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Desenhado um quadro multifacetado da noção de estilos de vida na contemporaneidade.
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Cultura jovem = uma cultura urbana

Os meios de comunicação de massa geram e representam práticas culturais amplas e

variadas. A necessidade de atender a uma diversificação de gostos e de busca por informação

formatou produtos segmentados para públicos diferenciados por classe social, gênero, idade,

etnias. Nos anos 50 cristaliza-se uma cultura juvenil e os meios de comunicação apontam em

direção ao jovem com filmes, música, literatura. Muitos autores situam essa década como o

marco do surgimento de uma cultura adolescente-juvenil. “A temática da juventude é um dos

elementos fundamentais da nova cultura. Não são apenas os jovens e os adultos jovens os

grandes consumidores de jornais, revistas, discos, programas de rádio, mas os temas da

cultura de massa são também temas jovens.” (Morin, 1987: 39) É importante perceber que a

visibilidade da “juventude” dá-se em um período em que os meios de comunicação tornam-se

massivos e se desenhava um triângulo difícil de ser visto separadamente que é formado por

mídias, consumo e juventude.

                                                
1 Mestranda em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia



     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.

Neste contexto, o quesito música torna-se fundamental para entender a  cultura juvenil.

Em várias partes do mundo, a música popular é a principal fonte de lazer dos jovens. É um

aspecto onipresente na vida do jovem (Bennett, 2000:34) e as trilhas se encontram em clubes,

shows, filmes, televisão, no walkman, no som do carro. A ligação inicial mais visceral foi

com o  rock’n’roll nos anos 50 - estilo que reunia em seus concertos um  “grupo que

começava a manifestar-se no cenário da sociedade – a juventude2” (Brandão e Duarte, 1990:

20). O ritmo chocou os padrões estabelecidos dos Estados Unidos dos anos 50. Um novo

comportamento começou a  delinear, interferindo em uma sociedade conservadora. Elvis

Presley com sua voz rouca e sensual, seus rebolados, seu modo de vestir colocou em cena

uma nova estética: o corpo é a mensagem. Essa movimentação corporal  representa para o

jovem a afirmação da sua identidade.

Morin explica que a música e o cinema juntos solidificam o surgimento da cultura

jovem.  “Vem a onda do rock, em torno da qual cristalizam-se não apenas um gosto juvenil

por uma música e uma dança particularmente intensas, mas quase uma cultura.” (Morin,

1987: 138) . Cinema e música são os principais divulgadores da juventude nos anos 50. Os

meios de comunicação de massa entendem a existência de uma cultura juvenil e utiliza este

novo comportamento em roteiros filmes, canções. O cinema optou pela faceta do rebelde sem

causa, o delinqüente juvenil. A música, também é rebelde, mas pontua a sexualidade, os

romances. Canções e filmes emolduram um perfil juvenil: rebelde, delinqüente, provocador e

alienado.

Os filmes Rebel without a Cause (Juventude Transviada), The Wild One (O Selvagem)

e ídolos como James Dean e Marlon Brando, respectivamente os protagonistas dessas

películas, são exemplos  de uma cultura jovem em evidência.  Uma análise de Brandão e

Duarte, sobre essa filmografia juvenil dos anos 50 mostra como o cinema incorporou a

identidade do jovem rebelde, selvagem, disposto a enfrentar, até mesmo com violência, uma

sociedade que  hostilizava seu jeito de viver.
“O Selvagem (The Wild One), de 1953, com Marlon Brando, descreve os
momentos vividos por uma pequena cidade subitamente invadida por um
bando de motoqueiros. Era uma parábola representando o choque entre a
sociedade organizada e o potencial ