos, já que através delas, e do estilo que criamos, projetamos e 

materializamos o que somos, como também o que gastaríamos de exprimir ao outro sobre nós 

mesmos. 

 

2.3 O Consumo autoral e o consumo simbólico  
 

Ampliando a ideia de consumo autoral, fazendo relação das vestimentas e dos adornos 

com a apropriação desses objetos de consumo e sua imbricação com o corpo,  chegamos a uma 

questão que deve ser explorada: a disposição desses elementos de ornamentação (vestimentas e 

adornos) no corpo como fontes de emissão de subjetividades. Visando a uma melhor 

compreensão da ideia que desejamos desenvolver, alguns exemplos serão utilizados, a fim de 

simplificar  o entendimento de nossas colocações.  
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Existem diversas maneiras de nos apropriamos, simbolicamente, daquilo que 

consumimos. Uma maneira simples de percebermos isso é através da assimilação de 

determinadas objetos do vestuário em tribos urbanas distintas. A estética do jovem de uma tribo 

urbana bem demarcada, como o hip-hop, é bem distinta  da tribo de um hipster 4, por exemplo. 

Sendo ainda mais objetivos, tomemos os bonés como referência para o que tentamos expressar. 

Na tribo do hip-hop, existe um modelo de boné (New Era) e determinada maneira de posicioná-lo 

na cabeça que é mais comum entre os participantes desta tribo. Os hipsters, apesar de beberem 

em certas referências estéticas do hip-hop, utilizam um boné (o modelo five panel) de maneira 

sutilmente distinta na cabeça, porém, ao olharmos uma imagem de ambos lado a lado, 

percebemos como se distinguem esteticamente. O próprio objeto é construído de maneira 

diferente, mas ainda assim é um boné. No entanto, o que se deve levar em conta, diante desta 

exemplificação, é o poder que o corpo exerce nos objetos que utilizamos para vestir e adornar o 

corpo, e vice versa. O que verdadeiramente importa não é objeto (vestuário, acessório etc) que 

usamos, mas como o usamos. Erner (2005) elucida esse raciocínio, quando transcreve uma 

passagem da entrevista do fotógrafo de moda, Wolfgang Tillmans, para e revista I.D.,  ao relatar 

a febre das jaquetas e do estilo militar como tendência: “Portanto não é mais o artigo em si que 

está submetido à  moda, mas a maneira como ele está sendo usado.” (p.121).  

  

                                                
4 Os Hipsters são uma subcultura contemporânea comumente associada à geração Y, ou Milênios,  que são mais bem 
descritos como jovens com uma alta sensibilidade para uma estética e uma moda não Mainstream, atrelada muitas 
vezes também ao universo da música indie. Esse termo tem outra conotação também, que surge na década de 1940, 
usado para determinar os sujeitos aficionados pela cultura do Jazz (beebop) e que se assimilavam vagamente com o 
existencialismo francês, e também para classificar um movimento de subcultura que marcou os rebeldes da época. 
“The hispters could be defined by only a few charcateristics . They were interracial, a rare sight in fifties America-
black and White bohemians, living on the economic fringes, hung out togeather, largely at jazz clubs.They might be, 
in the words of Caroline Bird, “a pretty criminal, a hobo, a carnival roustabout, or a free-lance moving men”  
Goffman;Joy (2005).   
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       Fonte: Pinterest 

 

 Percebemos, além das questões de apropriação, que denominamos aqui como 

personificação desses artigos do vestuário, a influência da gestualidade do corpo na comunicação 

que é emitida pelo corpo adornado/vestido. A postura, o gestual, a forma de se apresentar perante 

o mundo, tudo isso repercute  em conjunto com os elementos a ele agregados. O diálogo (corpo, 

vestimentas, adornos) é singular, único. Cada sujeito revela suas subjetividades através desse 

diálogo que gera novos signos e por consequência novas mensagens.   

 Retornando para o consumo, enquanto ato de aquisição de bens materiais ou simbólicos, é 

relevante explorarmos o consumo de maneira ampla, levando em consideração as diversas formas 

com as quais um sujeito se relaciona nessa experiência. Para Lipovestky, jamais se consome um 

objeto por ele mesmo ou por seu valor de uso, mas em razão de seu ‘valor de troca signo’ 

(Lipovetsky, 2005, p.171).  Explorando a colocação do sociólogo, entendemos que o valor de um 

objeto deixa de residir necessariamente em sua importância material e passa a ser considerado 

pelo seu valor agregado, ou seja, pelo que ele representa para o consumidor, socialmente e 

culturalmente falando. Eis onde reside o consumo simbólico: consumir pelo que o objeto 

representa e não por seu valor utilitário.  
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 Apesar de entendermos que alguns autores, como Bourdieu, ao problematizar o consumo 

simbólico, visam discutir a aquisição de certos objetos como meio de diferenciação de uma 

determinada posição social ou econômica, acreditamos que, dentro do contexto no qual 

pretendemos explorar o consumo, as noções de distinções econômicas não são pertinentes para a 

nossa discussão. Não estamos desconsiderando a fala de Bourdieu em seu famoso “La 

distiction”, no entanto acreditamos que, para a realidade temporal que desejamos capturar, as 

ideias trazidas pelo autor não estão em consonância com o que percebemos nos sujeitos atuais.  

Ou, recuperando Sebastien Charles sobre o pensamento de Lipovetsky, esse consumo, que ele 

define como Hiperconsumo,  

 

absorve e integra parcelas cada vez maiores da vida social; que funciona cada 
vez menos segundo o modelo de confrontações simbólicas caro a Bourdieu; e 
que, pelo contrario, se dispõe em função de fins e de critérios individuais e 
segundo uma lógica emotiva e hedonista que faz com que cada um consuma 
antes de tudo para sentir prazer mais que para rivalizar outrem. (LIPOVETSKY, 
2004, p. 26) 

 
 Como tratamos de sujeitos que estão imersos em uma dialética que transpassa essas 

concepções (não se trata de garantir ou utilizar rótulos para definir esses os jovens dentro de uma 

lógica econômica, mas de pesquisá-los dentro de um contexto estético amplo transversal a todo 

espaço urbano da cidade), optamos por explorar um outro lado da moeda, que enxerga além do 

que está posto enquanto modelo regulatório de divisões econômicas. 

 
E é nesse sentido que as metrópoles se constituem em emblemas de uma outra 
sociabilidade, por não se configurarem mais como as cidades industriais em que 
se podiam situar os indivíduos em termos de sua identificação segundo classes 
sociais, famílias, papéis sociais estáveis, espacialização centro/periferia. 
(CANEVACCI, 2007, p. 109) 

 
 

Agora que contextualizadas nossas ressalvas sobre o consumo, torna-se possível 

explorarmos esta perspectiva. Discuti-lo na contemporaneidade requer um olhar desprendido e 

uma visão ampla sobre essa prática, atribuída com frequencia a um ato irracional e geralmente 

direcionado, que nos dias atuais está situada para além da noção de uma aquisição de bens 

impensada. Erner (2005), em consonância com as nossas colocações, defende um novo olhar para 
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entender esse fenômeno contemporâneo, que acontece na relação entre a moda e o seu 

consumidor.  
A moda diz respeito a uma questão essencial para nossos contemporâneos, 
talvez a mais essencial de todas: a de sua identidade. Sendo assim, interpretar 
esse fenômeno como um sinal suplementar do materialismo do Ocidente apenas 
leva a torná-lo incompreensível. (Erner, 2005, p. 219)  

 
É necessário compreender, dentro da perspectiva hedonista aplicada por Lipovetsky 

(2004), que o consumo desta era é muito mais complexo do que um simples câmbio econômico. 

Sua prática, quase ritualística, nos insere em um novo espectro de individualidade, que não 

necessariamente está associada a um egoísmo ou à necessidade de que seus gostos prevaleçam. 

Se é possível falar em diplomacia nesse contexto, aqui aplicaremos esta ideia para justificar, ou 

melhor, explanar este momento em que a preocupação não está mais concentrada em uma 

massificação de gostos comuns, mas em uma liberdade de e para a diversidade. Esse cenário, 

pode vir a ser preocupante se o observamos por um lado pessimista. A noção de fazer prevalecer 

o gosto individual de todos nos remete a uma paisagem egocêntrica de sujeitos ilhados em sua 

própria individualidade. No entanto, perceber o direito à heterogeneidade ou à expressão 

individual em um contexto, não tão distante, marcado pelos modelos sociais estandardizados, não 

pode deixar de reconhecer a sua vitória.  

É necessário, no entanto, ir além. Acessaremos Bauman (2011) para elucidar nosso 

raciocínio. Acompanhando o que propõe o autor, chegamos a uma pergunta que pode, também, 

representar uma resposta para a inquietude sobre como se articulam esses novos sujeitos, 

consumidores e jovens contemporâneos. Se, na contemporaneidade, os indivíduos se deparam 

com uma constante reconfiguração de si, sendo portanto sujeitos inconstantes e mutáveis, seria 

esse ajuntamento de diferenças um processo de aceitação das diversidades? Se hoje eu sou e 

amanhã não serei mais, hoje posso ser parte de algo no qual amanhã não mais estarei contido.  

Assim sendo, aceitar a diferença no outro seria permitir a possibilidade, ou, mais precisamente, a 

liberdade de entender-se como sujeito em constante processo de construção, vivendo em uma 

liquidez que por sua vez permite o fluxo de informações entre eu e o outro. Possivelmente, estes 

sujeitos carregam em si uma espécie de solidariedade, que pode ser denominada como um 

cooperativismo de necessidades mútuas em que, respeitando a diferença do outro, respeito 
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primeiramente a minha possibilidade de ser diferente, mas pode também ser uma aceitação do 

meu vir-a-ser, enxergando no outro uma possibilidade de um eu futuro.  

Portanto, essa preservação das  individualidades (se é que podemos falar de 

individualidade em tempos tão fluidos) é, na verdade, uma articulação para que de alguma 

maneira os sujeitos possam ecoar suas singularidades. Isso não significa uma exclusão da 

possibilidade de troca, pois é justamente nessa troca que eles nutrem a inconstância e liquidez de 

seus seres. Erner (2005) complementa nosso raciocínio, quando diz: 

 

Durante longos séculos, nossa sociedade se construiu contra a diferença, 
projetando, ao contrário, a construção de uma coletividade homogênea. Nossa 
relação com a moda simboliza o apagamento do quadro tradicional em proveito 
da modernidade. (ERNER, 2005, p. 221) 

 

Retomando Lipovetsky, entendemos que, dentro da lógica de consumo a que nos 

referimos:  

 
Nada mais falso, portanto, do que acreditar que o consumo reina sem restrições. 
Da mesma forma, nada mais falso do que pensar que ele, reduzindo os 
indivíduos ao papel de consumidores, favoreça uma homogeneização social. 
(LIPOVETSKY, 2004, p. 36) 

 

As colocações acima estão próximas da ideia de consumo autoral, na fala de Morace 

(2012). Ver o consumidor de maneira menos passiva é importante e necessário para assimilar 

essa ambiência que estamos tentando caracterizar. O sujeito, aqui representado, desenvolve um 

papel primordial, que está centrado no seu poder de escolha e de eleição dos objetos, que em sua 

concepção o representam. A simbologia do objeto deixa de habitar as “mãos” apenas de quem o 

produz e passa a assumir novas subjetividades, quando é adquirido pelo consumidor. Esses 

artigos, que no caso da nossa fala nos remete a elementos do campo estético, como vestuários e 

adornos de ornamentação corporal, assumem novos significados a partir do momento em que 

estabelecem vínculos com os sujeitos que os possuem. Baudrillard (1981) explicita essa 

imbricação, quando diz que os objetos não podem mais ser separados do sujeito, mostrando que 

um representa o outro e validando a noção de um consumo simbólico, que supera a ideia do 

consumo de um produto apenas pela sua utilidade.  
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Raros são os objetos que hoje se oferecem isolados, sem o contexto de objetos 
que os exprimam. Transformou-se a relação do consumidor aos objetos: já não 
se refere a tal objeto na sua utilidade especifica, mas ao conjunto de objetos na 
sua significação total (BAUDRILLARD, 1981, p. 7) 

 
É como se houvesse um câmbio entre o que o objeto representa no contexto generalizado 

para como ele é incorporado. No momento do consumo acontece uma transição simbólica, em 

que o objeto deixa de ser apenas um item produzido em larga escala, um produto de massa 

genérico, e passa a ter um sentido muito pessoal para quem adquire. É óbvio que este aspecto do 

consumo é extremamente psicológico e muitas vezes difícil de ser notado pela empiria, porém, 

recuperando a fala de alguns entrevistados, ou até mesmo a relação do corpo com esses artigos, 

fica mais evidente a veracidade desta reflexão.  

 

Eu gosto de colocar algum elemento, alguma coisa com que eu me identifique, 
que me diferencie, entendeu? Alguma coisa que eu saiba que é Érica e não 
qualquer pessoa que tá lá… Por exemplo, eu gosto muito de acessório, então eu 
sempre tenho que estar ou com colar ou com brinco, um colar muito grande ou 
um brinco muito grande..e eu sempre mudo algo nos acessórios que eu compro, 
nem que seja a correinha (PINTO, Érica. Entrevista realizada: 10-07-2015)  

 
 Ou como reforça André: 

 

Quando eu vou comprar roupas, eu já penso no que eu vou fazer com ela para 
mudar algumas coisa. Ou muitas vezes eu imagino uma determinada camisa que 
quero fazer...e acaba que, querendo ou não, é um produto único...eu sempre faço 
e customizo roupas (SOARES, André. Entrevista realizada: 25-06-2015) 

 
Percebemos, portanto, que existe personalização e identificação pessoal com os produtos 

adquiridos. Em alguns casos, essa relação entre consumidor e produto atinge limites que 

atravessam o simbólico e acontecem no plano material, como é o caso das customizações 

relatadas acima pelos entrevistados.  

Canevacci (2005) expressa a ideia de constituição dos jovens através de padrões de 

consumo,  quando relata as experiências dos jovens no momento de vestirem-se e  de decorarem 

seus quartos.  O autor expõe uma relação entre estas práticas, distinguido-as como um meio pelo 

qual o jovem se constitui enquanto sujeito singular e ao mesmo tempo plural.  
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Entre a decoração pública (uma roupa) e a particular (um pôster) estabelecem-se 
conexões e citações. É uma forma pela qual o sujeito-jovem estabelece não 
apenas módulos de aceitação, mas também de produção do seu eu. (...)Por isso 
todas as coisas vestidas sobre a pele ou penduradas na parede – mas também se 
poderia dizer exatamente o contrário: coisas grudadas na pele e vestidas nas 
paredes – contribuem para fazer parte de um novo sentido de identidade: uma 
identidade móvel, fluida, que incorporou os muitos fragmentos que – no espaço 
temporário de suas relações possíveis com seu eu ou com o outro – se “veste” ou 
se “traveste” de acordo com as circunstâncias. (p.34) 

 
A fala de Canevacci é instigante pela sua precisão em relatar o efeito descentralizador da 

construção do sujeito-jovem, além de relatar as diversas maneiras pelas quais estes jovens se 

transformam e se constituem em sua convivência sociocultural. 

Voltando ao pensamento de Lipovetsky, percebemos também outras características que 

estão associadas a essa nova forma de consumir, que foi definida pelo filósofo como 

hiperconsumo.  Nas suas colocações enxergamos o contexto hedonista,  que associa essa prática 

ao saciar de uma vontade individual, mais do que a uma necessidade de pertencer a uma 

determinada classe social ou grupo específico. Evidenciamos assim que, na atualidade, até 

mesmo o mercado de luxo, comumente associado a um consumo por status,  esse senso de um 

prazer individual é muito mais relevante que qualquer necessidade por distinção econômica. 

 

A busca dos gozos privados suplantou a exigência de ostentação e 
reconhecimento social: a época contemporânea vê afirmar-se um luxo de tipo 
inédito, um luxo emocional, experiencial, psicologizado, substituindo a primazia 
da teatralidade social pelas sensações íntimas. (LIPOVETSKY, 2004, p. 26) 

  

Vemos, portanto, uma enorme contradição entre a ideia do hiperconsumo, que em sua 

amplitude está associado à concretização de um desejo íntimo e pessoal, e uma era pautada nas 

imagens, na visibilidade, e onde o parecer ser algo é mais importante do que ser de fato. 

Enfrentamos uma espécie de esquizofrenia contemporânea, que divide os sujeitos entre a 

necessidade por visibilidade, pelo olhar do outro, e que ao mesmo tempo não define seu 

comportamento a partir do outro, e sim de sua própria vontade. Esse antagonismo não anula seus 

extremos, pois se observarmos de perto, vemos que o anseio por visibilidade não cancela a 

legitimidade de uma autonomia vinculada ao desejo pessoal e sim propaga a noção de que 
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minorias requerem seu espaço em um contexto pautado pelas imagens, sem perder a essência de 

sua causa.  

Estaríamos falando de um retorno ao que vimos no passado, com o fim da idade das 

trevas e início do iluminismo? Talvez seja exagerado associar esses períodos tão distintos, mas 

sem dúvida faz-se perceptível a relação entre os sujeitos e a necessidade de ecoar seus desejos, 

sem privações pré-estabelecidas pela sociedade (LIPOVESTKY, 2004). 

Cancline (1996)  nos apresenta um cenário similar ao que discutimos até então, não só por 

debater o consumo, alargando a discussão coloquial, que tende a presumir que todo consumo está 

ligado a ações mediadas por uma cultura de massa controlada, mas também por apresentar esta 

prática como uma espécie de “processo de comunicação e recepção de bens simbólicos”(p. 53,) 

que não se pauta em relações de poder e que compreendem o emissor de uma determinada 

mensagem como o sujeito dominante. “A comunicação não é eficaz se não inclui também 

interações de colaboração e transação entre uns e outros”(CANCLINE, 1996, p. 52). Mesmo 

trazendo aspectos do consumo que não necessariamente pretendemos analisar aqui, faz-se 

pertinente sua análise, visto que reforça um ideal comunicacional e autônomo, que acreditamos 

pertencer ao consumo da atualidade.  

O que concluímos, a partir das informações apresentadas neste capítulo, é que os jovens 

urbanos da contemporaneidade, inclusos nesta categoria vanguardista e singular que investigamos 

ao longo desta pesquisa, apresentam um panorama distinto em relação à maneira como se 

comunicam uns com os outros e com o mundo de forma geral. A comunicação, de certa forma, 

passa a ser guiada pelo visual e pelas imagens. Recuperando Canevacci (1990), não se pode mais 

querer usar léxicos padrões para compreender os novos códigos com os quais nos comunicamos 

na contemporaneidade. Os campos se alargaram e a amplitude de canais com que se torna 

possível comunicar-se com o outro é quase infinita. Essas mudanças desenvolvem uma 

característica que aguça a busca por visibilidade e amplia a noção de comunicação para campos 

até então inexplorados. O consumo passa a ser uma maneira de se comunicar e de se expressar, 

deixando de lado perspectivas quadradas, que o entendiam como uma troca meramente 

econômica ou uma luta por status. Os objetos consumidos passam a ter valor simbólico além do 

previsto pelos seus produtores, e os consumidores passam a desenvolver relações de intimidade e 
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personificação simbólica com objetos que antes eram meros produtos de consumo massivo e de 

reprodutibilidade.  

Usando Benjamin (2000),  para pensar essa nova configuração do consumo e também 

essa suposta hegemonia fordista, que regeu a lógica capitalista de produção, ao nosso ver a Aura 

não está mais na “mão” de quem produz e sim de quem consome. Não se trata do que se consome 

de forma bruta e sim do que aquele objeto pode se tornar, da sua possibilidade de vir-a-ser, 

simbolicamente ou até materialmente falando (como é o caso das customizações). Esta é a era da 

aura possível, da aura projetada, criada, desenvolvida, personalizada. Tudo acontece no agora no 

momento dado em que se inicia uma relação com aquilo que se consome e que se deseja 

comunicar. O que foi pré-estabelecido perde sentido num momento de fragmentação que está 

associada às possibilidades mais do que à definição estagnada. Relembrando Duchamp, 

percebemos uma espécie de brisa dadaísta que se desprende do material, cria novas concepções 

para um objeto e gera, como é o caso dos jovens analisados, estes sujeitos-colagens, que se 

expressam visualmente e são compostos por diversas partes, tiradas um pedaço daqui, outro dali,  

de coisas que antes diziam ou significavam algo distinto e que agora, nesta nova configuração, 

nesta nova Aura, representam algo singular, como é o caso dos tão criticados poemas do autor 

William Burroughs, usando a cut-up technique5. O que há de original nisso tudo? Neste caso a 

ordem e a escolha dos fatores altera o produto, ou melhor, a simbologia do produto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 A técnica cut-up é uma técnica literária aleatória, na qual um texto é cortado e rearranjado para criar um novo 
texto. O conceito pode ser rastreado até os dadaístas da década de 1920, mas foi popularizado no final dos anos 1950 
e início dos anos 1960 pelo escritor William S. Burroughs.  
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3.0 – A PERSPECTIVA METAPÓRICA  
 

Ao optarmos por um método que nos garante liberdade intuitiva, para desvendar o melhor 

caminho de análise para o nosso objeto,  entendemos que, como recurso para esmiuçar as 

informações coletadas, necessitamos de uma abordagem que nos garanta essa liberdade e que, ao 

mesmo tempo, possibilite uma organização das informações que nos foram apresentadas.  

Visando compreender o conteúdo coletado ao longo das entrevistas, optamos por estudar 

as falas através de uma análise que se atém às principais temáticas levantas. Isso possibilitou a 

identificação dos assuntos recorrentes entre os entrevistados e também a percepção das 

singularidades presentes na fala de cada um.  

O Metáporo representa a própria investigação aqui proposta. Funciona como uma espécie 

de metáfora para o que tentamos descrever, quando relatamos, a partir das narrativas capturadas, 

a relação dos jovens com as vestimentas e os adornos, como um processo de construção deles 

próprios.  

Como instrumento de coleta de dados, desenvolvemos uma pesquisa empírica sustentada 

por registro fotográfico e entrevistas narrativas semi-estruturadas, que fundamentam as análises 

deste estudo. As fotografias foram usadas como maneira de compor o perfil dos entrevistados 

mostrando de forma imagética a estética destes jovens.  

O trabalho de campo desenvolvido foi divido em três etapas. No primeiro instante,  

selecionamos voluntários (face a face ou por intermédio da rede social virtual facebook), dos 

diversos setores de aulas da UFRN, e pedimos para que fotografassem, dentro dos seus setores, 

jovens cuja aparência e jeito de se vestir destoava da uniformidade do grupo. Mais precisamente, 

pedimos que estes voluntários selecionassem, dentro do todo, a pessoa que mais chamava a sua 

atenção pela forma de se vestir e de se expressar esteticamente. Os voluntários, além de 

fotografarem os jovens, recolheram seus dados para que pudéssemos entrevistar, posteriormente, 

estes sujeitos fotografados.  

Em um segundo momento, entramos em contato com os jovens fotografados para 

realizarmos as entrevistas. A entrevista narrativa semi-estruturada foi induzida a partir da imagem 

obtida pelo voluntário, acompanhada de alguns direcionamentos para que fosse dado o start nos 
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relatos. As entrevistas tiveram uma média de duração entre 10 a 35min, variando conforme o 

perfil do entrevistado. Todas as entrevista foram realizada pessoalmente com excessão de uma 

que aconteceu via skype. Todos os relatos foram gravadas e transcritos em tópicos conforme 

costa na tabela de anexos nesta pesquisa.   

