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1) Desvio, rótulo e subculturas

Ainda que algumas práticas de grupamentos juvenis específicos já tenham sido

identificadas no período anterior ao pós-guerra, é a partir da década de 1950 que a idéia de

cultura jovem e de juventude como segmento social específico é consolidada.  A expansão do

consumo mediante à prosperidade econômica, o desenvolvimento do modelo de estado do

bem-estar social, a expansão das indústrias culturais e dos meios de comunicação de massa, a

maior oferta de bens de consumo e das atividades de lazer são alguns dos pontos essenciais na

formação dessa nova condição juvenil.

Ainda na primeira metade do século XX, porém, a formação de grupamentos juvenis

em gangues já despertava interesse de análise sociológica, como pode exemplificar o trabalho

de Frederik Thrasher, The Gang, datado de 1927. Desenvolveu-se ao longo das décadas uma

tradição dos estudos voltados para a área, que tinham como enfoque central questões relativas

à marginalidade e à delinqüência.
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Esses estudos tinham uma perspectiva essencialmente etnográfica, privilegiando o

conceito de “desvio” e sedimentou o que ficaria conhecido como “teoria do desvio

comportamental” (deviance theory). Como o próprio nome sugere, as manifestações juvenis

eram abordadas basicamente como grupos desviantes.

Na década de 60, o trabalho do sociólogo Howard Becker desenvolveu um

significativo avanço para os estudos da “Sociologia do Desvio Comportamental”. O autor

questionava a abordagem de “desvio” presentes nos estudos sociológicos até então,

ressaltando que a criação de desvio está relacionada a um ato coletivo, referente à criação

social de regras e da rotulação de outsiders os grupos que infringem as regras a que seriam

subordinados:

grupos sociais criam o desvio ao criar as regras cujas infrações
constituem desvio comportamental, e ao aplicá-las a um grupo
específico e rotulando-as como outsiders. A partir desse ponto de
vista, desvio não é uma qualidade do ato cometido por uma
pessoa, mas sim a conseqüência de sua aplicação por outros de
regras e sanções a um “transgressor”. O desviante é aquele a
quem tal rótulo foi aplicado com sucesso. Comportamento
desviante é comportamento que as pessoas assim rotulam
(BECKER, 1991, p. 9; tradução nossa)

Outra contribuição de Becker foi ressaltar que a definição de comportamento

aceitável socialmente e a rotulação do que é “desviante” resulta de um processo de relações de

poder:
Diferenças na habilidade de criar regras e aplicá-las a outras
pessoas são essencialmente diferenciais de poder (seja legal ou
extralegal). Aqueles grupos cuja posição social dá-lhes armas e
poder são mais capacitados a impor suas regras. Distinções de
idade, sexo, etnicidade e classe estão todas relacionadas a
diferenças de poder, que respondem a diferenças no grau que
grupos diferenciados podem criar regras para outros (ibid, p. 17 e
18; tradução nossa)

São essas relações de poder diferenciadas, analisadas a partir da distinção entre

grupos sociais dominantes e grupos dominados, que se desenvolvem as análises dos estudos

culturais britânicos da década de 70 e início dos anos 80, marcando o estabelecimento de uma

teoria subcultural e dos estudos de subculturas.



     INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
     XXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – BH/MG – 2 a 6 Set 2003

1 Trabalho apresentado no Núcleo de Comunicação e Cultura das Minorias, XXVI Congresso Anual em
Ciência da Comunicação, Belo Horizonte/MG, 02 a 06 de setembro de 2003.

Diversas manifestações culturais juvenis que emergiram na Grã-Bretanha no período

posterior à Segunda Guerra Mundial foram analisados pelos pesquisadores associados à

corrente dos estudos culturais, como mods, skinheads e punks. Em linhas gerais, esses estudos

tinham como característica a percepção de que tais grupos se estabeleciam a partir do

consumo de determinados gêneros musicais, de atividades de lazer e de estilos de vestimentas

específicos. Esse conjunto de práticas, na visão destes autores, constituíam expressões

culturais diferenciadas configuradas essencialmente pela questão de classe  social. Assim, eles

posicionavam esses grupamentos como manifestações subculturais que expressavam uma

resposta às condições e vivências de classe social dos jovens da “classe trabalhadora”

britânica.

