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Resumo

Através de uma revisão bibliográfica analítica, partindo dos estudos socioculturais
de moda, esta pesquisa busca investigar e compreender como elementos de expressões
identitárias de determinadas tribos urbanas, como respectivas propostas de anti-moda,
tomam proporções de elementos linguísticos na indústria da moda e relacionar esse
movimento com o conceito de Emergência nserido nas Teoria dos Sistemas Complexos
(JOHNSON, 2001).

Palavras-chave: Tribos urbanas; Moda; Anti-Moda; Sistemas Complexos; Emergência.



Abstract

Through an analytical bibliographic review, starting from the understanding of
social-cultural studies of fashion, this research aims to investigate and understand how
elements of identity expressions from certain urban tribes, as respective anti-fashion
proposals, take proportions of linguistic elements in fashion industry and relate this
movement with the Theory of Complex Systems (JOHNSON, 2001).

Keywords: Urban Tribes; Fashion; Anti-Fashion; Complex Systems; Emergence.
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Introdução

O presente trabalho procura realizar uma revisão bibliográfica analítica sobre as

tribos urbanas e sua relação com as teorias de difusão de tendências, especificamente

relacionadas com os conceitos de moda e anti-moda. A pesquisa realizada também

relaciona esse panorama com o conceito de emergência, inserido na teoria dos sistemas

complexos.

Os estudos sobre as tribos urbanas, apesar de bem colocados, não são muitos e

não são relacionados às teorias de difusão de inovações ou de tendências, utilizadas pela

convencional indústria da moda. Há uma necessidade em investigar se os padrões

estéticos gerados pelas tribos urbanas quando utilizados como fomento para as coleções

de moda acabam por apresentar um resultado satisfatório.

As tribos urbanas são melhores retratadas na pesquisa no recorte temporal da

segunda metade do século XX (não há muitos registros além deste recorte), por razão

difícil de desvendar: os estudos antropológicos voltados para as cidades ainda eram

relativamente recentes, muitas cidades estavam no início do desenvolvimento urbano

como metrópoles e a jovem classe trabalhadora tornara-se mais ampla.

São ausentes também descrições de supostas tribos contemporâneas, pois estão

difusas e sobrepostas, não cabendo em uma revisão bibliográfica, mas sim em um estudo

de campo analítico e extenso, em locais com um histórico interessante do relacionamento

entre tribos urbanas e suas popularizações.

No primeiro capítulo, Moda: Cultura e Subcultura, pretende-se compreender as

relações entre determinados grupos com a sociedade como um todo em caráter

sociocultural, gerando um consenso de conceitos que será aplicado no restante da

pesquisa.

Inclui o subcapítulo Moda e Anti-Moda, que apresenta os conceitos de moda e anti-

moda e suas interrelações refletidas na sociedade. Levando em consideração alguns

paradoxos, como identidade e linguagem, subcultura e cultura, indivíduo e grupo, grupo e

sociedade, etc.

Segue para o subcapítulo Tribos Urbanas, dividido em duas partes: Conceito e

Consumo, onde são discutidos as principais definições do conceito de tribos urbanas e

prováveis situações paralelas nos estudos sobre consumo, e Relações entre Tribos

Urbanas, Moda e Anti-Moda, onde, de forma cronológica são descritas as tribos urbanas

da segunda metade do século XX (tendo como principal bibliografia os livros Fashion and

Anti-Fashion (2011) e Street Style: From Sidewalk to Catwalk (1994), ambos de Ted
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Polhemus), as anti-modas geradas por elas como identidade e as apropriações feitas pela

indústria da moda, assim como as adoções que as tribos fizeram de linguagens propostas

pela indústria da moda.

No segundo capítulo, Moda e Anti-Moda como Sistemas Complexos, são inseridos

os conceitos da complexidade, principalmente o de propriedades emergentes, com o

intuito de relacioná-los com os conceitos já inseridos de moda e anti-moda. A primeira

parte desse capítulo, Os Conceitos de Moda e Anti-Moda inseridos nas Teorias de

Difusão, enquadra os conceitos de moda e anti-moda nas Teorias de Difusão de

Tendências, utilizando os estudos de Janiene Santos em seu livro Sobre Tendências e o

Espírito do Tempo (2013). A segunda parte, Complexidade no contexto contemporâneo,

propõe um panorama em que a Teoria dos Sistemas Complexos é inclusa nos

pensamentos pós-modernos. A terceira parte, Tribos Urbanas e suas Propriedades

Emergentes repercutidas na Sociedade Hegemônica, conclui o capítulo apontando as

possíveis relações entre os temas principais abordados na pesquisa com determinados

exemplos.

A pesquisa possuí como objetivo principal investigar as relações entre as tribos

urbanas e complexidade. Ainda possuí como objetivos específicos: compreender as

vertentes emergentes provenientes das tribos como ideias que possivelmente fomentam

tendências e processos criativos de moda; definir relações entre determinadas parcelas

da sociedade e delas com a sociedade como um todo; investigar as relações entre

determinados conceitos da moda com os da Teoria dos Sistemas Complexos

Nos livros e pesquisas sobre História da Moda, as influências das tribos urbanas,

sobretudo a partir de perspectivas sistêmicas, são citadas raramente ou de maneira

pouco aprofundada. Também há pouco material de registro que relacione as tendências

de moda, ou as Teorias de Difusão, diretamente com essas tribos, portanto pretende-se

reunir e discutir determinadas informações.
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1. Moda: Cultura e Subcultura

A palavra ‘subcultura’ é carregada de mistérios. O que sugere segregação,
juramentos maçônicos, um submundo. O que também invoca o maior e não
menos difícil conceito de ‘cultura’. Então, esta é a ideia de cultura com que
devemos começar. (HEBDIGE, 2002, p. 4)

Dick Hebdige (2002) utiliza do prefixo ‘sub' em seu livro Subculture: The meaning

of Style de um modo não pejorativo, sem o intuito de diminuir parcelas da sociedade e

seus hábitos gerais, mas sim com a representação de modos heterogêneos aos comuns,

analisando o excedente ou o deficitário à cultura comum, que surge de maneira

superficialmente súbita.

Segundo o autor, a definição de cultura pode ser muito próxima ao que nos

referimos no cotidiano (de maneira banal), como algo “[…] essencialmente clássico e

conservador. […] padrão de excelência estética […] derivada de uma apreciação da forma

‘clássica’ de estética (opera, ballet, drama, literatura, arte). […]” (HEBDIGE, 2002, p. 8).

Os estudos culturais por muito tempo se atrelaram entre duas definições de cultura:

padrão de excelência e modo de vida, o que, segundo o autor, fica distante de uma parte

mais interessante ainda (HEBDIGE, 2002).

Espera-se, portanto, que os nichos da sociedade em que reconhecemos a

existência de subculturas, procurem, além de um novo comportamento, uma nova forma

de expressão, algo facilmente identificado entre as tribos urbanas.

A Moda, como comunicação é um dos elementos utilizados para esse tipo de

expressão, por vezes também adotada pelas tribos urbanas através do que se configura

fora da indústria da moda: "A história do Streetstyle é uma história de ‘tribos’. […] são

todas subculturas que utilizam um estilo distinto de veste e adornos para desenhar a linha

entre ‘Nós’ e ‘Eles’.” (POLHEMUS, 1994, p. 14). Podemos considerar as distinções tanto

entre tribos quanto entre as massas, considerando a identidade do indivíduo, da tribo e de

determinadas épocas (Imagens 01, 02 e 03).
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Imagem 01 - Skinheads em meados da
década de 1980. Foto: Gavin Watson.
Fonte: PYMCA BLOG.

Imagem 02 - Roqueiros abordados em
estação de met rô em Londres,
Inglaterra, mostram tatuagens. Foto:
Bob Mazzer. Fonte: SITE GQ BRASIL.

Imagem 03 - Adolescentes em Shangai,
China, em 2014. Foto: Clarissa Ribeiro.
Fonte: INSTAGRAM @WONKLA.
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1.1. Moda e Anti-Moda

O teórico Marshall McLuhan (1964) define as roupas como um sistema de controle

térmico, com a função de armazenar e canalizar energia, mas também acrescenta a

definição de que agem como “[…] um meio de definição do ser social. […] uma extensão

mais direta da superfície de nosso corpo. […]” (MCLUHAN, 1964, p. 140), partindo desta

definição, controlam não só a energia térmica em nosso corpo, como também o fluxo de

informações entre indivíduos, como um meio de comunicação.

A teoria de McLuhan sobre roupas é aplicável desde os primórdios da civilização.