 

 Dentro do quadro das nove entrevistas realizadas, optamos por enfatizar as falas que 

apontam um maior número de elementos para análise. Identificando, através das similaridades 

temáticas (pontos de saturação) que surgiam ao longo das narrativas, construímos uma tabela que 

nos permitiu um olhar global sobre a abordagem dos temas recorrentes, para garantir um melhor 

aproveitamento dos conteúdos fornecidos.  

 A tabela foi dividida em três partes, quanto às informações obtidas. São elas:  temáticas 

recorrentes, partes do corpo enfatizadas e roupas e acessórios ressaltados. Considerando que as 

entrevistas foram realizadas de maneira semi-estruturada e que buscamos, ao máximo, não 

intervir nas falas, nosso papel durante a coleta de dados foi de mediar as narrativas, buscando 

respostas aos questionamentos da nossa investigação.  

 Dentro da tabela, na parte que se refere a temáticas recorrentes, sete pontos foram 

levantados pelos entrevistados. São eles: inconstância estética e mudança frequente de estilo, 

roupas X gênero, espaços regulados por uma estética dominante, conexão simbólica com 

vestuários e/ou acessórios, construção de uma imagem autoral através de referências estéticas 

diversas, momento de ruptura estética com padrões socialmente estabelecidos, e, por fim, partes 

do corpo cuja modificação ou aceitação reflete rupturas estéticas.  

É importante ressaltar que, por se tratar de uma pesquisa dirigida pelo quase-método 

metapórico, nossas análises e meios de coletas de dados sugerem o olhar de um flaneur que 

vagueia “em busca de atratores estranhos que constituem uma ordem à margem da ordem, 

equilíbrios regulares fora do centro equilibrado, localidades temporariamente estáveis.” 

(MARCONDES C., 2010, p.248).  

 Para tanto, é necessário compreender que, ao nos referirmos a análises, sugerimos a 

compreensão de que: 
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A figura do pesquisador, na formulação metapórica, portanto, é a daquele que 
descreve cenas, situações, mundos. Ele é um espectador do mundo, como foi 
Proust, ao descrever a sociedade francesa dos salões do final do século 19, sem 
incluir-se como personagem significativo, sequer expressivo. Ele não emite 
juízo de valor, apenas relata. (MARCONDES C., 2010, p.253) 

 
Feitas as ressalvas sobre nossa metodologia e abordagem para com o nosso objeto, agora 

adentraremos, mais profundamente, nas percepções obtidas a partir das entrevistas, das narrativas 

e das imagens que as complementam.  

 

3.1 O sujeito colagem   

 

Quem é esse sujeito colagem? Como descrevê-lo, decifrá-lo ou pelo menos identificá-lo? 

Nos aproximamos de Lévi-Strauss (1989), e do seu conceito de bricoleur, a fim de entender um 

pouco mais sobre esses sujeitos criativos, fluidos e mistos - sujeitos que, nessa ambiência de 

possibilidade diversificada, se constroem esteticamente (e, por que não?, ontologicamente) 

através da aglomeração de coisas distintas, que, na relação entre elas e o sujeito em construção, 

dão à luz ao próprio sujeito em questão. Esse processo construtivo, que é infinito e destemido, 

caracteriza o sujeito singular que desejamos apresentar como sujeito-colagem.  

Concebamos, imageticamente, este conceito que iremos descrever. Se formos pensar 

através das artes plásticas, estes sujeitos estariam expressos metaforicamente por colagens - 

colagens que, mais especificamente, habitariam o conceito de collage,  introduzido por Marx 

Ernest, quando pensa a colagem não apenas como fragmentos colados de maneira aleatória, mas 

como uma junção de elementos distintos, cuja organização, recombinação estrutural e disposição 

final cria o novo. Esse novo (a colagem em si) está imerso em uma rede de possibilidades, e sua 

estrutura é como uma janela aberta para um terreno fértil de probabilidades interpretativas.  Ou, 

como afirma Cohen (1989), ao citar Flusser, “A síntese proposta pela collage não é um fim em si 

mesma, mas incita a desmembramentos infinitos, que são as possibilidades de reler o mundo” 

p.64.  

Tomando emprestada a descrição do bricoleur feita por Lévi-Strauss, para melhor 

compreender nosso sujeito colagem, percebemos que 
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(...) ele não “fala” apenas com as coisas, como já demonstramos, mas também 
através das coisas: narrando, através das escolhas que faz entre possíveis 
limitados, o caráter e a vida de seu autor. Sem jamais completar seu projeto, o 
bricoleur sempre coloca nele alguma coisa de si. (LÉVI-STRAUSS, 1989, p.37) 

  
 Com uma precisão cirúrgica, Lévi-Strauss nos ajuda a entender a relação dos jovens que 

pesquisamos com as vestimentas e os adornos que agregam ao seus corpos. Nessa relação, entre o 

sujeito e os artigos que ele utiliza para construir sua “imagem”, identificamos o núcleo de onde 

surge a produção de sentindo e a singularidade nela expressa. Ou, nas palavras de Galeno;Silva 

(2015), “O sentido não está nas coisas nem nos seres, mas no contato ou no espaço entre eles.” 

(p. 5). Percebemos que a singularização estética, no caso dos jovens em questão, se dá no 

momento da escolha das peças de vestuários e adornos que eles elegem para agregar aos seus 

corpos. O poder da escolha e a forma como eles estruturam, re-significam e organizam estes 

artigos sobre o corpo,  e essa construção pessoal, que segue metodologicamente o esboço de uma 

colagem, é o que faz surgir a singularidade destes sujeitos.   

 Quando entendemos a essência do sujeito-colagem, percebemos a sua íntima relação com 

o plano estético. Observamos a sua capacidade intuitiva de “beber” de fontes diversificadas (seja 

nas artes, na literatura, na música, nas memórias, seja na própria rua e convivência diária com os 

outros) para construir uma imagem, ou um eu-estético6, que só se faz possível a partir da liga 

destas coisas heterogêneas, que juntas dão sentido ao seu eu. 

                                                
6 Entendemos por eu-estético (termo nosso) toda a construção estética de um sujeito e a maneira como ele se 
expressa imageticamente através do seu corpo e dos elementos que a ele agrega.  
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Délia, 21 anos, Medicina. Fonte: Registro próprio  

 
Eu percebo que eu sou bem… sigo bastante, assim, essa ideia de ser sempre fiel 
ao que eu acho bonito no momento. Eu sempre quero traduzir, me vestir do jeito 
que eu acho, que eu gosto, coisas que estão me influenciando no momento que 
eu to vivendo e que me remetem a outras coisas que eu gosto. (DINIZ, Délia. 
Entrevista realizada: 05/10/2015) 

  
É interessante perceber a temporalidade com a qual se referem a si próprios. Na fala 

acima, percebemos como a jovem sempre enfatiza o termo “no momento”, como uma condição 

de impermanência ou provisoriedade. Sua fala indica uma relação de certa forma fenomenológica 

com sua aparência e com as referências que utiliza como inspiração para construção do seu eu-

estético. “De tempos em tempos eu percebo que vai mudando como se fosse o pool de coisas 

onde eu to vendo e buscando referências” (DINIZ, Délia. Entrevista realizada: 05/10/2015).  

Érica também levanta estas questões na sua narrativa, quando destaca elementos que a 

inspiram no processo de criação deste eu-estético, em certo grau, temporário.  
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Eu gosto de me inspirar nas coisas que eu… às vezes eu to lendo alguma coisa, 
ou assistindo alguma coisa, e acabo percebendo que eu trago isso pra maneira 
que eu to me vestindo no momento, entendeu? Alguma coisa que eu estou 
admirando. Pode ser uma coisa simples, uma pintura ou algum trabalho que eu 
esteja fazendo que me influencie, e eu percebo que por algum tempo eu acabo 
me vestido daquela forma. (PINTO, Érica. Entrevista realizada: 10-07-2015) 

 

Apesar da temporalidade com que se referem ao estilo que carregam no momento das 

entrevistas, ou, a uma denominação e enquadramento dentro de um estilo específico, estes jovens 

levantam uma bandeira que expressa sua liberdade de transitar por estilos distintos sem que 

necessariamente sejam vistos como uma espécie de camaleão sem personalidade. Distante disso, 

seus instintos, diplomáticos e destemidos, sugerem o contrário, sujeitos que transitam livremente, 

porém sempre levando algo de si por onde transitam. “Artista do acaso objetivo, colecionador de 

cacos e ruínas, o bricoleur retira, até mesmo do ordenamento e da classificação de seus materiais, 

uma experiência estética suplementar.” (WERNECK, 2008, p. 326).  
 
Depois do tempo da unidade estética, eis a época plural em que tudo é possível, 
em que tudo pode coexistir, se superpor, se misturar como num grande bazar 
caleidoscópico(...) não estamos mais no modelo convencional de uma oposição 
dicotômica enquadrada por uma hierarquia de critérios estabelecidos, mas numa 
nebulosa fragmentada, aberta, dominada por pluralismo estético reivindicado e 
generalizado. O notável, hoje, é que estamos desprovidos de referências 
consensuais, de centro dominante que estabeleça uma hierarquia estável. Não 
dispomos mais de um pólo hegemônico dotado de autoridade suficiente para 
impor, de cima para baixo, uma hierarquia inconteste de critérios e de normas. A 
era da inflação estética é descentralizada, desierarquizada, estruturalmente 
eclética. Estamos em uma cultura fracionada, balcanizada, em que se multiplicam 
as mais diversas mestiçagens, em que convivem os estilos mais dessemelhantes, 
em que as tendências cool proliferam sem ordem, sem regularidade temporal, sem 
unidade de valor. (LIPOVETSKY, 2015, p.53) 

 

Esses sujeitos não estão classificados e não se enquadram no mainstream estético 

regulatório. Eles remam contra a maré, não porque desejam causar desconforto ou ser visto como 

diferente, mas pela simples impossibilidade de não se encaixar em um padrão pré-definido.  

 

A coisa da singularidade, excentricidade, tem muito a ver, em primeiro lugar, 
com essa coisa de fazer a minha própria roupa, e também de não ter muito molde 
do que eu quero aparentar, se formos pensar em termos de indústria de moda, 
por exemplo, ou em termos de roupas que eu vejo na vitrine ou de roupas que eu 
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eventualmente vejo na TV ou numa passarela. Não é que eu deliberadamente 
escolha “ah eu vou romper com os padrões e construir um jeito único de ser, 
porque eu sou uma pessoa vanguardista”. Tem mais a ver com a questão do 
acesso e também da representação que acaba não se encaixando muito. Então, 
quando a representação não se encaixa, a saída é produzir uma singularidade, 
porque você não encontra uma via de expressão possível dentro do que está 
dado. (ERÁTICA, Monstra/ MOMBASSA, Jota. Entrevista realizada: 
07/01/2016)     

  

Não se trata necessariamente de se distinguir, como um ato de rebelião contra padrões 

estabelecidos socialmente. Ao nosso ver, essas singularidades produzidas e esses sujeitos 

encontram, nas roupas e modas tradicionais disponíveis, maneiras de comunicarem suas 

singularidades, ainda que inseridos em um contexto de consumo que é regulado pela indústria da 

moda.  
 

(...) então, pra mim, a coisa da singularização da vestimenta tem muito a ver 
com isso. Tá muito ligada à forma como eu quero me expressar, mas também às 
referencias a que eu tenho acesso, até porque tem uma dimensão material muito 
clara. Para fazer roupas, eu preciso de tecidos, e pra ter tecidos eu preciso ir 
numa loja de tecidos, e eu preciso trabalhar em cima de uma carta que já ta mais 
ou menos determinada, eu não posso criar meu próprio tecido. Quem dera! 
(ERÁTICA, Monstra/ MOMBASSA, Jota. Entrevista realizada: 07/01/2016)     

 
Caminhamos cada vez mais para um entendimento do processo de singularização estética 

do sujeito, como dado a partir da relação entre ele e os elementos que utiliza para compor sua 

imagem. Essa relação, pelo que entendemos, é o ato comunicacional que emerge no espaço deste 

enlace e que transmite aquilo o que o sujeito intenta comunicar, consciente ou inconscientemente, 

sobre seu eu.  