Hebdige (1996), analisando o movimento punk britânico em estudo que se tornou

uma referência para a área, apresenta a seguinte definição de subculturas:

Subculturas são, então, formas expressivas, mas o que elas
expressam é, em última instância, uma tensão fundamental entre
aqueles no poder e aqueles condenados a posições subordinadas e
vidas de segunda classe. Essa tensão é expressa figurativamente
na forma de estilo subcultural [...] Durante este livro, eu
interpretei subcultura como uma forma de resistência em que
contradições e objeções experimentadas a esta ideologia
dominante são obliquamente representadas através de estilo.
Especificamente eu usei o termo ‘ruído’ para descrever o desafio à
ordem simbólica que aqueles estilos parecem constituir
(HEBDIGE, 1996, p. 132 e 133; tradução nossa)

O autor, que incorporava na sua análise idéias “althusserianas” e “gramscianas”

como ideologia, hegemonia e resistência, consolidou conceitos essenciais nos estudos

culturais da época, como subcultura  e estilo subcultural.  Estes tornaram-se então recorrentes

nos trabalhos desenvolvidos na época e nos anos subseqüentes1.

Na passagem dos anos 80 para a década de 90, outro conceito afirmou-se como uma nova

referência para caracterizar essas manifestações de grupos juvenis urbanos específicos:  a

idéia de “tribo” contemporânea.

                                                
1 No Brasil, dois trabalhos sobre o punk podem ser citados como exemplo. Cf  Caiafa (1985) e Abramo (1994). O trabalho de
Abramo privilegia essencialmente o conceito de estilo espetacular.
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2) O (neo) tribalismo de Maffesoli

O termo “tribo” tornou-se, nos últimos anos, corrente em veículos de comunicação e

pesquisas acadêmicas, além de fazer parte do vocabulário dos que se reconhecem como

participantes de algum grupamento urbano específico.

Academicamente, o conceito de “tribo” ganha destaque a partir do trabalho do

sociólogo Michel Maffesoli. O autor recorre a este termo e a “tribalismo” para designar os

diversos grupamentos que compõem a sociedade contemporânea.

Esses conceitos, por sua vez, decorrem de um contraponto estabelecido por Maffesoli

entre “sociabilidade” e “socialidade”, estabelecido pelo autor para  caracterizar as

experiências sociais da contemporaneidade. Segundo o sociólogo, enquanto a primeira

caracterizaria as relações sociais típicas da modernidade, a segunda remete à  “multiplicidade

de situações, de experiências, de ações lógicas e não-lógicas” (1998, p. 10) que seriam

pontuadas pela informalidade, identificadas por ele essencialmente como pós-modernas.

Maffesoli busca enfatizar no conceito de tribalismo o “estar-junto” como

característica essencial da constituição dessa socialidade, em que a  “partilha do sentimento é

o verdadeiro cimento societal” (1998, p. 64). Desse modo, o autor justifica:

É para dar conta desse conjunto complexo que proponho usar,
como metáfora, os termos de “tribo” ou de “tribalismo”. Sem
adorná-los, cada vez, de aspas, pretendo insistir no aspecto
“coesivo” da partilha sentimental de valores, de lugares ou de
ideais que estão, ao mesmo tempo, absolutamente circunscritos
(localismo) e que são encontrados, sob diversas modulações, em
numerosas experiências sociais (MAFFESOLI, 1998, p. 28)

É sob essa perspectiva de (neo)tribalismo que alguns dos principais estudos sobre

uma manifestação sociocultural juvenil característica das duas últimas décadas, a cultura club,

e os seus adeptos, os clubbers e ravers, são enfocados. Busca-se, com o conceito, a apreensão

de uma idéia de “comunidade” que perpassa nessas formações.