As primeiras grandes civilizações que surgiram nos vales dos rios Eufrates, Nilo e Indo,

não utilizavam as peles rudimentares de pequenas civilizações e povos nômades devido

ao clima e vegetação (FEGHALI e DWYER, 2010), as roupas, portanto, já ultrapassavam

as funções de ferramenta térmica.

Na Idade Média os protocolos das vestes tomam forma mais rígida, mulheres

passam a usar véus para as missas (comportamento herdado de outras religiões na Idade

Antiga), com maior variedade de cores de tecidos no ocidente, os feudos muitas vezes

ditavam padrões bicolores para roupas, com o intuito de agrupar indivíduos aos seus

respectivos feudos (LAVER, 2008). No apogeu da Idade Média, com a ascensão da

burguesia, os nobres procuraram inovações nas silhuetas das roupas para se destacar

em meio à plebe (FEGHALI e DWYER, 2010).

As composições de roupas são, até hoje, indicadores de diversas informações.

Embora o panorama não seja rigidamente repartido como antes, as roupas não perderam

suas funções de extensões de nossas peles, do modo que McLuhan relata (1964). A

dispersão e complexidade de informações se deve mais às características sociais,

culturais e antropológicas contemporâneas do que aos significados propostos pelas

roupas, o que pode ser argumentado através das teorias da pós-modernidade.

Fredric Jameson (1996) aborda a pós-modernidade em dois grandes argumentos:

a nostalgia e o pastiche, Zygmunt Bauman (2001) refere-se ao contemporâneo relatando

a permeabilidade entre definições, oposto às definições rígidas e binárias da

modernidade. As abordagens de ambos os autores são provavelmente fatores influentes

nas pluralidades das composições de roupas de cada indivíduo, que também pode ser

argumentada pelo conceito de Multivíduo, proposto por Massimo Canevacci (2009 a),

onde aborda a individualidade no contemporâneo.

[…] O plural de eu, não é mais nós, como no passado. O plural de eu, deve ser
eus. Essa constatação possibilita entender que as pessoas podem desenvolver
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uma multiplicidade de identidades, de eus - multivíduo; fazer uma co-habitação
flutuante de diferentes selves (plural de self) que co-habitam, às vezes conflitam
ou constroem uma nova identidade, flexível e pluralizada. O indivíduo
contemporâneo, que é o multivíduo, é esse tipo possibilidade. […] (CANEVACCI,
2009 a, p. 16 – 17)

As funções socioculturais das roupas são discutidas por Elizabeth Wilson (2003),

que define moda como o corpo culturalmente visível, as roupas como mecanismo de

controle térmico ficam praticamente em segundo plano quando colocados em questão

seus papéis sociológicos e culturais, e, através disto, são sistematizadas pela moda:

Parte deste estranhamento do vestir é que liga o corpo biológico ao ser social, e o
público ao privado […] nos força a reconhecer que o corpo humano é mais do que
uma entidade biológica. Isto é, um organismo em cultura, um artefato cultural, e
suas fronteiras não são bem definidas. (WILSON, 2003, p. 2)

De antemão, é notável o que diz Lúcia Santaella: “[…] O retrato da moda é

infixável, sua definição é incapturável, sua natureza, pluriforme, multifacetada. […]”

(SANTAELLA, 2004, p. 117), mas há muitas definições e classificações referentes à moda

com importâncias tão relevantes quando às suas indefinições, destacando aqui um dos

paradoxos que complementam o significado de moda.

Paradoxos que são abordados por diversos autores: Flügel discute a moda entre o

diferente e o igual; Charles Baudelaire ressalta essas particularidades em meio às

definições entre o belo presente e o belo eterno e absoluto; Georg Simmel teoriza sobre

as perdas de significados proporcionalmente às expansões (AVELAR, 2011). Em meio

aos paradoxos, o conceito de anti-moda é intrínseco ao conceito de moda, que Wilson

defende como “[…] forma manifestante, representam uma reação contra o que está na

moda. […]” (WILSON, 2003, p. 5).

[…] Anti-moda, especialmente onde o corpo é permanentemente customizado, é o
mais intimidante, e assim, a mais forte arma com que a sociedade pode proteger-
se contra a mudança. Anti-moda é uma cápsula do tempo onde uma geração vive
para outra, uma máquina desenhada para simbolicamente defender e destruir
mudanças. (POLHEMUS, 2011, p. 63)

A Anti-moda pode funcionar como um elemento conservador, como no caso de

sociedades que mantêm os mesmos hábitos em se vestir e se decorar há gerações em

certas ocasiões (Imagem 04) ou no cotidiano (Imagem 05).
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da subcultura com a hegemonia, abordada por Hebdige: “[…] as tensões entre grupos

dominantes e subordinados podem ser encontradas refletidas nas superfícies das

subculturas […]” (HEBDIGE, 2002, p. 2), impactando a moda que, por sua vez “[…] trata

da tensão entre a multidão e o individual em todos os estágios de desenvolvimento nas

metrópoles dos séculos XIX e XX. […]”, segundo Wilson (WILSON, 2003, p. 12).

As relações entre moda e anti-moda propõem portanto contrastes sociais, deixando

claro que há grupos mais homogêneos, com uma linguagem mais simples de ser

codificada e subgrupos onde suas formas particulares de expressões podem vir a ser

mais complexas. Hebdige (2002, p. 18) define estilo como objeto componente da

subcultura:

Estilo em subcultura é, então, cheio de significado. São transformações indo
‘contra a natureza’, interrompendo o processo de ‘normalização’. Como tal, são
gestos, movimentos direcionados a um discurso que ofende a ‘maioria silenciosa’,
que desafia o princípio de unidade e coesão, que contradiz o mito do consenso.
[…]

É importante a abordagem conjunta dessas terminologias, quando se trata de anti-

moda e subcultura de uma maneira não isenta de ligações com a moda e a hegemonia.

Tanto as definições de estilo quanto as de originalidade devem ser recompostas quando é

incluso o antagonismo da anti-moda à hegemonia que a moda oferece. A questão da

originalidade na moda deve ser discutida com mais profundidade. Segundo Avelar (2011,

p. 35):

[…] Se pensarmos em liberdade de expressão, deveremos crer que isso
significaria a possibilidade de um indivíduo criar e produzir suas próprias roupas e
sua maneira de vestir, sem modelos anteriores por parte de um sistema
estabelecido pela indústria da moda. Contudo, a realidade não é tão simples
assim, pois a imitação é inerente ao ser humano. Imitamos desde o início de
nossa existência, uma vez que reproduzimos modelos como pai e mãe ou
pessoas que nos rodeiam desde a infância.

A autora acrescenta em nota: “No entanto, cabe lembrar que nem sempre a

indústria da moda estabeleceu padrões - é o caso das tribos urbanas, tão estudadas por

Polhemus (1994;1996).” (AVELAR, 2011, p. 35).

1.2. Tribos Urbanas

1.2.1. Conceito e Consumo

A popularização do termo “tribo urbana” se deve, primeiramente, às publicações do
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sociólogo Michel Maffesoli (1998), defendendo uma ideia de neotribalismo, onde, em um

contexto contemporâneo, subgrupos em meio às sociedades de massa desenvolvem

antagonismos em relação à hegemonia dessas sociedades, o que compõe a subcultura

abordada anteriormente.

Certas condutas de comportamento das tribos são estabelecidas de modo

diferenciado do que pela maioria hegemônica, os códigos identitários são parte disso,

caracterizando a tribo urbana como um todo e particularidades de seus componentes. Os

códigos propostos pela indústria da moda, até mesmo quando estabelecem um público

específico, são elaborados em consideração à sociedade de massa, portanto, na grande

maioria das vezes esses códigos são divergentes aos das tribos urbanas.

A moda torna-se oposta ao que as subculturas utilizam como ornamento, por essa

característica se relacionam mais com a anti-moda e com o estilo, no entanto, é

negligente afirmar que estes sistemas não se cruzam, as subculturas adquiriram através

das décadas um poder de expressão que difunde seus códigos entre as massas atingindo

camadas populares que antes sequer imaginavam existir estilos de vida tão diferentes do

comum. Os estilos de vida se sobrepõem e os diferenciados acabam por se destacar.

Os elementos culturais das tribos urbanas exercem um comportamento complexo

em comparação às hierarquias e linearidades dispostas na sociedade quando o assunto é

consumo. O indivíduo, visto como consumidor no caso, “[...] é ao mesmo tempo autor e

ator de suas próprias escolhas de consumo. […] Trata-se de uma extraordinária

oportunidade de aprender a escolher livre e criativamente.” (MORACE, 2009, p. 6).