Partindo desse princípio, o aprofundamento das análises se pautarão nesta perspectiva 

onde o sujeito em questão é fruto da  relação com os objetos, com as pessoas, em suma, com o 

mundo que o cerca. Apoiados no quase-método metapórico, como suporte para o entendimento 

deste fenômeno comunicacional, buscamos acompanhar e adotamos a concepção de pesquisa que 

permite uma liberdade ao pesquisador durante a busca por ferramentas exploratórias e que melhor 

se adaptam ao objeto de estudo em questão.  

 Nas palavras de Marcondes, C. (2010, p. 247) percebemos que o nosso objeto de estudo, o 

fenômeno comunicacional que se dá entre os sujeitos pesquisados, deve ser interpretado a partir 
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da perspectiva de que “(...) o mundo é permanente movimento e de que nós, inseridos nele, 

devemos pensar em movimento, produzir teorias “no durante”, sugerir descrições e constatações 

que considerem a provisoriedade do saber”.  

Assim, os sujeitos-colagens, imersos nessa provisoriedade, são observados, através do 

quase-método metapórico, como sendo eles uma representação física da ideia de nomadismo, 

sugerida por Marcondes C.  Se estes sujeitos necessitam se reinventar a cada instante, e se a cada 

relação estabelecida se recriam, podemos sugerir que são sujeitos provisórios, se construindo a 

cada instante, a cada relação, nômades de si mesmos, em busca do eu que nunca serão capazes de 

encontrar de maneira determinada.  

 
3.2 Narrativas singulares  
  
 O que nos torna singular? Quais elementos da nossa constituição pessoal e do nosso eu-

estético podemos atestar, objetivamente, como elementos singulares que nos representam? 

Responder a estes questionamentos não é fácil, especialmente por se tratar de uma temática cuja 

subjetividade encontra-se transversal a todas as respostas possíveis. Quando selecionamos alguns 

voluntários, para eleger, dentro dos seus setores de aulas, jovens cuja aparência destoava da 

conformidade do grupo, muitos já diziam ter em mente a pessoa que poderiam fotografar e 

indicar para ser entrevistada em nossa pesquisa. É instigante perceber como somos rápidos em 

rotular ou estereotipar sujeitos, como uma maneira de normatizar e estabelecer os padrões 

estéticos para um determinando espaço.  

Como se veste um jovem no setor de aulas destinado a biomédica e ao ensino da 

medicina? Rapidamente podemos estabelecer associações estéticas de cores e códigos 

vestimentares que estão vinculadas a questões sanitárias, mas nos afastando dos elementos 

regulatórios. É fácil estabelecer uma imagem (coloquial) a respeito de como se veste um jovem 

aluno do curso de medicina.  Talvez pela própria concepção da figura do médico como alguém 

que nos trata e nos auxilia na cura de doenças, estabelecemos a percepção de uma estética limpa e 

organizada.  

Délia tem 21 anos e é aluna do curso de medicina da UFRN há quatro anos. Distinta pela 

ousadia com que combina estampas de maneira virtuosa, pelo piercing de septo, usado 
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frequentemente por jovens alternativos, e pelos cabelos indisciplinados, Délia nos abre uma porta 

para enxergar os alunos do curso de medicina sob outra perspectiva. Tímida, porém forte em suas 

colocações, Délia estabelece uma narrativa que nos permite evidenciar a sua relação  simbólica 

com os piercings e como, de alguma maneira, eles a diferenciam e a colocam nesse posto de 

misfit7, dentro do seu contexto de vivência acadêmica e até mesmo fora dele.  

Através da narrativa exposta por Délia, percebemos que os piercings acabam 

estabelecendo o fator que a coloca dentro de um contexto de quebra da a uniformidade do grupo. 

Ainda que o uso de acessórios como piercings seja comum na atualidade, o espaço onde eles são 

usados por Délia gera, de certa maneira, uma divergência estética ao que comumente se constitui 

como normativo aos alunos desse curso.  

Ampliando as colocações da entrevistada, percebemos que sua singularidade estética não 

está restrita apenas ao espaço em que convive academicamente. Pela quebra dos padrões de 

beleza, pelo fato de preferir não depilar suas axilas, ou pelo estilo despojado de seu cabelo e das 

suas roupas folgadas, sua aparência, que para alguns pode ser exótica, é fruto de um diálogo 

pessoal com o universo que a cerca e com os elementos da sua construção estética, que 

conscientemente elegeu para representá-la. Sua distinta relação com a moda não faz rejeição à 

indústria. Encontra através dela, maneiras de exprimir essa necessidade de sempre estar trajando 

algo que a diferencie dos demais.  

 

Eu gosto bastante disso, de ter uma coisa diferente, que você não veja muito, de 
fazer uma coisa assim… Esses dias eu  resolvi pintar as unhas de branco, aí 
agora eu só pinto as unhas de branco, coisa que eu nunca fiz... Re-significar isso 
de alguma maneira, tipo: isso aqui me remete a algumas coisa assim…Não sei… 
Eu gosto quando eu estou na rua e tem alguma pessoa massa, vestida diferente, 
porque é divertido de ver, é bom ter essas pessoas… E, além disso, você tá 
sempre criando coisas, assim, você tá vendo um montão de coisas e absorvendo 
aquilo e misturando e botando pra fora coisas diferentes. (DINIZ, Délia. 
Entrevista realizada: 05/10/2015) 

 

                                                
7 misfits,  em tradução direta,  significa os deslocados ou mal encaixados. É um termo de que nos apropriamos para 
designar esses sujeitos singulares, que não se enquadram em um padrão normativo. Usamos esse termo, porque 
enxergamos uma relação entre a simbologia da palavra e os jovens que denominamos aqui de sujeito-colagem. Na 
atualidade, o termo msfts, escrito de maneira diferente porém com significado similar, é usado para denominar um 
movimento de jovens urbanos, com associação à música e à moda, liderado pelo rapper Jaden Smith e sua irmã 
Willow Smith.  
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 Os elementos da fala acima são recorrentes em quase todos os entrevistados. A 

exaltação dessa necessidade de se destacar da massa, produz um eu-estético, que o diferencia e o 

torna singular, dentro do contexto da moda que induz a uma uniformização de estilos. Lipovestky 

(2015) nos auxilia a entender melhor essa relação antagônica, na seguinte passagem:  

 

Nas indústrias de consumo, o design, a moda, a publicidade, a decoração, o 
cinema, o show business criam em massa produtos carregados de sedução, 
veiculam afetos e sensibilidade, moldando, um universo estético proliferante e 
heterogêneo pelo ecletismo dos estilos que nele se desenvolvem. (p.13-14) 

 

A fala de Érica, 26 anos e aluna de C&T, dá continuidade à ideia de que estes jovens 

buscam, simbolicamente e materialmente, expressar suas individualidades através da construção 

de uma imagem singular que os represente. 

 

Eu sempre gosto de botar algum elemento que me identifique, alguma coisa que 
me diferencie, sabe? Alguma coisa que eu saiba que é Érica, e não qualquer 
pessoa, que tá lá. Por exemplo, eu gosto muito de acessórios, então eu sempre 
tenho que estar ou com um colar ou com um brinco. Um colar muito grande ou 
um brinco muito grande. E uma coisa que antes eu não usava, mas que agora eu 
uso e que chama muita atenção, é o batom (...) então, assim, para um ambiente 
universitário, por mais que eu esteja de jeans, camiseta e um tênis, mas o fato de 
eu estar de batom, o pessoal já fala: “nossa como você está arrumada!”, só 
porque você está com um batom.  (PINTO, Érica. Entrevista realizada: 10-07-
2015) 
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Érica Pinto, 26, C&T. Fonte: Cedida pela entrevistada.  

  
É interessante perceber que este fenômeno, mesmo tendo alguns aspectos de contra-

movimento, não carrega em si características políticas de contra-cultura, como observamos em 

outros movimentos como os punks ou hippies.  Está mais atrelado à necessidade de auto-

expressão e de defesa, à possibilidade de ser diferente sendo você mesmo.  

   

Eu acho que nunca fiz isso pra impressionar ninguém, ou para parecer super-
diferente. Eu sempre fiz isso de um jeito espontâneo. É claro que eu não sou 
louca de ficar tipo: “ah… sou só assim, nunca percebi que sou diferente”, mas 
também nem acho que eu seja tão diferente assim. Eu acho que as pessoas é que 
são muito iguais. E aí, quando qualquer pessoa é um pouco diferente dessa 
massa igual, aí parece que ela é muito estranha. Mas na verdade eu acho que é só 
eu querendo fazer o que eu quero, diferente das outras pessoas que simplesmente 
seguem um padrão com medo de serem diferentes, eu acho. Mas elas poderiam 
ser. (SEREJO, Camila. Entrevista realizada: 31-08-2015) 
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 Camila (Milla) Serejo, 21, Artes Visuais. Fonte: registro próprio 

 

A necessidade de distinção não é uma condição que está necessariamente ligada à vontade 

de parecer diferente para o outro, pelo menos não enquanto ato político, e sim como um processo 

de auto-descoberta que reflete, por consequência, a própria singularidade.  

 

Teve momentos na minha adolescência, nos momentos de rebeldia que eu fazia 
‘ah eu quero ser diferente’ e eu fazia propositalmente mesmo. Pegava uma 
roupa, sem nenhum sentido rasgava um lugar, colocava um acessório que eu 
achava lá em casa, e inventava para ser diferente… mas aí, com o tempo, acabou 
que isso virou meu gosto, só que de uma forma mais moderada. Acabou que, por 
eu gostar de elementos não são comumente usados por todo mundo, isso 
continuou dentro de mim... Se eu vou numa loja e vejo que tem 10 camisas PP, 
eu não pego porque eu sei que muita gente vai comprar e alguém vai aparecer na 
rua com a mesma roupa que eu. Se eu comprar eu vou mudar alguma coisa nela. 
Eu gosto realmente de ter um perfil único. Querendo ou não, eu gosto de ser 
diferente, mas acho que é algo inerente a mim, não é forçado. (SOARES, André. 
Entrevista realizada: 25/06/2015) 
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André Soares, 19, Design UFRN. Fonte: Cedida pelo entrevistado.  

 

Esse desejo de parecer diferente, ao nosso ver, está mais atrelado ao fato de encontrarem, 

através da moda, maneiras de materializar, simbolicamente ou através de customizações, a ideia 

de uma peça como algo que os represente, associando-a às suas particularidades.  

 

Eu gosto muito de moda, e eu me interesso muito. Talvez por isso que eu pareça 
ser tão diferente. Porque eu me interesso por isso, então eu pesquiso muito, 
procuro mil referências e acho bonito. Tenho um Pinterest  que eu fico enchendo 
de referências. O que eu não gosto é dessa moda massificada, onde todas as 
pessoas estão sempre do mesmo jeito. Mas eu acho que esse jeito de eu me 
portar é uma importância que eu dou para a moda, porque a moda não é só essa 
que todo o mundo usa. Talvez eu me identifique mais com a moda alternativa a 
essa que é colocada e massificada. Mas, querendo ou não, é uma moda. 
(SEREJO, Camila. Entrevista realizada: 31-08-2015) 

 

Wilson (2003) conta que, na atualidade em que estamos cercados por culturas e ideologias 

dominantes, vestir-se de maneira contraditória a esses movimentos, através da moda, parece 

acontecer de forma cada vez mais frequente.  
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Neste mundo, em que somos inundados com cultura, estilos destoantes 
continuam, ainda mais freneticamente do que antes, sua tentativa de subverter as 
ideologias dominantes, utilizando os meios de consumo de massa que 
constituem ou contribuem para essas ideologias. (p. 204. Tradução nossa8) 

 

Buscando, cada um, se singularizar de alguma maneira, seja através da moda, seja 

marcando na pele traços de um estilo desviante, percebemos que a estética e o construir-se 

enquanto corpo-imagem reflete uma característica contemporânea, ao nosso ver,  que permeia 

não só a juventude aqui analisada, mas a sociedade como um todo. Não se trata de dizer tudo 

sobre si através do eu-estético, mas de encontrar neste plano comunicacional ferramentas e 

maneiras de desconstruir padrões regulatórios que oprimem as singularidades.  