Bennett (2000), analisando a cena de dance music no norte da Inglaterra, também

sugere a adoção do conceito de “tribo” como “modelo teórico” para “entender a relação entre

gosto musical, estilo visual e identidade” (p. 80) nessa cultura urbana juvenil específica:
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No meu ponto de vista, processos de neo-tribalismo são
particularmente bem ilustrados pela dance music urbana. Como
tenho demonstrado, através do uso de novos tipos de tecnologia, a
dance music urbana tem alterado radicalmente acessos à
composição musical e desafiado noções existentes de estilo
musical. Na verdade, essas tendências de composição não
pertencem mais apenas meramente à cena de dance music urbana
mas parecem agora informar rotineiramente artistas atuando em
uma série de outros gêneros (BENNETT, 2000, p. 81; tradução
nossa)

Analisando o universo cultural das festas conhecidas como raves2, Gore (1997)

enfatiza a questão da “socialidade” desenvolvida por Maffesoli:

Como sugere o sociólogo francês Maffesoli, o mundo está
passando por uma forma de ‘tribalização’, não apenas em torno
de linhas constituídas etnicamente, mas também através de
afinidades culturais ou religiosas, então a cultura rave conforma
atualmente, como a cultura hippie que a prefigurou, esta tendência
em direção à cristalização da ‘socialidade’ em redes de
associação apolíticas baseadas na afiliação através de sentimentos
e interesses comuns (GORE, 1997, p. 55; tradução nossa)

A autora sugere, então, que a cultura rave seja vista como um “tribalismo urbano

assentado” (1997, p. 52), constituída por um processo de “ritualização” (ibid, p. 53). Implica

na vivência coletiva de experiências e sentimentos cuja partilha, repetida em cada festa,

ritualiza-se a partir do reconhecimento e da reafirmação de determinadas práticas e valores

entre seus participantes.

3) Problematizando práticas “underground”

Se nos grupos juvenis urbanos identifica-se uma noção de comunidade (cf.

JANOTTI Jr, 2002) construída a partir de rituais de pertença e vivência de sentimentos

comuns, enfatizado no conceito de (neo)tribalismo, percebe-se que este, porém, não enfoca

algumas questões essenciais na constituição desses grupos. Janotti Jr (2003) ressalta que a

idéia de tribo privilegia a questão da partilha sentimental, porém
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dando pouca visibilidade à questão das tensões e disputas que
envolvem não só a apropriação dos produtos culturais, bem como
a manifestação desses grupos na paisagem urbana,
descaracterizando, desse modo a idéia de que, nesses
agrupamentos, os indivíduos participam de negociações
complexas, que envolvem não só a desterritorialização, mas
também as pressões paroquiais presentes nesses processos
(JANOTTI JR, 2003)

Nesse processo de negociações, “tensões e disputas”, como salientado pelo autor, os

meios de comunicação de massa assumem uma posição central que, se reconhecido, é pouco

analisado no conceito de Maffesoli. Admite-se que a partilha de gostos e sentimentos é uma

questão essencial desses grupamentos urbanos. Mas parece igualmente importante entender

como os media (grandes veículos, veículos especializados, canais específicos de divulgação

etc) desempenham um papel essencial para a articulação dessa partilha e, assim, da

constituição desses grupos.

Sob essa perspectiva, cabe apresentar o trabalho de Thornton (1996) sobre a cultura

club britânica. É importante ressaltar como a autora, ao abordar que essa cultura seria uma

cultura de gosto, constrói uma abordagem que enfatiza a questão da partilha comum de

afinidades, interesses, expectativas e valores, bem como da territorialidade, sem deixar de

explorar, porém, questões relativas tanto à elaboração de hierarquias culturais particulares

como das negociações que envolvem seus participantes e os meios de comunicação:

‘Cultura club’ é a expressão coloquial dada às culturas juvenis
para quem os dance clubs e suas ramificações dos anos 80, as
raves, são o eixo simbólico e centro social de atividade. O sentido
de lugar proporcionado por esses eventos é tanto que
freqüentadores regulares assumem o nome destes espaços que
freqüentam, tornando-se ‘clubbers’ e ‘ravers’[...] As culturas club
são culturas de gosto. Os grupos club geralmente estão
congregados na base de seu gosto musical comum, no consumo de
uma mídia comum e, mais importante, suas preferências por
pessoas com gostos semelhantes aos deles. Participar da cultura
club é construir, por sua vez, afinidades maiores, sociabilizar os
participantes a partir de um conhecimento dos (e freqüentemente