Comparando a atuação do consumidor-autor, abordada por Francesco Morace na

sociedade massiva e nas tribos urbanas, pelo menos em um primeiro plano, a  liberdade

de escolha é maior entre as tribos, mais desvinculada das propostas convencionais da

indústria da moda, mas não livre de determinadas regras, cada tribo se relaciona de uma

maneira diferente com o vestir-se.

Morace (2009) descreve o consumidor contemporâneo sem abordar as definições

de tribos urbanas, porém elabora núcleos geracionais fundados nos principais estilos de

vida observados pela equipe do autor no Future Concept Lab, não trata do consumo em

um viés totalmente impessoal.

O consumidor ator e autor, descrito por Morace (2009) pode ser comparado com o

comportamento fazer-se ver descrito por Canevacci (2009, p. 26 - 27): “[...] Fazer-se ver

significa desafiar a fantasmagoria das mercadorias visuais, tornando-se “coisa” vidente,

fetiche “em” visão e “da” visão.”.

Tanto o consumidor de Morace quanto o observador de Canevacci atuam em
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relação à informação como seres criativos “[...] que possui a inovação no sangue e no

cérebro. […]” (MORACE, 2009, p. 7). Esta flexibilidade em consumir através da

criatividade talvez seja um dos principais motivos em proporcionar diferentes linguagens e

identidades, relacionadas respectivamente com moda e anti-moda por Polhemus (2011).

Antes de abordar algumas relações entre os elementos do capítulo, nos vale a

advertência de que as “apropriações” de elementos da anti-moda pela moda – ou de

elementos das subculturas pela cultura – não partem inicialmente de uma estratégia da

indústria da moda em relação às tribos urbanas.

1.2.2. Relações entre algumas Tribos Urbanas, Moda e Anti-Moda

Como na maioria dos costumes nos Estados Unidos da primeira metade do século

XX, grupos musicais e seus públicos eram fielmente divididos pelas cores de suas peles,

algo que passou a mudar também com a popularização do rock and roll. O jazz e o blues,

estilos que originaram o rock, sofriam pelas classificações entre negros e brancos, através

dessas diretrizes, músicos negros norte-americanos não chegavam com facilidade aos

canais de mídia na época (ROLLING STONE, 2014).

 O rock and roll foi aceito primeiramente através de Elvis Presley, que tinha o

comportamento de um norte-americano negro da década de 1950, mas era branco, por

uma estratégia da indústria fonográfica da época, mesmo assim, seus primeiros vídeos

mantinham o enquadramento da cintura para cima, pois consideravam seu modo de

dançar como algo característ ico dos negros (ROLLING STONE, 2014).

Frente à recente sonorização dos filmes, comercialização do aparelho televisor, a

popularização dos filmes onde o próprio Elvis atuava, como O Prisioneiro do Rock (1957),

além de Marlon Brando em O Selvagem (1954), o rock tomou uma forma branca e

popular, distante das subculturas que lançaram o gênero.

Portanto, havia sim moda e anti-moda em meio às tribos urbanas antes da década

de 1950, como a composição full-size dos zooties e os cowboys, mas vale lembrar que,

embora seja a ênfase da pesquisa, a indústria da moda não foi nem a primeira nem a

única a se basear nos grupos de subcultura para traçar tendências de consumo.

Nos anos 1960 a hierarquia da indústria da moda orientada pela alta-costura

parisiense passa a ser constantemente questionada e confrontada por alguns estilistas

britânicos. Mary Quant iniciou a produção de seus próprios modelos, que rapidamente

caíram no gosto dos frequentadores da Carnaby Street, incluindo a mini saia, no bairro

londrino Soho:
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[...] Suas roupas foram um sucesso, imponde-lhe uma pressão enorme no sentido
de aumentar a produção. Seus modelos para 1956-67 exibiam trajes simples,
baseados em formas retas simples, ligeiramente bojadas, e linhas tubulares. Ela
colocou a cintura para baixo, usou faixas horizontais e inserções triangulares de
pregas na linha da bainha para permitir o movimento; manteve os acessórios no
nível mínimo e, mais significamente, diminuiu as saias. (HAYE e MENDES, 2003,
p. 178 – 179)

Não se tratava de um público qualquer, o público jovem que se reunia no Soho

para comprar roupas (consideradas descoladas para a época) e ouvir rock dava forma à

Swinging London, expressão popularizada pela revista norte-americana TIME, em abril de

1966. Diana Vreeland, editora-chefe da revista Vogue americana, citava Londres como a

cidade mais vibrante e avant-garde do mundo (CONCEPT, 2014).

O reduto jovem chamava atenção por seu comportamento e pelas marcas não

tradicionais que escolhiam para vesti-los, além de Mary Quant, usavam Biba, uma

boutique acessível financeiramente, que fazia entrega pelos correios e tinha muita

influência do art-deco (THE SOHO SYMPOSIUM, 2009). Também havia no gosto dos

jovens o trabalho do alfaiate Dougie Millings, que confeccionava conjuntos para os

Beatles, que abandonaram o estilo de Liverpool, abrindo caminho para outras influências

de consumo proporcionadas pelo grupo ao longo da carreira (HAYE e MENDES, 2003).

Não há indícios de apropriações de estilos por estes estilistas ingleses na época,

mas a maneira paralela em que a moda caminhou com seu público está relacionada com

as quebras de determinadas diretrizes antes adotadas pelos dois lados. Ao mesmo tempo

que os jovens rompiam com os modos da época a moda londrina rompia com as

orientações da moda parisiense.

A capacidade de alcance da anti-moda toma proporções diferentes quando

utilizada pelas tribos urbanas, comparando à anti-moda adotada por determinados grupos

que não aderem às mudanças estabelecidas pela sociedade de consumo padrão.

Saint Laurent utilizou do estilo de vida proposto pelos hippies na década de 1970,

em meio às outras mudanças, a empresa superou uma crise do setor como nenhuma

outra empresa. Além de mais de vinte boutiques YSL prêt-à-porter, o que as outras

maisons resistiam em fazer no início da década de 1970, o estilista trouxe os hábitos

contra o consumo da anti-moda hippie para a moda, através de suas peças:

[...] a arte do patchwork estava sendo revivida na Europa e nos EUA, Saint
Laurent levou a técnica ao mercado de alto poder aquisitivo, criando não apenas
sofisticados trajes de noite feitos de retalhos, mas também um vestido de
casamento de retalhos de sedas e cetins claros. Em outro nível, usou chita não
tingida e algodões estampados, despretenciosos, para batas em camadas e
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estilos ciganos. (HAYE e MENDES, 2003, p.197)

De antemão, é válido citar que os hippies herdaram costumes e imagens de outras

tribos, a proposta hoje em dia parece bem consolidada com diversas vertentes, mas na

época era uma tribo urbana híbrida:

Desde que eu já tenha descrito os predecessores dos Hippies, de certo modo sua
história já está contada. Os Beats contribuíram para um desligamento da
sociedade de consumo padrão e ligaram de volta para a fonte da própria
vanguarda: jazz negro. Os Folkies deram-lhes uma visão do simples, pré-
industrial, vida rural – e uma crença no ativismo comprometido. Os Surfistas
doaram o hedonismo prazeroso e direto, ligação respeitosa com a natureza. Os
Psicodélicos trouxeram a expansão da mente e a possibilidade daquela tecnologia
moderna (shows iluminados, sons sintetizados eletrônicos), novos tecidos e cores,
e LSD podia ser utilizado para providenciar uma rota de fuga da melancolia da
vida moderna. (POLHEMUS, 1994, p. 64)

Tantas influências de outras tribos urbanas não poderiam resultar em poucos

seguidores, além de ser um convite aos “forasteiros” sem tribos diante à pluralidade de

estilos entre os hippies. Contudo, Polhemus (1994) ressalva que embora estejam no

mesmo grupo e que as contribuições sejam paralelas não devem ser ignoradas as

diferenças, e que esta pluralidade não foi o bastante para emergir-se como uma única

tribo.

Com todas as ocorrências da Guerra do Vietnã (1955 – 1975), “[...] as notas sobre

os bombardeios cresceram cada vez mais horríveis, como o plano rendeu até mesmo

jovens brancos da classe média e como a guerra 'voltou pra casa' […] diferenças entre

contraculturas tornou-se o menos preocupante [...]” (POLHEMUS, 1994, p. 66). Os hippies

representavam indivíduos de diversos perfis, mas era acima de tudo uma comoção à

guerra, criando dois opostos para a época.