 

Não existe um corpo que não seja corpo imagem. Todas as relações são 
mediadas por esse olhar. Tem uma dimensão que pra mim é muito importante e 
que cruza vários patamares da minha existência, que é pensar em que momento a 
gente se apropria desse corpo-imagem e passa a produzir sobre ele algum 
sentido, que é um sentido nosso. Que é um sentido que a gente vai dar e que é 
um sentido em alguma medida autoral (...) Pra mim a tatuagem tem essa 
dimensão, de se apropriar do próprio corpo e começar a construir e projetar 
sobre o meu corpo imagens que me interessam mais do que essas imagens que já 
estão incrustradas por esse processo social. (ERÁTICA, Monstra/ 
MOMBASSA, Jota. Entrevista realizada: 07/01/2016) 

 

O trecho da narrativa, acima citada, nos descreve um sujeito que encontrou, através das 

tatuagens, uma maneira construir um corpo-imagem, ou um eu-estético, cuja criação se faz 

possível graças à relação entre seu corpo e essa espécie de acessório permanente que estabeleceu 

como parte de si. Para Erner (2005), 

 

Ao praticar esse jogo social – escolher para si um estilo, exibir marcas - , o 
indivíduo satisfaz uma das necessidades essenciais do ser humano: narrar 
histórias, tanto para si como para os outros, sendo o narrador, em alguns casos, 
ou leitor em outros. (p.237) 

 

                                                
8 “In this world, in which we are flooded with culture, oppositional styles continue, even more frenetically than 
before, their attempt to subvert dominant ideologies, using the very mass consumption means that constitute or 
contribute to the ideologies.” 
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Percebemos que essa necessidade de construir narrativas visuais e de contar aos outros 

algo sobre nós mesmos é inerente a todos os humanos. Temos a necessidade de tornar público 

aquilo que nos caracteriza, com intuito de nos entendermos. Talvez por isso, a imagem que se 

produz de si assuma um espaço tão grande da vida dos indivíduos contemporâneos. Wilson 

(2003) complementa este discurso com a seguinte passagem: 

 

Se, como sugeri anteriormente, o self  em todos os seus aspectos parece 
ameaçado na sociedade moderna, então a moda torna-se um  importante - na 
verdade vital - meio na recriação do self perdido ou ‘sujeito descentrado’. Se o 
pós-modernismo articula uma experiência do mundo como fragmentado, 
atomizado além do reconhecimento, então a pluralidade de estilos no dia de hoje 
(...) reflete isso. (p. 122. Tradução nossa9) 

 

Em consonância com Wilson, vemos que os jovens entrevistados usufruem da moda 

justamente nesse sentido. Eles a utilizam como uma ferramenta de distinção, que permite 

encontrar maneiras de criar de um estilo através da própria moda, fugindo do absolutismo estético 

que muitas vezes ela estabelece.  

É importante enfatizar que, ao falarmos em eu-estético e sujeito, entendemos que estas 

duas perspectivas do indivíduo estão imbricadas e, portanto, não podem ser separadas nem 

dissociadas. Evidentemente, não podemos reduzir a complexidade do sujeito apenas pela sua 

aparência física e pela forma como ele se apresenta esteticamente ao mundo. Porém devemos 

lembrar que a imagem que construímos diz algo sobre nós mesmos, até nos momentos em que 

acreditamos não comunicar nada. Por mais redundante que seja reforçar essa ideia, ela é 

importante para que possamos captar as mensagens singulares - obtidas através das imagens dos 

entrevistados -, que nos chegam mediadas pelas narrativas dessa experiência estética.  

Retomando nossa discussão, percebemos que se constroi uma aparência estética que 

revela, em certo grau, quem são, ou mais bem descrito na sua fala, “como estão” os entrevistados: 

 

                                                
9 “If, as I suggested earlier, the self in all its aspects appears threatened in modern society, then fashion becomes an 
important - indeed a vital -medium in the recreation of the lost self or 'decentred subject'. If post-modernism 
articulates an experience of the world as fragmented, atomized beyond recognition, then the plurality of styles in 
present day fashion - the end of the single, Paris-dictated 'line' and in its stead a confusion of retro-chic, plagiarism, 
camp, ethnic chic - reflects this” 
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Acho que essa relação com o outro é bem complexa pra se pensar. Eu acredito 
que o ser humano nunca é, e sim sempre está sendo. Ou seja, essa parte mais 
corporal, física, mas também psicológica, vem da relação com o outro. Acredito 
que surge das experiências. No caso da vestimenta e de tudo mais, foram 
questões de experiências com pessoas com  quem no começo eu tive contato e 
pensei: ah, nele tá legal. Era uma roupa, um tênis que eu considerava legal no 
outro mas não em mim.  A partir disso, pensei: ah, vou testar! E eu me via e 
pensava:  sim  eu tô achando legal em mim. Aí foi passando o tempo e veio a 
maturidade, tanto biológica como também social. Não sou tão velho, mas a 
maturidade acontece e você não mais se espelha neles... mas meio que se espelha 
em você mesmo, no que você é hoje e no que você pode se tornar...” 
(BARBOSA,Wylliam. Entrevista realizada: 23/06/2015) 

 
Um ponto importante, apresentado na fala acima, é quando William relata esse momento 

de transição, quando ele deixa de reproduzir a imagem do outro e passa a se construir a partir de 

si próprio. Essa reprodução de padrões estéticos, em algum momento de suas vidas, que eles 

descrevem como uma espécie de mimese, é o processo que os levou a um entendimento pessoal 

de si. Talvez seja esse um dos prontos mais relevantes e recorrentes nas narrativas coletadas: o 

momento em que deixam de lado a “preocupação” da rejeição do olhar do outro, para satisfazer 

ou para deixar aflorar nesse corpo o estilo que eles querem para si mesmos.   

No caso de Wylliam, foi o momento em que se permitiu deixar o cabelo crescer e 

começou a descobrir maneiras de dar sentido a quem era e ao que desejava externar visualmente 

sobre si próprio. Talvez, nas próprias palavras do entrevistado, seja porque “Parece que hoje, hoje 

em dia,  tá  um pouco mais fácil, não sei se é essa a palavra, mas existe mais compreensão do 

outro em relação às individualidades.” (BARBOSA, Wylliam. Entrevista realizada: 23/06/2015). 

Ou, talvez, seja o início de uma perspectiva distinta frente às diferenças e à diversidade. Anna 

Glícia, 21 anos e aluna do curso de engenharia química, tem uma experiência similar à de 

Wylliam, porém com outro enfoque. Ela descreve que o momento, em que conseguiu aceitar suas 

raízes e as características do seu corpo, foi o momento em que conseguiu se expressar, 

visualmente, de forma mais plena e singular.  

 

Eu já esperava que, se fossem escolher alguma pessoa diferente no setor, poderia 
até ser eu, porque tem aquela coisa de ser um setor de exatas e as pessoas 
acabam criando aquele estereótipo do jeito que as meninas lá se vestem. E aí eu 
acho que acabo me distanciando muito mais pela minha identidade como pessoa, 
que eu descobri recentemente, como uma mulher negra.  E eu acho que é 
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importante falar disso, porque foi quando eu comecei realmente a construir 
minha personalidade, a trabalhar por dentro e por fora quem eu era mesmo, pra 
assumir meu cabelo, o Black, e meu jeito de me vestir. (OLIVEIRA, Anna 
Glícia. Entrevista realizada: 26-06-2015) 

 
 

 
Anna Glícia Oliveira, 21 anos, engenharia química. Fonte: registro voluntário/ Cedida pela entrevistada.  
 
O que entendemos, à medida que destrinchamos as narrativas coletadas, é que existe uma 

característica inerente a todos: esse ato de coragem, esse momento de ruptura, em que deixam de 

viver sob o olhar de ideais ou de condutas sociais e passam a respeitar a própria individualidade. 

Nesse momento, nessa descoberta, que é libertadora e ao mesmo um caminho sem volta, 

assumem esse espírito vanguardista e destemido que os posiciona como díspares e únicos.   

 

Quando eu escolho as minhas roupas, quando eu mostro como eu me visto, e 
como eu sou confiante, como eu gosto de me vestir assim, outras pessoas sentem 
a liberdade de se vestirem assim também. São encorajadas a se vestir assim. Já 
ouvi diversas pessoas dizendo que me admiram por conta das minhas 
vestimentas, mesmo sem me conhecerem, e inferem que eu sou confiante o 
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suficiente para usar aquela roupa e que elas devem ser também e que podem usar 
também. (BARBALHO, Geórgia. Entrevista realizada: 12-01-2016) 

 

 

 
Geórgia Barbalho, 21 anos, publicidade. Fonte: cedida pela entrevistada.  

 

Anna Luiza Conegundes, 25 anos e aluna do curso de design, relata sua relação estética 

com moda, indumentárias, acessórios e a maneira que adorna seu corpo, como algo que não se 

pauta em tendências mainstream, mas que também não está livre delas. Mesmo sabendo que 

prefere construir uma aparência singular, ela sabe que não é possível se desvincular cem por 

cento dos efeitos do fenômeno da moda e sim, através dele, encontrar maneiras de se distinguir e 

singularizar. Como frisa Wilson (2003)10, “porque a moda, como o próprio capitalismo, é tão 

contraditória, pelo menos, tem o potencial de desafiar essas ideologias em que se encontra 

emaranhada.” (p.205, tradução nossa) 
                                                
10 “because fashion, like capitalism itself, is so contradictory, it at least has the potential to challenge those 
ideologies in which it is itself enmeshed” 
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Hoje a moda atinge tanto a massa, que acaba ficando todo mundo igual. Sei lá, 
uma tendência, uma bolsa de franja, que eu acho legal, eu tenho, eu uso. Mas às 
vezes você sai na rua e tá todo mundo com a bolsa do mesmo jeito. Ou atinge até 
outra esferas, cabelo por exemplo. Quase todo mundo tem cabelo igual. 
Dependendo da classe social, classe média alta por exemplo, você vê todas as 
mulheres com os cabelos loiros, o mesmo tipo de corte, e eu não gosto de ficar 
parecida com todo mundo. Apesar de a maioria das  pessoas quererem ser 
inseridas na sociedade com isso, eu acho que eu não preciso me inserir na 
sociedade dessa forma. (CONEGUNDES, Anna Luiza. Entrevista realizada: 10-
06-2015) 

 

Anna continua sua narrativa, construindo uma ideia similar à que foi percebida em outros 

entrevistados: essa relação estética entre as formas de cultivar e adornar os cabelos. Para ela, o 

cabelo reflete uma das maneiras como ela se distingue dos demais e comunica sua singularidade e 

é, muitas vezes, o meio pelo qual lhe fazem referência.  

 

É engraçado porque, lá no trabalho, eu sou tida como diferente. Assim, às vezes, 
quando as pessoas não sabem meu nome e outra pessoa diz: “Sabe Anna Luiza?”  
A outra pessoa pergunta: “Quem é Anna Luiza?” “É aquela estilosa que usa 
trança”. Aí todo mundo diz: “ah, sei quem é”. Eu acho isso engraçado. A pessoa 
que me fotografou, minha caloura, me chamou justamente por causa das tranças. 
Ela falou que achava muito bonito e que queria me fotografar. 
(CONEGUNDES, Anna Luiza. Entrevista realizada: 10-06-2015) 
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           Anna Luiza Conegundes, 25 anos, design. Fonte: Cedida pela entrevistada. 

 

 Outra importante questão, levantada por alguns dos nossos entrevistados e que ocupa, na 

atualidade da moda, uma parcela considerável das discussões que envolvem este fenômeno, é a 

questão referente às vestimentas e aos gêneros. A temática, que envolve a liberdade dos sujeitos 

de questionar construções sociais quanto ao que é roupa para homens ou mulher, nos fez buscar, 

na história da moda, fontes e referências que pudessem nos ajudar a entender um pouco mais 

sobre essa discussão.  

Em que período da história, estabeleceram-se os códigos vestimentares que regulamentam 

as diferenças entre os sexos? Ou melhor, em que momento houve a necessidade de discriminar e 

estabelecer peças, cuja associação deve-se diretamente à orientação sexual e ao gênero de quem 

as veste? Wilson (2003) levanta esse temática em seu livro Adorned in Dreams, quando fala 

sobre essa obsessão da moda em delimitar as barreiras entre os gêneros, e relata que, até os 

séculos XVII e XVIII, a diferença estética das vestimentas entre homens e mulheres não era 

fortemente marcada.  

Na atualidade, percebe-se que existe uma distinção clara entre as roupas e os gêneros para 

os quais elas foram designadas socialmente. Apesar de as discussões contemporâneas em torno 

do assunto apontarem para um certa dissolução dessas barreiras indentitárias, essa forma de 

pensar a moda ainda é tida como vanguardista. A Selfridges, conhecida por ser a primeira loja de 

departamentos do mundo, buscando se atualizar e acompanhar esse fenômeno, anunciou, 

recentemente, a criação de um espaço específico que enfatiza a neutralidade dos gêneros.  
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       Campanha Selfridge da linha de roupas Agender. Fonte: http://www.selfridges.com/ 

 

Não é só a Selfridges que pega carona nesse novo movimento de vanguarda. Muitas das 

principais marcas de moda do mundo começam a incorporar esse contra-movimento aos seus 

ideais de estilo. A Louis Vuitton, marca reconhecida pela seu tradicionalismo, não só em estilo, 

mas em público, anunciou que, para o lançamento da sua mais recente coleção feminina, o rapper 

americano Jaden Smith seria o modelo chave da sua campanha publicitária. O jovem de dezessete 

anos, que é reconhecido pela sua ousadia estética em trajar saias, levanta a bandeira da 

neutralidade estética dos gêneros, ao lado da sua irmã Willow Smith, cuja aparência reflete 

claramente esse posicionamento em busca de uma liberdade e androginia estética.   

 Estratégia de marketing para se manter no mercado? Ou conscientização do 

empoderamento desses movimentos marginais? Independentemente do motivo pelo qual esse 

fenômeno passa a reinar nas passarelas e nas publicidades de grande nomes da moda, o 

importante é que o início desse movimento só foi possível graças à ousadia desafiadora de 

muitos.  
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Willow Smith – Cantora – Fonte: http://www.dailymail.co.uk/ 

 

Para alguns dos nossos entrevistados, estas distinções, que delimitam as roupas e os 

gêneros, não fazem parte da constituição de seus estilos ou da maneira como se comportam frente 

às modas disponíveis para seu consumo.  
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Monstra Erática/ Jota Mombassa , 24 anos, Ciências Sociais. Fonte: Registro próprio  

 

Fazendo uma pequena biografia dessa minha relação com as roupas: é esse 
ponto da gordura - como escapar, construir uma forma de se vestir a partir de um 
corpo gordo. E o outro ponto é quando eu começo a me interessar por quebras 
com a dimensão de Gênero. As duas coisas estão ligadas, porque, quando eu 
comecei a fazer roupa, eu também comecei a fazer roupas que eram bermudas 
que pareciam saias, roupas que e alguma maneira já apontavam para essa 
ruptura. Mas aí tem um momento posterior, que é quando eu decido de fato ter 
roupas que não condizem com o gênero que me foi designado. Então eu comecei 
a procurar roupas “femininas” e é um processo muito engraçado, porque é mais 
fácil encontrar roupas do meu tamanho, só que sempre quando eu me visto com 
roupas femininas eu fico parecendo uma tia ou uma velha, mas isso é uma coisa 
que eu aprendi a gostar. Eu acabo tendo uma pegada bem vovozinha.  Eu gosto 
dos comprimentos mais longos, tudo que me faz sentir segura dentro do que eu 
tô fazendo. (ERÁTICA, Monstra/ MOMBASSA, Jota. Entrevista realizada:  
07/01/2016) 
 

Muitas vezes essas rupturas se apresentam como formas de aceitação e auto-descoberta 

sobre si mesmo. Novamente reforçamos que, ao associar a forma como estes indivíduos se 
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apresentam esteticamente a questões que estão ligadas a uma ontologia do sujeito, não estamos 

tomando uma parte pelo todo, mas apenas concebendo a associação do eu-estético com os 

campos nebulosos que compreendem a construção do sujeito.  

Retomando nosso diálogo, identificamos que não se trata de uma discussão sobre 

sexualidade, mas de uma fluidez estética, que consiste na quebra de paradigmas sociais para 

garantir uma possibilidade ainda mais ampla de maneiras de se vestir.   
 
Meu macacãozinho aqui não é masculino e eu uso e não tenho problema nenhum 
com ele. Se eu estou usando uma roupa feminina, não é porque eu estou  
querendo me sentir mulher, e sim porque eu gosto daquela roupa e eu acho que 
aquela roupa é legal. Acabou. É como seu eu estivesse usando alguma coisa com 
que eu me identifico e não necessariamente foi produzida pra mim, porque ela 
não foi produzida para meninos e não está na sessão masculina. Mas eu gosto 
daquilo. Acho até um erro, um problema, fazerem roupas e dizer que  
determinadas roupas são para homens e outras para mulheres.  Ok, tem tipos de 
corpos e cortes que não dá para um homem usar. Um homem não vai usar um 
vestido com um negocinho amarrado na cintura, mas isso também foi uma 
condição que a sociedade impôs para a mulher usar. É meio que relativo - roupa 
- se você for falar, porque, querendo ou não, é a gente que construiu esse 
conceito de que mulher tem que usar saia e homem tem que usar shorts, mulher 
tem que usar calcinha e homem tem que usar cueca. (SOARES, André. 
Entrevista realizada: 25/06/2015)  
 

 Pelo relato de André, percebemos que, até mesmo para ele, existe uma dificuldade em 

conceber de forma clara essas rupturas, pelo próprio fato de estar inserido neste contexto social 

regulatório. “Um homem não vai usar um vestido com um negocinho amarrado na cintura...” 

(SOARES, André. 25/06/2015). Mesmo se corrigindo na sequência, existe ainda essa necessidade 

de se adestrar para não cair em estereótipos com os quais não compactuam.  

Ao fazermos um apanhado geral sobre todas as temáticas abordadas pelos nossos 

entrevistados, percebemos que existe uma questão que permeia a fala de todos: a discussão da 

singularidade estética e da maneira como lidam com isso em suas vidas. Ao que vemos, essa 

autenticidade não é uma questão de chamar atenção e sim um grito que reivindica um olhar mais 

atento ao fato de que as pessoas necessitam de que suas individualidades tenham espaço dentro 

dessa caixa reguladora e homegenizante de sujeitos que se chama padrão de beleza.  
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No infográfico abaixo resumimos o nosso processo metodológico bem como os resultados 

obtidos com a realização da pesquisa. A partir deste mapa mental somos capazes de identificar os 

passos que nos levaram as percepções apresentadas acima.  
 

 
Fonte: Criado pela autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Esses	jovens	são	sujeitos	fragmentados	e	sua	singularidade	se	dá	pelo	fato	de	
serem	cortes	e	colagens	de	várias	identidades	estéticas	consideradas	incomum.					

Descoberta	das	sete	categorías	que	os	deSinem	como	
sujeitos	colagens	e	vanguardas.		 O	conceito	de	"sujeito-colagem".		

Análise	-		através	do	quase	método	metapórico.		

Seleção,	pela	pesquisadora,	dos	sujeitos	à	serem	entrevistados.		

Entrevistas	narrativas	 Nova	captura	de	imagem	

Seleção	de	voluntários	para	buscar	o	"estranho/singular"	do	seu	setor	de	aula	na	
UFRN.		

Registro	da	imagem,	pelos	volutários,	dos	sujeitos		escolhidos	por	eles.	
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 

Quando iniciamos a nossa investigação, com intuito de observar o movimento 

comunicacional contemporâneo, que se dá a partir da estética dos jovens universitários aqui 

pesquisados, não pensamos encontrar tamanha densidade. Mesmo tendo conhecimento sobre esse 

movimento, muitas das hipóteses iniciais que havíamos levantado se mostraram ainda mais 

complexas do que poderíamos prever. O corpo é um espaço que transporta muitos discursos e, 

para conseguir decifrar, ou sequer entender as suas mensagens, é necessário afastar-se de 

conceitos pré-estabelecidos e imaginá-lo como um lugar de possibilidades. A cada sujeito 

entrevistado, entendíamos cada vez mais essa necessidade de esquecer pré-julgamentos, para que 

fosse possível enxergar de fato a complexidade que é pesquisar a juventude - essa fase da vida em 

que tudo é possibilidade e nada é determinado.  

Os desafios aumentaram à medida que percebemos que, ao investigar essa juventude de 

estética marginal e que difere da normatividade estabelecida pela sociedade, estamos adentrando 

questões bem mais complexas do que apenas a estética construída por esses jovens. Se esta 

pesquisa iniciou-se como uma maneira de identificar essas estéticas deslocadas e de entender 

como elas eram construídas, finaliza com um desejo de explorar e de entender um pouco mais 

sobre os sujeitos que as produzem.  

Nosso foco principal era o de acompanhar o fenômeno comunicacional, produto 

resultante da relação entre os jovens, seus corpos, suas vestimentas e as diversas formas de 

adornos como. Conforme vimos, ao longo da nossa discussão, esse acompanhamento nos 

apresenta informações que levam a crer que o produto desta relação é a própria singularidade 

estética do sujeito em questão. No entanto, identificar materialmente esta singularidade não foi 

uma tarefa fácil.  

A maneira como estes elementos – vestimentas, adornos etc. - são utilizados por cada 

entrevistado aqui presente descreve uma relação simbólica, e em certa medida material, que os 

faz diferir dos demais, pelo fato de estes elementos serem interpretados de forma individual. Isso, 

de alguma maneira, é mediado pela própria estrutura e constituição dos corpos, como foi tão 

claramente descrito em diversas das entrevistas. Contudo, esta mediação biológica do corpo não é 
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a única maneira que faz com que os sujeitos se distingam uns dos outros. Nos perguntamos em 

que momento podemos perceber a singularidade que está para além da obviedade de que: corpos 

distintos vestidos iguais comunicam coisas distintas.  

Ao nosso ver a coisa se complica, quando saímos da interpretação crua da imagem 

proferida pelo sujeito e passamos a esmiuçar as entrelinhas das mensagens que não estão claras. 

Quando um jovem decide se vestir de maneira distinta aos dos que  lhe cercam, isso expressa 

uma quebra de padrões que o faz assumir um papel de outsider11, dentro do contexto social em 

que vive. Esse momento, que os leva a tomar para si um determinado posicionamento estético 

que difere dos demais, nos induz a um pensamento de que estariam, de alguma maneira, 

buscando se rebelar. No entanto, nas narrativas, identificamos que esse momento de quebra com 

os paradigmas estéticos, impostos pelo meio em que convivem, retrata o desvendar da 

possibilidade de se mostrarem díspares, pela auto-descoberta. O ser diferente representa, para 

esses jovens, ser si próprios, mostrando cada qual suas imperfeições, gostos e maneiras de se 

interpretar esteticamente.  

Esta juventude contemporânea, que cresce em um momento marcado pelas rupturas 

identitárias, transferiu para seu eu-estético, maneiras de se construir e de se entender enquanto 

sujeito, à medida que são vistos pelo mundo. Não se trata de reduzir toda a construção pessoal 

destes indivíduos a uma mera apresentação imagética que fazem de si, mas de entender que, na 

atualidade, o corpo passa a ser o espaço e o veículo por onde proferem discursos que os 

identificam e permitem encontrar o seu lugar no contexto social.  

Depositar tamanha responsabilidade na forma como estes jovens se apresentam 

esteticamente requer entender a estima dada por estes sujeitos, quando falam do seu corpo e  da 

maneira que o ornam, como um espaço de discursos. Mesmo que estes discursos não tratem 

sempre de temáticas complexas do ser e que reflitam, muito mais, expressões de gostos 

temporários e influências estéticas, advindas da sua relação com o mundo, a importância que 

deve ser dada a este fenômeno não diminui em nada.  

                                                
11 Aquele que é excluído ou não pertence a um grupo, associação ou local específico - One 
who is excluded from or does not belong to a group, association, or set. 
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Podemos observar que a grande maioria dos entrevistados descreviam, em uma 

determinada forma de estilizar os cabelos, tatuar o corpo, ou em determinados acessórios ou 

vestimentas, uma ligação simbólica, que inferia sobre o objeto uma representação deles próprios. 

Ou seja, o objeto ou estilo adotado tinha para eles a importância de representá-los naquele dado 

momento. Acontecia ali uma transferência de valor, e eles usaram, nas narrativas, frases para 

reforçar essa representação do objeto como algo que os caracterizava, mesmo que essa 

representação fosse momentânea e efêmera, como as referências estéticas que estavam tendo 

lugar naquele determinado momento.  

Talvez seja este o motivo da obsessão da moda atual pela a  juventude: o fato de se 

identificarem pelas inconstâncias e mudanças frequentes.  Mas, afinal, qual é a importância da 

moda na vida destes sujeitos? Teria ela, de fato, um peso na sua constituição enquanto 

indivíduos? Muitos dos nossos entrevistados sugerem que a moda praticada por eles é uma moda 

que se distancia do mainstream. Compreendem que estão inseridos neste fenômeno, que incide 

sobre ele a ideia de consumo acéfalo e de domínio sobre o gosto alheio, buscando se distinguir 

através da concepção de uma antimoda (termo que usamos para denominar este contra-

movimento) que se constitui dentro e através do fenômeno das modas tradicionais. O interessante 

da antimoda é que ela não está longe de ser considerada ‘a moda dos que renegam as raízes da 

imitação’. Afinal, é necessário existir uma moda dominante para que haja uma antimoda.  

O que entendemos é que os jovens protagonistas desta causa, cada qual com a sua 

singularidade, levantando a sua bandeira, proferindo seu discurso e reunidos por causas distintas, 

fazem parte do não fazer parte. E o grito comum entre eles passa a ser o de respeito às 

individualidades e de incentivo a esse processo. No contexto desta pesquisa, praticar antimoda é 

praticar o seu direito de livre arbítrio estético. É diferir, não apenas por rebeldia, mas por 

necessidade e por não estar contido em uma categoria ou em um rótulo classificatório.  

É notório que tudo que é novo causa certo desconforto e requer tempo de adaptação. Ser 

jovem e vanguarda na atualidade, sugere esse constante movimento e a necessidade de se 

reinventar a cada instante. É como sugerir a metáfora do coelho afoito de Alice, que vive 

correndo contra o tempo. Nossos jovens são assim, fogem para não atingir a mesmice do ser 
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determinado. Vagueiam entre as possibilidades, recriam a si mesmos como garantia para essa 

condição de eterno vir a ser.  

 Nossa pesquisa se finaliza com um gosto de quero mais. Com uma vontade de 

entender mais profundamente esta juventude contemporânea, que se constitui de maneira 

fragmentada e que encontra, no corpo e na construção estética, um espaço para expressar suas 

singularidades. Um possível aprofundamento a respeito do movimento dos misfits, ou msfts, nos 

sugere uma perspectiva de futura pesquisa, já que está em consonância com o pensamento que 

estamos desenvolvendo no que concerne a essa juventude contemporânea.  

Acreditamos que, como descreve o quase-método aqui adotado, esta pesquisa constitui 

apenas uma visão sobre a complexidade deste movimento e fenômeno comunicacional. 

Percebemos que nossos objetivos foram alcançados, mas presumimos que, como afirma 

Marcondes C.  (2010) “Nomatizar é andar, ir atrás de algo, continuar andando mesmo que a meta 

já tenha sido atingida, pois esta não passa de uma estação intermediária.” (p.249). Para tanto, 

continuamos a nossa busca pela próxima estação e, nessa caminhada rumo à verdade que 

continua a nos escapar, seguimos atentos à, brevemente, próxima parada.  
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ANEXOS  
 

NOME IDADE CURSO TRECHOS ENTREVISTA 
PARTE DO 

CORPO MAIS 
ENFATIZADA 

ARTIGO DO 
VESTUÁRIO/ACE

SSÓRIO MAIS 
PRESENTE NA 

FALA 

Érica 26 C&T 

Não segue tendências só porque é tendência, mas é 
descrita pelos outros como uma pessoa com 
proximidade com a moda - “eu uso o que eu gosto e 
pronto!” Gênero – roupas unissex/estado de 
inconstância – experimenta bastante com o visual/ 
Conforto e roupa que permita transitar por vários 
ambientes, camadas, tirar e por roupas ao longo do 
dia/ considerada “diferente” dentro e fora da UFRN/ 
Customização de elementos do vestuário (“editar os 
objetos”)/ trazer o que acha belo nas coisas e nos 
outros e encontrar uma maneira de incorporar a sua 
aparência. Gosta de ser diferente porque isso é ela 
sendo ela mesma, mas não o faz de forma proposital 
ou para chamar atenção.  Impossível se conceituar 
como dentro de um estilo específico. 

Cabelo 

Acessórios: 
Brincos/colares/ - 
grande/ óculos/ tênis/ 
batom de cor forte/ 
Calça/  customização 
de tudo que usa 

André 19 design 

 
Gênero – não se preocupa em distinguir roupa para 
homens ou mulheres usa ambas (discorda da barreira 
de gêneros no vestuário)/ Não segue tendência - “visto 
o que é legal pra mim” é tido como alguém com forte 
relação com a moda/ não se preocupa com criticas do 
outro em relação a forma que se veste -  experimenta 
bastante com o visual /Customização e produção de 
elementos do vestuário/ Cores/ estado de inconstância/ 
Sempre gostou de roupas tidas como “diferentes” 
apesar de achar elas normais. Sabe que é diferente 
porque não segue os padrões normativos e também  
devido a reação dos outros, mas não se acha tão 
diferente assim./  Impossível se conceituar como 
dentro de um estilo específico. “meu gosto é muito 
livre”. Não é diferente porque quer chocar, mas 
porque faz parte de quem é. Não é o que se usa, mas 
como usa. Reinterpretação dos elementos.  
2:30  
“Com relação a essa questão de moda... eu meio que 
me visto com o que eu acho legal pra mim...eu não 
sigo muito nenhum padrão...  
5:52 
com relação a essa coisa de seguir tendências 
querendo ou não tem coisas que você até absorve... 
por exemplo: Eu to vendo algumas coisas que as 
pessoas estão usando agora, e que eu acho que me 
identifico com aquilo. Se eu vou querer usar uma 
estampa floral, porque eu vejo que tem camisas legais, 
querendo ou não eu vou seguir uma tendência, porque 

Corpo mo um 
corpo pequeno  

 
        Customização 
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ela ta no mercado e ta todo mundo usando. mas é meio 
aquilo que vai com meu gosto.  Não é dizer que color-
block ta legal que eu vou sair de casa usando uma 
camisa roxa com uma calça amarela. Não é bem 
assim...é o que vai com meu gosto.  
6:36 gênero e roupa 
Eu não me importo muito com roupa .... 
“Meu macacãozinho aqui não é masculino, e eu uso e 
não tenho problema nenhum com ele..Seu eu estou 
usando uma roupa feminina não é porque eu estou  
querendo me sentir mulher, e sim porque eu gosto 
daquela roupa e eu acho que aquela roupa é legal, 
acabou.  É como seu eu estivesse usando alguma coisa 
que eu me identifico e que não necessariamente foi 
produzida pra mim. Porque ela não foi produzida para 
meninos e não está na sessão masculina. Mas eu gosto 
daquilo. Acho até um erro, um problema de fazerem 
roupas e dizer que  determinadas roupas são para 
homens e outras para mulheres.  Ok, tem tipos de 
corpos e cortes que não dá para um homem usar. Um 
homem não vai usar um vestido com um negocinho 
amarrado na cintura, mas isso também foi uma 
condição que a sociedade impôs para a mulher usar,  é 
meio que relativo roupa se você for falar. Porque 
querendo ou não é a gente que construiu esse conceito 
de que mulher tem que usar saia e homem tem que 
usar shorte, mulher tem que usar calcinha e homem 
tem que usar cueca. “  
9:35 ser diferente 
não é que eu me sinta diferente, mas de tanto as 
pessoas falarem ‘ah você é estilos, ah você se veste 
diferente, ah você se distinguem quando você ta num 
publico dentro da sua sala, por exemplo’ você acaba 
se achando diferente. ... no DEART por exemplo eu 
não me sinto estranho, por eu ter esse comportamento 
diferente, mas nas ruas mesmo não me sentindo uma 
pessoa diferente das outras, não sei se porque eu estou 
acostumado com essas roupas e sei que elas são 
normais pra mim...as pessoas olham.  
“você ser diferente é meio que complicado, porque 
você foge de um padrão das pessoas que ta dentro de 
uma caixa, usando aquilo porque são condicionadas a 
usar  aquilo e vivendo aquela vida porque foram 
condicionadas e porque aquilo é tido como o certo, o 
mais viável para ser usado, o correto. E se você fugir 
disso você é o estranho, o alienígena.” 
“ me conceituar com um estilo específico é meio 
difícil”  
“Teve momentos na minha adolescência nos 
momentos de rebeldia que eu fazia ‘ah eu quero ser 
diferente’ e eu fazia propositalmente mesmo. Pegava 



93 
 

 

uma roupa, sem nenhum sentido rasgava um lugar, 
colocava um acessório que eu achava lá em casa, e 
inventava para ser diferente...mas ai com o tempo 
acabou que isso virou meu gosto só que de uma forma 
mais moderada, acabou que por eu gostar de 
elementos não tão comumente usado por todo mundo 
isso continuou dentro de mim... Se eu vou numa loja e 
vejo que tem 10 camisas PP eu não pego porque eu sei 
que muita gente vai comprar e alguém vai aparecer na 
rua com a mesma roupa que eu. Se eu comprar eu vou 
mudar alguma coisa nela, eu gosto realmente de ter 
um perfil único. Querendo ou não eu gosto de ser 
diferente, mas acho que é algo inerente a mim, não é 
forçado. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wylliam 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DEF 
 
 
 
 
 
 

se considera alguém com uma identidade aflorada 
(personalidade visual forte). Acredita que na 
atualidade existe uma “Compreensão maior dos outros 
em relação as Gênero – Gênero tratado sutilmente, em 
relação a certas peças do vestuário/ estado de 
inconstância “eu acredito que o ser humano nunca é 
sempre está sendo”/ se considera alguém com uma 
identidade aflorada (personalidade visual forte). 
Acredita que na atualidade existe uma “Compreensão 
maior dos outros em relação as individualidades” isso 
facilita as pessoas serem diferentes. Gosta do que é 
diferente, mas não necessariamente para chamar 
atenção. A partir do outro e de uma maturidade 
biológica e social passa a desenvolver sua própria 
“individualidade”. “o que eu sou hoje veio de 
experiências./ Refere-se a uma espécie de mimese 
estética, olhando o outro se espelha e cria sua própria 
estética (sujeito colagem). “eu fui muito reprimido 
pelos meus pais... e o cabelo grande foi a rebelião”. 

 
 
 
 
 

Cabelo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Acessórios: Tênis/ 

óculos 
 
 
 
 
 

Anna 
Conegundes 25 Design 

Não segue tendências só porque é tendência, mas é 
descrita pelos outros como uma pessoa com 
proximidade com a moda / Raça (inspiração afro-
punk)/ gosta de ser diferente, mas não o faz de forma 
proposital apenas uma expressão pessoal/ Gosta de 
mudar/ considerada “diferente” dentro e fora da 
UFRN.  

Cabelo Acessórios: Anéis e 
brincos 

Anna Glícia 19 Química 

Raça (a aceitação da raça permite uma liberdade para 
sua auto-expressão)/Não segue tendência só porque é 
tendência/ Presa pelo conforto/ tentando ser quem é 
acaba chamando atenção, não faz com o propósito de 
chocar. Estado de inconstância, “é parte da minha 
personalidade está sempre mudando”. considerada 
“diferente” dentro e fora da UFRN. (...) Eu já esperava 
que se fossem escolher alguma pessoa diferente no 
setor poderia até ser eu porque tem aquela coisa de ser 
um setor de exatas e as pessoas acabam criando aquele 
esteriótipo de...né do jeito que as meninas lá se 

                       
Cabelo  

Acessórios: 
Brincos/colares/ 
óculos/ anéis –

grandes/ batom de 
cor forte 
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vestem. E ai eu acho que acaba distanciando muito 
mais pela minha identidade como pessoa, que eu 
descobri recentemente como uma mulher negra.   

Jota/ 
Monstra 

 
24 

Ciências 
Sociais 

Bem, eu gosto muito de roupa, sedo que hoje em dia a 
maioria das roupas que eu uso elas são feitas meio que 
sob medida pra mim e isso tem a ver com o fato que 
eu passei a minha vida toda procurando roupas e não 
encontrei pelo fato de ser gorda. Isso é uma questão 
que sempre atravessou minha relação com as roupas e 
também com a moda. Já que eu sempre tive acesso a 
meia dúzia de informações de moda dentro do 
mainstream da moda que eventualmente me 
interessavam como estilo mas com o acesso não muito 
direto não só porque elas partem de marcas super 
caras e inacessíveis, mas também pelo fato que eu 
habito um corpo que não é um corpo que se move 
muito bem pela industria da moda. Então isso 
modificou muito a minha relação com a moda. Então 
chegou um momento da minha vida que eu comecei a 
me autonomizar mais e começar a aceitar mais esse 
corpo e passei a não a rejeitar e me preocupei eu 
produzir uma alternativa viável a forma como eu me 
visto, que não precisasse passar pela industria da 
moda mas que também não fosse aquela coisa da 
moda gorda clássica, que no caso dos corpos 
masculino é aquela blusa pólo, uma calça jeans fofa e 
eu nunca gostei muito disso. Então eu comecei mesmo 
nesse processo de ter uma ideia e de arranjar quem 
fizesse e fazer aquela roupa. (...) fazendo uma pequena 
biografia dessa minha relação com as roupas esse 
ponto da gordura de como escapar, construir uma 
forma de se vestir a partir de um corpo gordo, e o 
outro ponto é quando eu começo a me interessar por 
quebras com a dimensão de Gênero. As duas coisas 
estão ligadas porque quando eu comecei a fazer roupa 
eu também comecei a fazer roupas que eram bermudas 
que pareciam saias, roupas que e alguma maneira já 
apontavam para essa ruptura. Mas ai tem um momento 
posterior que é quando eu decido de fato ter roupas 
que não condizem com o gênero que me foi 
designado. Então eu comecei a procurar roupas 
“femininas” e é um processo muito engraçado porque 
é mais fácil encontrar roupas do meu tamanho só que 
sempre quando eu me visto com roupas femininas eu 
fico parecendo uma tia ou uma velha, mas isso é uma 
coisa que eu aprendi a gostar...eu acabo tendo uma 
pegada bem vovozinha.  Eu gosto dos cumprimentos 
mais longos, tudo que me faz sentir segura dentro do 
que eu to fazendo e que é uma coisa é uma coisa 
importa. A roupa ta bem ligada pra mim a isso. Então 
são vestidos, agora são poucos porque é chato as vezes 

Corpo total        Tatuagens 
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entrar na loja pra comprar. Então tem uma dimensão 
na minha história com as roupas que é meu acesso as 
roupas.  Então apesar de ser uma pessoa que gosta 
muito de roupas eu tenho pouquíssimas peças. 
Justamente porque tem essa dimensão do acesso ali 
que vai mediando minha relação com as roupas. Isso é 
uma coisa que me afeta. Quanto a coisa da 
singularidade, exentricidade tem muito a ver em 
primeiro lugar com essa coisa de fazer a minha 
própria roupa, e também de não ter muito molde do 
que eu quero aparentar se formos pensar em termos de 
industria de moda por exemplo. Em termos de roupas 
que eu vejo na vitrine ou de roupas que eu 
eventualmente vejo na TV ou numa passarela. Não é 
que eu deliberadamente escolha “ah eu vou romper 
com os padrões e construir um jeito único de ser 
porque eu sou uma pessoa vanguardista” tem mais a 
ver com a questão do acesso e também da 
representação que acaba não se encaixando muito, 
então quando a representação não se encaixa sua saída 
é produzir uma singularidade porque você não 
encontra uma via de expressão possível dentro do que 
está dado. Então pra mim, a coisa da singularização da 
vestimenta, tem muito a ver com isso. A ta muito 
ligada a isso também tanto a forma como eu quero me 
expressar mas também as referencias que eu tenho 
acesso. Até porque tem uma dimensão material muito 
clara. Para fazer roupas eu preciso de tecidos e pra ter 
tecidos eu preciso ir numa loja de tecidos eu precisa 
trabalhar em cima de uma carta que ta mais ou menos 
determinada, eu não posso criar meu próprio tecido 
quem dera!  
(...) 
As tatuagens têm outra dimensão a forma como eu me 
vejo e me visto. Faz parte de um processo de auto-
cura em relação ao meu corpo gordo, sua nudez, isso 
porque eu trabalho com performace art, então uma das 
minhas questões sempre foi a nudez. No momento que 
eu comecei a me tatuar, tanto eu não sou mais nu, 
como este estar nu no mundo tem um outro efeito 
porque eu comecei a gostar mais do meu corpo. Então 
hoje em dia eu tenho várias tatuagens. Umas quinze 
ou mais e gosto de mostrar elas porque elas fazem 
parte deste meu processo de cura. (...) tatuar virou pra 
mim muito esse processo de produção do corpo né, 
porque eu acho que não existe esse corpo... isso ai já é 
até saindo do lugar do objeto e entrando numa 
perspectiva mais Teórica, mas pra mim não existe um 
corpo dado, que eu vou chamar aqui de pré-discursivo, 
não existe um corpo que não seja como imagem. 
Todas as relações são mediadas por esse olhar. Tem 
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uma dimensão que pra mim é muito importante e que 
cruza varios patamares da minha existências, que é 
pensar em que momento a gente se apropria desse 
corpo imagem e passa a produzir sobre ele algum 
sentido que é um sentido nosso. Que é um sentido que 
a gente vai da e que é um sentido em alguma medida 
autoral. Pra pensar em corpo imagem dentro de uma 
perspectiva arte-visual, corpo que a gente vai 
produzir. Isso pra mim é muito importante.  
(..) Pra mim a tatuagem tem essa dimensão, de se 
apropriar do próprio corpo e começar a construir e 
projetar sobre o meu corpo imagens que me 
interessam mais do que essas imagens que já estão 
incrustadas por esse processo social.   
(...) como eu não tenho muita roupa acontece de eu 
repetir muito. Esse vestido por exemplo, já aconteceu 
de eu encontra uma pessoa em três lugares do mundo 
diferente e eu estar com a mesma roupa.  
(...) esse vestido por exemplo é um vestido que eu 
ando no alecrim é capaz de você encontrar várias 
pessoas, não com o mesmo vestido, mas com o 
mesmo ou com o mesmo corte, sendo que quando eu 
coloco no meu corpo eu vou agregar um outro sentido 
que vai tornar ele possivelmente mais vanguardista 
mais hype, sentido que não tem expressão quando ele 
esta no corpo, por exemplo, de uma senhora no 
alecrim que usa ele diariamente de outra maneira.  
(...) A minha relação com a identidade é bem 
esquisita, é algo que não tem muito uma coerência 
interna muito clara. Bom, de alguma maneira minha 
relação com gênero passa muito fortemente por essa 
discussão e tem justamente a coisa de busca uma 
fluidez possível entre os gêneros entre as formas de 
me expressa etc e bem eu acho que isso por si só já 
indica uma certa inconstância identitária.  

Geórgia      21 
 

Publicidad
e 

Eu gosto muito de moda, mas não me vejo englobada 
por esse estilo de moda que a gente tem hoje em dia.  
 
Minha relação com a moda é totalmente de identidade. 
Um corpo político. Tudo que você veste representa 
alguma coisa.  
 
Pós-modernidade pra mim é isso, você corresponder a 
todas as identidades a todos os grupos.   
 
Quando eu escolha as minhas roupas, quando eu 
mostro como eu me visto, e como eu sou confiante, 
como eu gosto de me vestir assim, outras pessoas 
sentem a liberdade de se vestirem assim também. São 
encorajadas a se vestir assim. Já ouvi diversas pessoas 
dizendo que me admiram por conta das minhas 
vestimentas mesmo sem me conhecerem e inferem 

Cabelo/ corpo 
como um todo Tatuagens/piercings 
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que eu sou confiante suficiente para usar aquela roupa 
e que elas devem ser também e que podem usar 
também. 

Délia     21 Medicina 

Eu percebo que eu sou bem...sigo bastante assim, essa 
ideia de ser sempre fiel ao que eu acho bonito no 
momento, eu sempre quero traduzir, me vestir do jeito 
que eu acho que eu gosto, coisas que estão me 
influenciando no momento que eu to vivendo e que 
me remetem a outras coisas que eu gosto. “De tempos 
em tempos eu percebo que vai mudando como se 
fosse o pool de coisas onde eu to vendo e buscando 
referências”. Eu gosto bastante disso de ter uma coisa 
diferente, que você não veja muito, de fazer uma coisa 
assim...esses dias eu  resolvi pintar as unhas de 
branco, ai agora eu só pinto as unhas de branco, coisas 
que eu nunca fiz..resignificar isso de alguma maneira, 
tipo: isso aqui me remete a algumas coisa assim...não 
sei...eu gosto quando eu estou na rua e tem alguma 
pessoa massa vestida diferente, porque é divertido de 
ver, é bom ter essas pessoas...e além disso você ta 
sempre criando coisas, assim, você ta vendo um 
montão de coisas e absorvendo aquilo e misturando e 
botando pra fora coisas diferentes. 

Cabelo corporal Piercings 

 
Camila  

     
     21 

Artes  
Visuais 

Eu gosto muito de moda, e eu me interesso muito. 
Talvez por isso que eu pareça ser tão diferente. Porque 
eu me interesso por isso, então eu pesquiso muito, 
procuro mil referencias e acho bonito. Tenho um 
Pinterest  que eu fico enchendo de referencias. O que 
eu não gosto é dessa moda massificada, onde todas as 
pessoas estão sempre do mesmo jeito. Mas eu acho 
que esse jeito de eu me portar é uma importância que 
eu dou para a moda. Porque a moda não é só essa que 
todo o mundo usa. Talvez eu me identifique mais com 
a moda alternativa a essa que é colocada e 
massificada. Mas querendo ou não é uma moda.  
Eu acho que nunca fiz isso pra impressionar ninguém 
ou para parecer super diferente. Eu sempre fiz isso de 
um jeito espontâneo. É claro que eu não sou louca de 
ficar tipo: “ah...sou só assim, nunca percebi que sou 
diferente”, mas também nem acho que eu seja tão 
diferente assim, eu acho que as pessoas que são muito 
iguais. E ai quando qualquer pessoa é um pouco 
diferente dessa massa igual, ai parece que ela é muito 
estranha. Mas na verdade eu acho que é só eu 
querendo fazer o que eu quero. Diferente das outras 
pessoas que simplesmente seguem um padrão com 
medo de serem diferentes, eu acho. Mas elas poderiam 
ser. 

Cabelo Piercings 
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