                                                                                                                                                        
2 Raves são festas realizadas em espaços abertos, como sítios e praias, localizadas fora do perímetro urbano das grandes
cidades. O som característico são os gêneros de música eletrônica, como o techno, o trance e o drum’n’bass. Algumas
costumam atrair milhares de pessoas.
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uma crença em) gostos e de suas aversões, significados e valores
da cultura. Clubes e raves, então, alojam comunidades ad hoc com
fronteiras fluidas que podem se juntar e se dissolver em um único
verão ou resistir por alguns anos. Crucialmente, as culturas club
cingem suas próprias hierarquias do que é autêntico e legítimo na
cultura popular (THORNTON, 1996, p. 3; tradução nossa)

A cultura club é uma manifestação sociocultural originada na década de 80, na Grã-

Bretanha, espalhando-se nos anos posteriores em diversos países como Estados Unidos,

França, Alemanha e Brasil, adquirindo um caráter global. Consiste em uma série de práticas

que remetem a preferência pelos gêneros musicais de dance music (techno, house,

drum’n’bass, trance e uma série de sub-gêneros), seu consumo em espaços sociais festivos

como clubes noturnos e raves, englobando “códigos (atitudes, visões de mundo e rituais de

pertença) que ganham corpo com tipos específicos de roupas, ritmos musicais e ambientes”

(GONÇALVES, 1999).

Uma característica dessa cultura (e de outras culturas articuladas em cenas musicais,

como o rock alternativo e o heavy metal) é de ser posicionada, por seus adeptos, como uma

cultura underground ou, como sugere Bennett, em uma “sensibilidade underground” (1999, p.

85) que a definiria.

Esta sensibilidade está relacionada ao desenvolvimento de uma série de discursos

que pontuam as práticas identificadas e compartilhadas entre os participantes: no terreno da

composição musical e na definição do set de um DJ; na seleção musical de preferência dos

adeptos; na delimitação de espaços e eventos específicos como locais de convergência dessa

audiência; no estabelecimento de referências para constituir as relações de sociabilidade e

laços afetivos, entre outros pontos.

Underground, então, configura-se como um conjunto de práticas discursivas que

incorrem nas formas com que esses jovens se posicionam entre si, perante outros grupos,

marcando seu terreno na cultura contemporânea. Como sugere Thornton (1994), enfocando

especificamente a cultura club:
O termo “underground” é a expressão pelos quais clubbers se
referem a coisas subculturais. Mais do que “na moda” ou
“moderno”, sons e estilos underground são “autênticos”, e são
situados em oposição a produção e ao consumo em massa.
Undergrounds denotam mundos exclusivos cujo ponto principal
não é o elitismo, mas aqueles parâmetros geralmente relacionados
a grupos particulares [...] Undergrounds são construções
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nebulosas; seus públicos afastam-se de uma categorização social
definitiva [...] Undergrounds se definem mais claramente pelo que
eles não são – isto é, “mainstream” (THORNTON, 1994, p. 177,
178; tradução nossa)

A definição entre os participantes de uma cultura underground, em diferenciação ao

que classificam como mainstream, está associado ainda à necessidade destes legitimarem suas

práticas, de se conferir a elas uma “autenticidade”. Relaciona-se à construção de uma

identidade do universo cultural com que se identificam.

O reconhecimento como underground, assim, deve ser entendido como uma

estratégia recorrente de afirmação e legitimação das práticas culturais dos participantes. Isto

exige uma análise que não incorra na perspectiva adotada pelos teóricos subculturalistas, de

identificá-las como uma subcultura posicionada em relação ao que identificam como

mainstream, a partir de uma dicotomia pontuada essencialmente por uma caráter de

resistência (associado à primeira) e dominação (associado ao segundo).