Havia uma forte mobilização: as manifestações, os festivais de música, como o

Festival de Woodstock (Imagem 06), o espetáculo musical Hair (Imagem 07) e uma nova

fase musical e comportamental dos Beatles (Imagem 08), que mantinham grande parte de

seus fãs do início da década de 1960, haviam popularizado os comportamentos e hábitos

de consumo da tribo urbana.
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de 1970 começaram a frequentar bares e discotecas voltadas ao público gay localizadas

no bairro Soho, pela segurança e liberdade que haviam nesses locais, como Roxy,

Sombrero, Chaguarama e Louise's (MARKO, 2007), a pluralidade das vestes ocorria do

mesmo modo que entre os hippies: “Na Louise você poderia aparecer coberto dos pés à

cabeça com faixas ou poderia simplesmente pegar algo magnificamente tedioso como um

traje barato de polyester [...]” (POLHEMUS, 1994, p. 92).

A proposta de anti-moda do punk, apesar de ser comprometida por uma estética

envolta de customização e agressividade, interferiu e foi interferido pela moda e serve de

referência até hoje tanto na música quanto no vestir em diversas releituras.

Vivienne Westwood destacou-se junto ao punk, no início dos anos 1980 lançou sua

primeira coleção: Le Pirate, com peças assimétricas, culotes, botas de canos largos e

saltos altos, um grande repertório para cantores como David Bowie e Boy George, nos

auges de suas respectivas carreiras na época e infiltrados na cena punk (HAYE e

MENDES, 2003). Ainda em relação ao punk, houve a coleção Punkature (Primavera –

Verão de 1993), que também tinha como fomento criativo o filme Blade Runner (1982).

Além disso, utilizou na coleção Witches (Outono – Inverno de 1983 – 1984) estampas

visivelmente inspiradas pelo trabalho do artista plástico Keith Haring (VIVIENNE

WESTWOOD, 2014), homossexual e fortemente inspirado pelos grafites e pelos guetos

da Nova Iorque dos anos 1980, propondo um enredo que envolve outra tribo, os b-boys e

as flygirls:

[...] Exceto pelo deslize repercutido do 'disco', o monopólio virtual da cultura
popular do Reino Unido caminhava bem adentro aos anos 1980 […] Mas, também
em 1976, invisível para o resto do mundo, o bairro empobrecido South Bronx de
Nova Iorque começou a moldar o novo, uma cultura jovem excitante abaixo do
'rap' e 'hip-hop'. (POLHEMUS, 1994, p. 106)

A subcultura do subúrbio da metrópole, predominante negra, em uma batida

paralela aos contextos ainda não homogêneos mas mais difundidos dos punks e dos

hippies, trouxeram um frescor e um ruído ainda não testado pela massa. O hip-hop e o

rap eram juntos uma outra alternativa nos anos 1980, com cores fortes e grafismos que

remetiam às origens que antes não tiveram grandes oportunidades de expressá-las, junto

ao streetwear que ostentava marcas esportivas (POLHEMUS, 1994).

Em um movimento oposto às elaborações minuciosas do hip-hop e das

miscelâneas culturais que envolviam os punks e os hippies, no início dos anos 1990 o

grunge surgiu nas imediações de Seattle, Estados Unidos, e popularizou um estilo

relaxado, camisas de flanela xadrez e calças jeans por cima das calças de moletom
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(Imagem 15 e 16), esta composição era anteriormente a mesma adotada pelos

lenhadores que trabalhavam na mesma área ,sendo esta uma das únicas opções

disponíveis nas lojas de departamento, os jovens músicos de garagem compravam o que

tinham ao alcance (PRAY, 1996).

Imagem 15 – Kurt Cobain em show de sua banda Nirvana,
1990. Fonte: REVÉS.

Imagem 16 – A modelo Kate
Moss e o ator Johnny Depp,
1 9 9 5 . F o n t e : C O L O R
SCIENTIST.

A difusão dos elementos de veste pelo grunge repercute até hoje, fomentando até

mesmo coleções no prêt-à-porter de luxo, como na coleção Outono – Inverno da Yves

Saint Laurent em 2013 (Imagem 17).

Imagem 17 - Peças inspiradas no
g r u n g e e m d e s f i l e d e
Outono/Inverno da Yves Saint
L a u r e n t , 2 0 1 3 . F o n t e :
STYLE.COM.

As tribos urbanas exercem portanto, a função de complementar a sociedade, de

certa forma com a ausência do convencional, ideias e estéticas não harmônicas, e, com a

anti-moda proposta por eles, fomentam criações em diversos patamares da moda.
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2. Moda e Anti-Moda como Sistema Complexo

2.1. Os conceitos de Moda e Anti-Moda inseridos nas Teorias de

Difusão

Apesar das segmentações entre públicos e indivíduos apontadas no capítulo

anterior, podemos afirmar que a Indústria da Moda segue em ciclo mercadológico

resultante da observação de tendências comportamentais que são processadas e agem

como componentes de tendências de consumo, que são difundidas gradativamente entre

setores da sociedade. Os conceitos de Moda e Anti-Moda, são complementares às ações

do consumo.

Antes de abordar a atuação de grandes empresas-observatórios e o

comportamento mercadológico, são necessários alguns esclarecimentos sobre os

conceitos adotados sobre tendências e suas categorias: macrotendências e

microtendências. Segundo Janiene Santos (2013, p. 23):

[...] o termo tendência se vinculou de forma mais evidente à ideia de movimento,
de transformação, de que algo na sociedade tende para algum outro ponto de
evoca uma novidade que se instalará num momento futuro. Como essa definição
pode ser aplicada aos mais diversos setores e situações,  termo “tendência” é
muito utilizado com significados distintos [...]

As macrotendências, como o próprio nome já diz, podem ser compreendidas como

tendências mais abrangentes, tanto em extensão territorial como temporal, ocorrem de

maneira global em um período mais extenso, para alguns autores, como Francesco

Morace, Lindkvist e Faith Popcorn, por volta de uma década ou mais (SANTOS, 2013).

Sobre a formação das macrotendências, publicações mais antigas, como as de

marketing tradicional de Kotler e Keller, sugerem uma formação mais extensa e lenta, no

entanto, eventos repentinos de grande repercussão podem colaborar intensamente  com

a geração de macrotendências, antes inesperadas.

[...] acontecimentos repentinos podem impulsionar ou ou afetar completamente o
rumo dos comportamentos e valores dominantes na sociedade, como, por
exemplo, os atentados de 11 de setembro, que provocaram mudanças profundas
não apenas na sociedade americana, que retomou um estilo de vida mais indoor
ou caseiro como forma de obter mais segurança e proteção – foi justamente esse
estilo de vida que fez com que o hand made ganhasse evidencia no vestuário, na
decoração etc.. já que as pessoas buscaram formas de se entreter dentro de casa,
ficando mais voltadas aos trabalhos manuais. [...] (SANTOS, 2013, p. 29 – 30)
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Já as microtendências apresentam uma onda menos ampla, em um espaço menor

de tempo e espaço, são mais pontuais. “[...] Mark J. Penn (2008) reforça o conceito de

comportamento emergente de nichos e a importância de se observar os pequenos grupos

– algo que, com o foco apenas em grandes acontecimentos, fica difícil enxergar. [...]”

(SANTOS, 2013, p. 30).

Além dos conceitos de Macrotendências e Microtendências, temos outros conceitos

também definidos através das variantes de tempo, espaço e números de adeptos, como

Modismo (que também pode ser definido como Onda ou Fad), Moda e Clássico, que são

ilustrados no gráfico a seguir (Gráfico 1):

Gráfico 1 – Modismo, Moda e Clássico pelas variantes
Números de Adeptos e Tempo. Fonte: Adaptação de
SANTOS, 2013.

Os modismos são, portanto, de aceitação e difusão rápidas, que podem ser

exemplificados pela adoção de determinados produtos. Moda, neste caso, refere-se a “[...]

um fenômeno mais persistente e seguido de forma consciente – por meio de aspectos

ligados aos estilos de vida, à cultura e ao consumo – durante um período de duração

maior [...]” (SANTOS, 2013, p. 24). O Clássico, por sua vez, pode também ser chamado

de tendência sociocultural, por se tratar de um “[...] ciclo de estabilidade de aceitação

extremamente longo […] um comportamento ou valor emergente nas dinâmicas sociais

que terá uma duração longa [...]” (SANTOS, 2013, p. 26).

Algumas empresas são especializadas em compreender as tendências de

consumo através de análises comportamentais da sociedade. A empresa-observatório

Future Concept Lab, fundada e presidida pelo sociólogo italiano Francesco Morace atua
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em cerca de 40 países através de mais de 50 correspondentes que coletam traços de

mudanças comportamentais que, após uma análise meticulosa, resultam em tendências

do consumo mundial.

[...] Não se trata apenas de observar como as pessoas se vestem: é necessário
inserir as informações coletadas num quadro de interpretação sociológica
abrangente para se chegar às megatendências de comportamento, e só então
detectar para onde caminha o mercado global. O mistério reside em perceber
unicidade em fenômenos aparentemente distintos e saber lidar com a instabilidade
a fim de elucidar as forças vetoras da sociedade. (MORACE, 2009, p. 06)

Morace divide os consumidores em dez principais núcleos geracionais

contemporâneos que agem de acordo com particularidades de consumo, descrevendo

causas sociológicas e  consequências mercadológicas que envolvem cada um destes

grupos:

Posh Tweens [8-12 anos, meninos e meninas] […] amantes das novidades, talvez
os últimos e únicos que seguem as lógicas tradicionais da última moda. […]
fashion victim. Precoces utilizadores de tecnologia possuem grande influência
sobre seus pais em termos de consumo […]
Expo Teens [12-20 anos, meninos e meninas] […] vivem a própria identidade
como “exposição” […] criam o próprio referencial estético […] a moda se encontra
com a arte, a gráfica e o design. […] com a idade, torna-se um Exper Teen.
Linker People [20-35 anos, homens e mulheres] […] multiplayers, […] vivem a
condição humana como um infinito reservatório de estímulos a serem propostos e
colecionáveis. […] trend setters no comportamento de consumo e são curiosos e
interessados em experimentar novas tecnologias. […] aberto a qualquer
combinação inesperada, […] sem nunca se identificar como apenas uma
comunidade. […]
Unique Sons [20-35 anos, homens e mulheres] […] individualistas, egocêntricos,
narcisistas, consumistas […] o motor da nova sociedade de consumo […] utilizam
a Rede para demonstrar a própria contemporaneiade no mundo. […]
Sense Girls [24-40 anos, mulheres] […] Refinadas, sensíveis, exóticas […] muito
distante da vulgaridade midiática e se propõem estar ao centro de uma evolução
ética e estética que marca uma profunda mudança de paradigma, que neutraliza a
aceleração sem crítica à modernização […]
Mind Builders [35-50 anos, homens] […] expressão da nova burguesia intelectual
[…] os novos existencialistas, os apaixonados pelo estudo do pensamento
humano e pela leitura […]
Singular Women [35-50 anos, mulheres] […] audaciosas, seguras de si, sem
conceitos preestabelecidos. […] enfraquecimento da identidade masculina do
ponto de vista estético […]
DeLuxe Men [45-60 anos, homens] […] prestígio e distinção […] “novo e
verdadeiro luxo” […] proposto por novos ricos no mundo inteiro, principalmente
nos mercados emergentes do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China).
Um mundo patriarcal que adotou lógicas estéticas dos anos oitenta q que
influencia também o mundo feminino das grandes marcas […]
Normal Breakers [45-60 anos, homens e mulheres] […] novos rebeldes […] visão
crítica e criativa da realidade […] normalidade e transgressão convivem e se
sobrepõem na sua condição de pessoas de meia idade […]
Pleasure Growers [acima de 60 anos, homens e mulheres] […] boomers
americanos que não aceitam os valores e o comportamento típico da terceira
idade e que redescobrem e lançam os valores das suas utopias de juventude […]
“estética” completamente nova e regenerada: informal, juvenil, energética e
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psicodélica. (MORACE, 2009, p. 24 – 25)

Outro exemplo é BrainReserve, uma “consultoria de marketing futurista”  fundada

pela consultora Faith Popcorn, conhecida como “O Oráculo das Tendências” e “O

Nostradamus do Marketing”, que possuí clientes como Nike, Coca-Cola, Pepsico, Mc

Donalds, P&G, Unilever e Bayer divide a conduta empresarial em 10 métodos que traçam

17 megatendências de consumo (POPCORN, 2015).

Além das megatendências de consumo, temos tendências de repercussões mais

pontuais, a Trend Watching compõe, principalmente, um conjunto de microtendências

com mais de três mil pesquisadores estrategicamente distribuídos pelo mundo, montando

panoramas periódicos de tendências que retratam os próximos comportamentos em

territórios delimitados (TREND WATCHING, 2014).

A Indústria da Moda segue também os bureaus de tendências, especializados

neste setor, onde as informações são processadas em detalhes diretamente ligados à

produção da Indústria da Moda, como cores, tecidos, shapes, acessórios, etc. As

principais empresas que elaboram essas informações são a WGSN e a Stylesight,

recentemente fundidas (FFW, 2013).

Vale também ressaltar alguns elementos mais informais da captação de tendências

pelo mercado, no Brasil, por exemplo, as telenovelas são componentes importantes do

consumo, principalmente em setores mais populares, é o caso das meias de lurex em

Dancin' Days (Imagem 09), do anel marroquino em O Clone (Imagem 10) e o mais

recente caso do esmalte azul divulgado na novela Em Família (Imagem 11).

Imagem 18 – Encarte do álbum musical da novela
Dancin' Days, de 1978, exibindo as meias de lurex
que caíram no gosto do público na época. Fonte:
MODA, UMA OPINIÃO.
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Outras empresas também lançam tendências, redes sociais, como o Facebook por

exemplo, em um momento oportuno analisam os comportamentos de seus usuários para

assim sugerir tendências e se antecipar em consultoria para seus anunciantes em

marketing digital (EXAME, 2014).

Os indivíduos que interagem com as tendências em um grupo específico ou na

sociedade hegemônica, as mudanças de estilo tanto na moda como na arte, arquitetura,

design se devem aos movimentos propostos ou contra-propostos pelas tendências.

Vejlgaard os define em oito perfis e afirma que qualquer pessoa pode participar desse

processo (SANTOS, 2013):

Trend Creators: criadores de tendências. Pequeno grupo extremamente inovador
e inventivo que cria as tendências […]
Trend Setters: formadores de opinião. Entusiastas, curiosos e inovadores são os
primeiros a usar, experimentar e adotar as tendências antes delas serem aceitas
pela maioria […]
Trend Followers: seguidores de tendências. São muito parecidos com os
formadores de opinião, mas precisam ver pessoas usando antes para ter certeza
que determinada tendência merece ser seguida. Inspiram-se nos formadores de
opinião;
Early Mainstreamers: grupo dominante primário. Aceitam as tendências um
pouco antes da maioria das pessoas […], mas precisam ver um grande número de
pessoas usando para aceitar;
Mainstreamers: grupo dominante principal. Representam a maior parte dos
consumidores. Usam o que é testado e reconhecido, se guiam pela média; usam
porque todos estão usando;
Late Mainstreamers: grupo dominante tardio. Grupo hesitante quanto a mudança
de estilos ou gostos. Não aceita que as mudanças tenham que ocorrer
frequentemente; não se importa em usar coleções passadas;
Conservatives: conservadores. São céticos quanto às mudanças; preferem
seguir padrões de estilos que perduram por anos ou décadas. São felizes com o
padrão que seguem e só mudam se não encontram o produto que estão
habituados a consumir;
Anti-innovators: anti-inovadores. Não aceitam a mudança e vivem em grupos
fechados. […] (SANTOS, 2013, p. 47 – 49)

Podemos dizer que os grupos entre Trend Creators aos Conservatives seguem o

conceito de Moda discutido no capítulo anterior, já os Anti-innovators vivem em um

padrão oposto, que determinamos como Anti-Moda, também discutido no capítulo

anterior, mas estão em uma parcela falha, segundo Ted Polhemus (2011) contra toda e

qualquer mudança são cada vez menores e mais raros esses grupos.

Os Trend Creators podem contribuir com o conceito de Anti-Moda, não seriam

“criadores de tendências” se os estilos por eles adotados fossem estagnados, mas

alavancam uma série de comportamentos da Indústria da Moda, portanto, além de

artistas, designers e pessoas extremamente ricas, como citado por Vejlgaard (SANTOS,
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2013), podemos acrescentar grupos que seguem o conceito de Anti-Moda de maneira

transgressora, relacionada às suas próprias subculturas, como as Tribos Urbanas.

Everett Rogers elabora uma curva de adoção de tendências mais versátil do que a

categorização de Vejlgaard, de uma maneira não linear (SANTOS, 2013):

Gráfico 2 – Curva de Rogers de adoção do consumo. Fonte: SANTOS, 2013.

Outros fenômenos presentes nas Teorias de Difusão que podem se relacionar com

os conceitos de Moda e Anti-Moda anteriormente abordados são os movimentos

propostos pelos desenvolvimentos das tendências, o trickle-down, onde as tendências

descem de patamares, das classes de consumo mais elevadas às mais baixas e o

bubbling-up onde “[...] o estilo e gostos podem emergir das periferias, tribos, subculturas

etc. Hoje as tendências surgem efetivamente de diversas esferas da sociedade [...]”

(SANTOS, 2013, p. 45).

No filme O Diabo Veste Prada (2006), a personagem Miranda Priestly (Meryl

Streep), editora-chefe de uma grande revista de moda, relata uma situação de tendência

em movimento trickle-down:

[…] o que você não sabe é que essa blusa não é apenas azul, nem turquesa, nem
lápis... Na verdade é azul celeste e você também não está ciente do fato de que
em 2002, Oscar de la Renta fez uma coleção de roupas azuis celestes, e depois,
acho que Yves Saint Laurent, não foi? Criou jaquetas militares de cor azul
celeste? […] Depois, essa cor apareceu em coleções de oito estilistas diferentes,
chegou às lojas de departamento e acabou por fim em liquidações em alguma
lojinha de esquina. […] De qualquer forma, esse azul representa milhões de
dólares e trabalhos incontáveis […] (FRANKEL, 2006)

Podemos dizer que trickle-down é o percurso mais convencional das tendências.

Na viagem da família real portuguesa para o Brasil em 1808 os piolhos eram uma praga,
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as damas da corte faziam o uso de turbantes para controlar a infestação, com a chegada

na colônia as mulheres nativas acreditavam ser uma tendência européia e passaram a

utilizar turbantes também.

Em 1932, no filme Letty Lynton, Joan Crawford atuou com um vestido de festa de

babados brancos, em uma reprodução em larga escala para a loja de departamentos

Macy's, em Nova Iorque, foram vendidas cerca de meio milhão de cópias após divulgação

do filme (HAYE e MENDES, 2003).

As classes mais baixas se atentam às roupas das mais altas, incluindo a classe

artística, através da mídia já com uma certeza em acompanhar as tendências. Eventos

como Oscar, Globo de Ouro e suas respectivas recepções nos tapetes vermelhos

chamam atenção pelos looks que definem tendências para os vestidos de festas.

O movimento bubbling-up, embora não seja o mais convencional destaca-se mais

exatamente por tratar-se de um ruído em meio ao o que não estamos tão acostumados e,

por mais que os elementos identitários sejam transformados em elementos linguísticos

para a indústria da moda (POLHEMUS, 2011), são menos processados.

O recente refinamento de determinados produtos e serviços alimentícios, apelidado

de gourmetização, trouxe às grandes cidades brasileiras feiras e lanchonetes itinerantes

que, apesar do refinamento, trazem propostas mais rústicas, além de tentar trazer o

costume de comida de rua às classes mais altas, características de um movimento

bubbling-up.

Outros exemplos, principalmente ligados às tribos urbanas, serão desenvolvidos

mais adiante, levando em conta que estas agem como minorias e difundem seus

elementos identitários em meio à sociedade hegemônica.

Os movimentos trickle-down e bubbling-up são paralelos aos movimentos top-down

e bottom-up, descritos por Steven Johnson, dentro de seu conceito de Emergência,

inserido nas Teorias dos Sistemas Complexos (JOHNSON, 2001), o que será discutido

mais adiante.

A linearidade dos desenvolvimentos de tendências podem ser refutáveis quando

levados em consideração o conceito de Anti-Moda, as minorias heterogêneas da

sociedade agem com determinados estilos que são apropriados pela Indústria da Moda e

chegam ou regressam ao consumo hegemônico, portanto, essas minorias complementam

as primeiras categorias dos desenvolvimentos de tendências.

Além da apropriação de estilos, certas tribos tomam conta e dão rosto a

determinados períodos, como quando há uma festa “anos sessenta” e é subentendido

que a intenção é vestir-se como os jovens da Swinging London e não como indivíduos
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avulsos a esse movimento.

A Moda, Anti-Moda e as Teorias de Difusão quando relacionadas formam um

panorama de múltiplas direções de causas e efeitos dispersos, muito distantes de apenas

uma ação de repercussão linear, trata-se de uma evolução em rede, algo que pode ser

melhor compreendido através das Teorias do Sistemas Complexos.

2.2. Complexidade no Contexto Contemporâneo.

[…] torna-se evidente nas ciências contemporâneas, que grandes progressos são
obtidos quando o observador é reintegrado à observação, seja das dimensões
física, microfísica ou cosmofísica. Além, esse que observa, que pensa, que cria,
não pode ser descolado de suas dimensões sociológica e biológica e ser
unicamente considerado em sua dimensão individual, unitária. Não há apenas a
unidade, há a perspectiva da rede, do sistema, com seus elementos
interconectados. (ALMEIDA, 2011, p. 47)

Por todo o desenvolvimento sociológico, as informações foram sempre itens

presentes, assim como a forma que estas informações são dispostas à sociedade, o que,

aliás, leva às definições de cada era da comunicação. As formas como nós compomos e

consumimos informações definem a comunicação e influenciam a maneira como vivemos.

Hoje, o grande fluxo de informações, com a acessível composição e opinião sobre

diversos tópicos e disponibilidade de um conteúdo imensurável on-line são características

diretamente ligadas à Cibercultura, ou Cultura Digital (LÉVY, 1999). Levando em

consideração a divisão do desenvolvimento da Comunicação em seis Eras - Oral, Escrita,

Impressa, de Massa, das Mídias e Digital -, podemos compreender, em uma disposição

não linear (SANTAELLA, 2003), as correlações entre as três últimas Eras como fator

fundamental ao contexto do atual fluxo de informações e suas consequências.

Vale ressaltar que, embora utilizado o termo Era, não nos referimos a esses

períodos culturais de maneira fechada, vinculando automaticamente o fim de uma Era

com o imediato início de outra, segundo Lúcia Santaella (2003), as novas formações

comunicativas e culturais se adaptam nas anteriores, resultando em reconfigurações, ou

seja, não há data exata para nascimento e morte de uma Era da Comunicação.

A Cultura de Massa, como o próprio nome já diz, propõe um conteúdo massivo, ou

seja, de grande público, a distinção entre públicos é muito limitada, a popularização do

aparelho de televisão, na segunda metade do século XX, é, de certa forma, protagonista

da Era da Cultura de Massas. De acordo com Marshall McLuhan (1964) a televisão é um

meio frio, onde os sentidos dos espectadores são prolongados em baixa definição, com

menos dados a serem processados, buscando mais a participação do receptor, com sua
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imaginação, suas conclusões, como algum jogo comentado ao longo da semana, ou o

episódio de uma novela ou seriado que dá espaço para especulações do que vem a

seguir.

No início da década de 1980, a Cultura das Mídias começa a se destacar, dando

alternativa ao consumo massivo de comunicação, abrindo campo para a escolha e o

consumo individualizado:

[…] começaram a intensificar cada vez mais os casamentos e misturas entre
linguagens e meios, misturas esses que funcionam como um multiplicador de
mídias. Estas produzem mensagens híbridas como se pode encontrar, por
exemplo, nos suplementos literários ou culturais especializados de jornais e
revistas, nas revistas de cultura, no radiojornal, no telejornal etc.

Ao mesmo tempo, novas sementes começaram a brotar no campo das
mídias com o surgimento de equipamentos e dispositivos que possibilitaram o
aparecimento de uma cultura do disponível e do transitório: fotocopiadoras,
videocassetes e aparelhos para gravação de vídeos, equipamentos do tipo
walkman e walktalk, acompanhados de uma remarcável indústria de videoclips e
videogames, juntamente com a expansiva indústria de filmes em vídeo para serem
alugados nas videolocadoras, tudo isso culminando no surgimento da TV a cabo.
(SANTAELLA, 2003, p. 04 - 05)

Lúcia Santaella (2003) ainda diz que estes processos comunicativos, em alternativa

à Cultura de Massa, nos tiraram da posição inerente de receptores de mensagens

impostas, nos preparando para a chegada dos meios da Cultura Digital, esta, por sua vez,

em “busca dispersa, alinear, fragmentada, mas certamente uma busca individualizada da

mensagem e da informação.” (SANTAELLA, 2003, p. 27).

Compreendendo a coexistência da Cultura Digital com a Cultura de Massa e a

Cultura das Mídias, principalmente a composição de informações de maneira individual e

a relativa uniformidade inesperada de todo este conjunto, há certas espécies de mosaicos

de informações, onde cada peça tem função e forma diferente das outras, mas que

compõem em conjunto um panorama harmônico ou não, se tratando de uma situação

complexa.