O enfoque conferido por Hebdige e a corrente dos “subculturalistas” da época, em

que uma subcultura é expressa necessariamente em oposição a uma cultura e grupos

dominantes, limita uma exploração da dinâmica das relações vividas pelos jovens no universo

da “subcultura” e da diversas instituições sociais das quais estes participam. Essa limitação é

evidenciada quando se percebe que essa perspectiva subculturalista tende a situar subculturas

e mainstream em pólos independentes, e não interdependentes. Como sugere Thornton:

O mainstream de Hebdige é abstrato e ahistórico [...] Cada
referência ao mainstream em Subculture aponta em uma direção
diferente, mas se alguém reuní-las, o conjunto resultante seria
alguma versão de ‘burguesia’ cuja função na história de Hebdige
seria, claro, ser abalada [...] A oposição múltipla de  Hebdige
entre avant-garde e burguês, subordinado e dominante, subcultura
e mainstream é um ideal ordenado que desmorona quando
aplicados a grupos historicamente específicos da juventude.
Fantasias inconsistentes de mainstream são excessivas nos estudos
subculturais. Elas são provavelmente o motivo mais importante
pelo qual os estudos subculturais subsequentes encontram
“bolsos” de resistência simbólica onde quer que eles olhem (1996,
p. 93; tradução nossa)
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Assumir essa crítica não significa negligenciar a percepção de que muitos desses

jovens vão se identificar, se ver e de se situar em oposição a práticas culturais que eles

associariam a uma idéia de mainstream, assim como de acreditarem participar de uma cultura

que se oporia a outras expressões que classificariam como cultura massiva. Ao contrário,

busca-se aqui ressaltar uma questão essencial: esses jovens estão em diálogo constante com os

bens culturais, associando alguns como underground, alguns como mainstream. Mais do que

uma relação fixada de oposição determinista, assim, parece adequado entender essas

manifestações socioculturais urbanas como espaços de negociação dos jovens entre si e com

outros grupos da sociedade.

Também é importante reconhecer que, constituindo uma “construção nebulosa”, o

significado de underground, ainda que incorra no reconhecimento de práticas e padrões

comuns identificada entre seus adeptos, não indica um consenso. Dois depoimentos sobre a

produção do DJ de drum’n’bass Patife podem exemplificar essa característica. O estilo desse

disc jockey é caracterizado atualmente pela incorporação de ritmos da música popular

brasileira àquele gênero musical. As opiniões são de dois jovens que se reconhecem como

clubbers, moradores de um mesmo bairro, que freqüentam clubes e raves em comum:

“De drum’n’bass eu gosto mais do [DJ] Marky, do [DJ] Andy... do
[DJ] Patife também, mas o Patife tá... tá virando pagodeiro! sei lá o
que tá acontecendo com ele, ele tá tocando umas músicas que não dá
pra entender, eu não sei não...uma hora ele toca umas músicas de
“bombar”, outra de... “meu”, joga isso fora, não dá para entender
não!”
 Sílvia, 18 anos3

“A gente admira o trabalho do DJ Patife. Muita gente critica ele e
tudo, mas você vê, ele tá pegando um som brasileiro. E muita gente
critica, ah, eu não gosto de samba, mas as músicas que estão fazendo
mais sucesso no drum’n’bass são samba. Minha irmã que tem 33 anos
fala ‘eu escutei essas músicas e quem diria que hoje em dia você está
escutando ela em uma versão totalmente diferente’. Isso que eu acho
legal, a gente tem a nossa própria música...”
Rodrigo, 21 anos4

                                                
3 Entrevista ao autor em 06 de fevereiro de 2003.
4 Entrevista ao autor em 29 de março de 2003.
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Nota-se, nestes depoimentos, percepções diferenciadas a respeito tanto do estilo do

DJ como do próprio gênero musical. No primeiro, a combinação musical com “ritmos

brasileiros” é, de modo geral, valorada negativamente, através de uma ligação feita, pela

entrevistada, daquele DJ com a figura do “pagodeiro” –o pagode e o pagodeiro ali são

associados e desqualificados como cultura mainstream. Já no segundo, há um reconhecimento

positivo do artista e da incorporação do “som brasileiro” ao gênero.

Assim, entende-se que as práticas culturais desses jovens “clubbers” incorrem na

construção de posições e visões de mundo específicas que definem representações de

diferenciação, a criação de discursos (alguns de caráter de oposição, outros de natureza

diversas) em que os jovens se posicionam ativamente no consumo de bens simbólicos, a

configuração de práticas culturais próprias, relações específicas com os meios de

comunicação de massa, entre outras questões dignas de atenção.

“Inferninho”

O Susi in Transe é um pequeno clube localizado no centro da capital paulista.

Configura-se em um espaço típico do que os jovens que se situam como participantes da

“cena de musica eletrônica” da cidade classificariam como clube underground.

Essa caracterização advém de vários pontos: primeiro, na definição do lugar como

espaço para se ouvir um som específico, ou seja, os diversos gêneros de música eletrônica.

Assim, o local estabelece uma programação destacada pela presença de DJs cujos trabalhos

são reconhecidos pelos participantes da “cena”, definindo noites e eventos diferenciados (por

exemplo, o projeto de after-hours5 Imnsonia realiza-se nas manhãs e tardes de sábado; já no

domingo, abre-se espaço para o gênero musical drum’n’bass).  Assim, constitui-se em um

ponto de encontro de referência para apreciar um gênero musical ou o set de um DJ favorito,

para dançar, dividir a pista com outros que têm a mesma preferência musical/cultural.

A estrutura do “Susi” – como seus freqüentadores o denominam – também  retifica o

caráter underground associado ao local. Corresponde a um limitado galpão, com uma

pequena pista subterrânea onde se localiza a “cabine” do DJ. No piso térreo, apenas um bar,

onde se tem acesso a  flyers divulgando os eventos no clube e festas em outros locais da
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cidade, e bancos que servem como locais de descanso ou para bater papo, além de várias

bonecas (uma referência ao nome do clube) penduradas no teto complementando a decoração.

Igualmente importante é sua localização: situado em uma estreita rua no centro

“decadente” da cidade – entre as avenidas São João e Vieira de Carvalho e o Largo do

Arouche, um local que, à noite, é caracterizado pelo predomínio de bares e casas noturnas de

público predominantemente gay –, finca  terreno em uma área da metrópole tradicionalmente

vista como “alternativa”.

O reconhecimento do Susi in Transe como clube underground decorre, então, de um

conjunto de fatores, desde a definição do som e dos DJs escalados para se apresentar no local

aos horários alternativos e ao hábito de seus freqüentadores, privilegiando-o como um espaço

para o consumo de seus gêneros musicais favoritos e o estabelecimento de suas relações de

sociabilidade. Nesse processo de reconhecimento, porém, faz-se necessário ressaltar a

participação de canais e veículos de comunicação, conferindo ou reafirmando essa natureza

underground. Isso pode ser percebido em dois exemplos. O primeiro, extraído do texto de um

site especializado, noticia o “aniversário” de primeiro ano do clube. O segundo, publicado na

seção “Para Dançar” do guia local de uma revista de grande circulação, tenta resumir o local

em poucas linhas:

“Susi in Transe: número 01 do underground
Goste ou odeie, não há como negar a importância que ganhou e
o impacto que causou na cena o inferninho non-stop da Rua
Vitória, centrão de São Paulo. Há um ano atrás (sic), quando se
falava em clube underground em São Paulo, o nome da Loca
vinha rápido na cabeça. Embora a Loca ainda mantenha boas
noites, o título de templo underground por excelência da cidade
pertence hoje ao Susi” (ROCHA, 2003)

Próximo ao largo do Arouche, o clube tem atmosfera underground e recebe gays e

moderninhos. Nos fins de semana permanece aberto por quase 24 horas. No after-hours de

Sábado (15), a partir das 8 horas da manhã, a principal atração é o tecno do DJ inglês James

Kinetec (Revista Veja São Paulo, ano 36 n. 10, 2003, p. 53)