As eras comunicacionais  são um exemplo ideal das principais plataformas do

pensamento contemporâneo, que foram abordadas no primeiro capítulo: a nostalgia, o

pastiche e as fronteiras borradas, abordadas por autores como Jamesson (1996) e

Bauman (2001).

Outras abordagens dos autores pós-modernos também se relacionam com a

multiplicidade de mídias e formatos, Bauman por exemplo, cita a facilidade com a que os

relacionamentos múltiplos são feitos e desfeitos (principalmente desfeitos) em redes

sociais on-line, exemplo à liquidez tão abordada pelo sociólogo (FRONTEIRAS DO
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PENSAMENTO, 2011).

A dissolução e sobreposição de tempo, espaço, ideias e identidades entre as eras

comunicacionais, bem como entre as compreensões dos conceitos de Moda, Anti-Moda

inseridas nas Teorias de Difusão ou entre Cultura e Subcultura, Indivíduo e Coletivo,

Tribos e Sociedade Hegemônica podem se relacionar com a Complexidade.

A Teoria dos Sistemas Complexos pode ser descrita como uma situação onde

componentes independentes sem posição hierárquica aparentemente relevante compõem

um sistema de organização sem planejamento ou ordem, o que pode ser definido como

comportamento bottom-up, ou seja, um fenômeno onde determinados dados emergem de

baixo para cima, sem qualquer hierarquia (JOHNSON, 2003). Segundo Silvia Laurentiz

(2004, p. 08):

É fato que nós fazemos parte e contribuímos para a formação de um sistema
complexo cultural, social, econômico -, embora não possamos perceber
claramente nossa contribuição individual, pois ela se dilui entre os demais
participantes deste sistema.

Steven Johnson (2003) em Emergência: A Dinâmica de Rede em Formigas,

Cérebros, Cidades e Software, relata quatro diferentes casos em que sistemas

observados profundamente produzem propriedades emergentes, ou seja, onde não há

linearidade ou hierarquia nas ações de determinado grupo, pode haver sim um resultado

de repercussão tão relevante quanto às de sistemas lineares hierárquicos.

No primeiro capítulo de seu livro, por exemplo: O Mito da Formiga-Rainha, Johnson

se encontra em Palo Alto, Califórnia, com Deborah Gordon para compreender sobre a

inteligência coletiva de formigas em seu laboratório, onde pesquisa principalmente a “[...]

conexão existente entre o micro-comportamento individual das formigas e o

comportamento global das próprias colônias [...]” (JOHNSON, 2003, p. 30).

A grande surpresa nos relatos de Gordon é que, apesar de toda a proteção de

operárias ao redor da formiga-rainha, não há uma hierarquia ou uma disputa de poderes

no formigueiro, o nome é uma força de expressão ao fato de que o ciclo de reprodução do

formigueiro depende em específico dessa formiga.

[...] é do interesse de toda a colônia – e da combinação de genes da colônia –
manter a rainha a salvo. Seus genes as instruem a proteger sua mãe, da mesma
maneira que seus genes as instruem a procurar suprimentos. Em outras palavras,
a matriarca não treina seus servos para protegê-la, é a evolução que faz isso.
(JOHNSON, 2003, p.31)

Na conversa entre Johnson e Gordon ainda é relatado, por exemplo, que as
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formigas construíram um cemitério no ponto mais distante da colônia e um depósito de

lixo no ponto mais distante tanto da colônia, quanto do cemitério. Johnson acrescenta:

“[...] As colônias estudadas por Gordon mostram um dos mais impressionantes

comportamentos descentralizados da natureza: inteligência, personalidade e aprendizado

emergem de baixo para cima, bottom-up.” (JOHNSON, 2003, p. 31 – 32).

Podemos relacionar o conceito de emergência, juntamente com o exemplo do mito

da formiga-rainha, com o pensamento contemporâneo pelas fronteiras borradas com a

hierarquia não estabelecida e por suas propriedades sobrepostas. Ainda é possível

relacionar o conceito de propriedades emergentes com a as tribos urbanas, apresentadas

no primeiro capítulo.

2.3. Tribos Urbanas e seus elementos de Moda como Propriedades

Emergentes repercutidos na Sociedade Hegemônica

Tratando-se de Tribos Urbanas e Complexidade, é comum que grandes cidades

componham panoramas ideais para análises, pequenas cidades também podem fomentar

análises perante seus grupos sociais em caráter complexo, no entanto, as repercussões

de suas propriedades emergentes são menos difundidas. Johnson (2003, p. 38 – 39)

retrata dois tipos de complexidade aplicáveis às sociedades metropolitanas:

[…] Em primeiro lugar, há o sentido mais convencional de complexidade, como
uma sobrecarga sensorial, a cidade expandindo o sistema nervoso humano até
seus extremos e, no processo, ensinando uma série de novos reflexos – e abrindo
caminho para uma série complementar de valores estéticos, que se desenvolvem
como uma casca em volta da ferida. […]

Esta primeira definição é essencial quando pretende-se compreender moda, anti-

moda e tribos urbanas, trata-se de não apenas de novos ou revistos valores estéticos,

mas de um ruído diante tanto da sociedade hegemônica quanto de outras subculturas.

Por esse motivo talvez a anti-moda age mais entre grupos transgressores do que

conservadores (POLHEMUS, 2011).

As metrópoles contemporâneas configuram junto aos tempos de crise e à metáfora

de “casca em volta da ferida”, uma plataforma rica em mudanças e tendências, “[...] a

crise é um período propício a constatações de fatos reais, como a ruptura de mecanismos

de consumo até então vigentes. A crise avança e o perfil do consumidor muda [...]”

(MORACE, 2009, p. 06). As constantes crises e a globalização, ou mundialização, são

também discutidas pelos teóricos contemporâneos como causa e consequência da pós-
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modernidade (BAUMAN, 2001) (JAMESON, 1996).

A segunda definição de complexidade e espaço urbano, não é necessariamente

divergente da primeira, podem ser complementares em certos casos:

[…] A multidão é algo na qual você se insere pela pura poesia da experiência.
Contudo, a complexidade não é somente uma questão de sobrecarga sensorial.
Há também o sentido de complexidade como um sistema de auto-organização […]
Tal tipo de complexidade vive em um nível acima: descreve o sistema da própria
cidade e não uma recepção sensorial por parte do habitante. A cidade é complexa
porque surpreende, sim, mas também porque tem uma personalidade coerente,
uma personalidade que se auto-organiza a partir de milhões de decisões
individuais, uma ordem global construída a partir de interações locais. […]
(JOHNSON, 2003, p. 39)

As duas definições quando aplicadas compõem diferentes resultados através dos

pontos de vista, o primeiro, mais tímido, é caracterizado pela procura de ruídos, o que é

diferente, transgressor, o segundo apresenta uma visão mais totalitária, um panorama,

onde a intenção é descobrir qual o combustível e a inteligência por de trás de uma parcela

da sociedade, seja ela a cidade ou um grupo específico, como as tribos urbanas.

Nas Teorias de Difusão os movimentos exercidos pelas tendências trickle-down e

bubbling-up, onde, respectivamente, transitam de cima para baixo e de baixo para cima

(SANTOS, 2013), são semelhantes aos movimentos exercidos por diversos fenômenos

estudados por Steven Johnson (2003) em seu conceito de Emergencia, top-down e

bottom-up.

Tanto o conceito de trickle-down, quanto o de top-down partem de um grupos ou

indivíduos aparentemente dominantes e submergem para grupos e indivíduos

aparentemente inferiores, próximo das leis estabelecidas a cada cidadão, das regras

estabelecidas por chefes de família, das roupas que se popularizam através dos filmes,

séries, novelas, cantores e bandas, das próprias tendências quando são adotadas

primeiramente pelas marcas de alta-costura e prêt-à-porter de luxo. Um movimento mais

tradicional, habitualmente confortável.

Já os conceitos de bubbling-up e bottom-up, afirmam um movimento oposto, onde

grupos e indivíduos sem a mesma pretenciosidade dos dominantes dos outros

movimentos, compõem um panorama de comportamentos e estilos que emergem aos

grupos dominantes sem que haja um planejamento para isto.

Certamente, devemos considerar que eventualmente ambas as duas duplas de

conceitos eventualmente podem coexistir, integrar, interagir uma com a outra, no entanto,

sempre prevalecerá uma das duas duplas, o que caracteriza um movimento mais clássico

ou um movimento mais transgressor.