                                                                                                                                                        
5 O after-hours é um evento realizado em clubes em horário alternativo, tendo início no começo da manhã.
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A atuação da mídia – tanto “especializada” como de grande veiculação –, assim, ao

mesmo tempo que implica na exposição dos grupamentos urbanos e seus universos culturais,

também configura essas manifestações. Como ressalta Thornton (1996):

Jornalistas e fotógrafos não inventam subculturas, mas as
moldam, marcam seu centro e materializam suas bordas. A mídia e
outras indústrias culturais são integrais para os processos pelos
quais nós criamos grupos através de suas representações (1996, p.
160; tradução nossa)

4) Algumas considerações finais para novos pontos de partida

Uma abordagem dos grupos juvenis urbanos da atualidade, como clubbers, punks,

skatistas, entre outros, exige uma análise que identifique a complexidade dos discursos que

envolvem esses universos culturais e as práticas de seus participantes. Conceitos como

“subcultura” e “tribo”, ao mesmo tempo que foram recorrentes nos estudos das duas últimas

décadas, exigem uma revisão crítica para o desenvolvimento de uma compreensão mais ampla

dos modos como essas manifestações se configuram.

Se a idéia de subcultura representou um marco nos estudos de diversos grupos

juvenis e na própria trajetória desenvolvida pelos estudos culturais, é preciso evitar a

armadilha proposta por seus teóricos de abordar essas manifestações por uma ótica

reducionista que as posicionam como formas de resistência a uma cultura dominante e

hegemônica. Ao mesmo tempo que se faz necessário reconhecer que estes jovens constroem

referências, valores e percepções específicas que incluem discursos em que muitos deles vão

se identificar como em posição diferenciada de uma cultura que associam ao mainstream,

incorporar simplesmente esses discursos na análise pouco contribui para o entendimento

dessas práticas. Mais importante é atentar como estes fazem parte de estratégias

desenvolvidas na (re)apropriação dos bens culturais e no modo daqueles jovens participarem

ativamente dos processos culturais contemporâneos.

  Do mesmo modo, o conceito de tribo desenvolvido por Maffesoli, presente em

diversas abordagens de trabalhos desenvolvidos nos últimos anos, contribuiu

significativamente ao enfatizar a partilha de um “sentimento” comum e das relações de

afinidade como uma das características essenciais para a constituição desses grupos. Porém,
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não atenta detalhadamente, como foi ressaltado, para como essa partilha é configurada a partir

de uma intricada rede comunicacional, bem como os processos que a definem.

A partir da crítica a esses dois conceitos, percebe-se que as análises desses grupos

exigem uma maior atenção na centralidade que os meios de comunicação, canais de

informação e processos comunicativos apresentam na formação desses grupamentos

específicos. Compreender como os adeptos de um grupo particular elaboram distinções e

estabelecem critérios de classificação em práticas underground ou mainstream revela dois

pontos essenciais: 1) ambas configuram práticas discursivas que, para além de uma simples

oposição pré-determinada, estão em diálogo, ou seja, são dependentes para o estabelecimento

de referenciais que elaboram suas caracterizações; 2) elas evidenciam a multiplicidade de

referências e hierarquias que caracterizam a cultura popular contemporânea.

As práticas desses grupos trazem para primeiro plano, então, uma condição da

contemporaneidade: a cultura popular e o consumo de seus bens culturais, ao contrário do que

sugere leituras “frankfurtianas”, incorrem em uma participação ativa de sujeitos que, como

ressalta Frith (1996), implica no estabelecimento de “discriminação estética”, em “criar

julgamentos e fixar diferenças” que constituiria a “essência da prática da cultura popular” (p.

16; tradução nossa).

Discutir os conceitos básicos utilizados para o estudo dos grupos juvenis urbanos

trazem para primeiro plano, então, questões que dizem respeito tanto ao universo desses

jovens como da constituição da cultura contemporânea em um perspectiva mais ampla.

Debatê-los é essencial para trilhar novos caminhos rumo a uma melhor compreensão dos

papéis desempenhados pelos meios de comunicação na formação de identidades e relações

sociais, temáticas essenciais nos estudos culturais e no campo da comunicação.
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