44



Essa integração, e a consideração dessa perspectiva multidimensional na
prática, quer em física, biologia, em filosofia, torna-se um desafio multidimensional
na própria base da produção de conhecimento. Confrontando um saber
desarticulando em essência, o pesquisador vê-se diante de um fragmento do todo,
cuja visão geral escapa não a si, mas a todos. […] (ALMEIDA, 2011, p. 48)

Também devemos considerar as apropriações de tendências emergentes por grupos

dominantes ou intermediários, faz parte das interações entre os conceitos de trickle-

down / top-down e bubbling-up / bottom-up. A decisão, citada no primeiro capítulo, de

Yves Saint Laurent em trazer o estilo hippie para a marca na década de 1970 é um

exemplo de tentativa de conversão de uma tendência bubble-up para trickle-down.

Um movimento oposto ocorre pelos seguidores do hip-hop, que adotam roupas

esportivas de grandes marcas (POLHEMUS, 1994) e transformam um movimento trickle-

down em bubbling-up. As coleções de moda esportiva que seguiam um padrão linear de

consumo, caem no gosto do subúrbio e cativando outros públicos.

Algumas vezes as tribos urbanas podem também exercer apropriações de

elementos de consumo esquecidos ou estabilizados, os próprios hippies tinham como

referências outras sub-culturas (POLHEMUS, 1994). Podemos citar novamente, agora

como exemplo, as camisas de flanela utilizadas pelos trabalhadores da indústria

madeireira dos arredores de Seattle que foram popularizadas através das bandas grunge

para o mundo na década de 1990 (PRAY, 1996).

O timming entre tribos urbanas e estilistas às vezes é ideal, que emergem juntos à

popularidade, sem concluir qual contribui mais com o outro. Na Londres da década de

1960 marcas como Biba e Mary Quant tornaram-se populares através dos jovens

frequentadores do Soho e amantes do rock (HAYE e MENDES, 2003), no entanto,

também contribuíram com o perfil da tribo, já que uma das atividades favoritas desses

jovens era ir às compras, seria complicado descrevê-los sem citar os cortes simplificados

e geométricos, poucos acessórios e as mini-saias.

Vivienne Westwood também teve uma ascenção de causas e consequências

diluídas em meio às motivações do punk, era mulher do empresário da maior banda de

punk rock, abriram juntos uma boutique transgressora na King's Road em Londres

(VIVIENNE WESTWOOD, 2014), um endereço privilegiado, a transgressão levada à

sociedade foi conjunta, com contribuições de Westwood e dos punks.

As tribos urbanas, portanto, podem ser reconhecidas como sistemas complexos, em

um primeiro momento a anti-moda composta por eles é reconhecida como propriedade

emergente em um segundo momento, por vezes, quando popularizada para a sociedade
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hegemônica, deixa de ser anti-moda para ser moda.

Confirma-se que a moda acolhe os signos identitários da anti-moda e os

transformam em signos linguísticos. Os movimentos de consumo no primeiro momento

são predominantemente bubbling-up e bottom-up, já no segundo momento são

predominantemente movimentos trickle-down e top-down.

É certo que as tribos urbanas também utilizam dos signos linguísticos difundidos

pela moda, no entanto são linguagens por vezes esquecidas, antes repelidas pela

sociedade hegemônica, portanto as tribos urbanas são responsáveis por essas

popularizações que, em um movimento bubbling-up / bottom-up, podem ser descritas

como propriedades emergentes.
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Considerações Finais

A pós-modernidade coloca em discussão a liquidez das coisas, ao mesmo tempo

que tudo é intenso, é curto, “[...] que seja infinito enquanto dure” (MORAES, 2015), tantos

as modas, quanto as modices podem ser descritas pelo verso de Vinícius de Moraes no

poema Soneto de Fidelidade, dispostas como algo eterno que sempre terão um fim, mas

sem não antes aproveitá-las até o último suspiro de inovação e transferi-las para outros

públicos.

A concluir, a importância das parcelas heterogêneas na sociedade, transgridem, se

destacam e provocam o olhar superficial e hegemônico a se aprofundar. A subcultura

sustenta ciclos renovadores da cultura, repercutindo na sociedade com o tempo.

Também notamos que as roupas mais uma vez se provam como um meio de

definição do ser social (MCLUHAN, 1964) e a moda, por sua vez, se prova como o corpo

culturalmente visível (WILSON, 2003). As tribos urbanas se relacionam e se indentificam

não apenas por suas motivações sociais, mas se conservam ou se reciclam através da

moda.

O conceito de multivíduo (CANEVACCI, 2009 a) intensifica-se pela da identidade

proposta, ser de cada tribo a cada dia é uma conduta um tanto contraditória, mas a moda

pode possibilitar uma experiência de se sentir incluso a uma tribo ou a várias, também

torna o conceito mais próximo do pós-moderno, através da permeabilidade de

informações, da bricolagem e da nostalgia.

As revisões sobre moda, anti-moda e tribos urbanas tornaram-se intrísecas nesta

pesquisa, e reforçam a teoria de Polhemus (2011) em que a anti-moda quando utilizada

por grupos conservadores não obtém o mesmo sucesso de grupos transgressores, não

difundem seus modos e acabam definhando socialmente. Tribos geram anti-moda como

identidade que são processadas pela indústria da moda em linguagem, mas podemos ver

isto também como um ciclo, pois as tribos também utilizam da linguagem proposta pela

indústria da moda e outros mercados, como o fonográfico.

Por mais que as apropriações de elementos da anti-moda pela moda sejam algo

estratégico, não devemos concluir este fato como algo ruim e pretensioso demais. A

rigidez da criatividade dentro da indústria da moda, a falta de liberdade de criação, é

frequentemente corrompida por essas apropriações, devemos ver este fluxo de

informações como um respiro, em uma proposta irreverente se comparada aos fluxos de

informações convencionais da indústria da moda.

Devemos levar em conta o panorama no Brasil, onde são necessárias novas
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pesquisas de campo, etnografias e revisões da história do urbanismo para investigar as

tribos urbanas e sua influência na indústria da moda como fomento de coleções e

produtos, mas já podemos supor que, pela revisão bibliográfica realizada, não é algo tão

forte quanto a explosão de tribos no Reino Unido entre as décadas de 1960 e 1980.

As tribos urbanas que agregam integrantes no Brasil disputam pela difusão de suas

anti-modas em um território talvez mais diversificado. Novelas e outros veículos de mídia

são grandes compositores e difusores de tendências no país, sem muito espaço para a

emergência de tendências provenientes de subculturas.

Também podemos levar em conta as referências das tribos no mercado fonográfico,

praticamente todas elas tem uma relação com a música, principalmente com o rock e com

a música eletrônica que se popularizam pelo mundo, as propriedades emergentes não

estão presentes apenas na moda.

As tribos urbanas podem ser inclusas nas teorias de difusão através dos conceitos

de moda e anti-moda e a complexidade em cunho contemporâneo serve de argumento

pra tal relação. As subculturas são fomento de inovações na sociedade hegemônica.

Podemos concluir que tribos urbanas podem ser vistas como sistemas complexos e

o modo como seus integrantes se adornam podem ser vistos como propriedades

emergentes, reafirmando uma situação de movimento predominantemente bottom-up que

é semelhante ao movimento bubbling-up.

Devemos perceber as subculturas como vanguardas de inovação e acolher em

nossa sociedade não apenas os padrões estéticos emergentes gerados por elas, mas

também os perfis socioculturais emergentes dessas tribos, colaborando para a pluralidade

de culturas.

As inúmeras metodologias de mercado restringem as experimentações em

criatividade e tornam os processos criativos um tanto limitados, devemos abrir um pouco

mais de espaço entre métricas para algo mais humanizado, e a complexidade pode ser

um caminho para isso, sem cair na inconsequência, algo que já é aplicado, mesmo sem

nomear, pelas equipes de caçadores de tendências, os coolhuntings, além de

profissionais que lidam com a criatividade, como designers, estilistas e outros,

enquadrados como trend creators.

Emergência nesta pesquisa, comprova-se como um fenômeno a ser observado

pelos profissionais da moda e mercado. Já relacionada com outros fenômenos e áreas do

saber, como sociologia, biologia, processos criativos em artes, a Teoria dos Sistemas

Complexos pode ser uma importante ferramenta para a compreensão da moda e suas

interrelações.
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As relações discutidas nesta pesquisa revelam um grande campo a ser explorado.

Entre diversas possibilidades, esta pesquisa pode servir como plataforma para outras

futuras mais pontuais, pesquisas fotográficas in loco, com diferentes recortes e além de

outras revisões bibliográficas e documentais, que poderão analisar comportamentos e

composições visuais de tribos urbanas específicas ou não, em busca das contribuições

estéticas difusas de grupos contemporâneos ou antigos, além da compreensão da

capacidade de mobilização desses grupos nessas difusões.
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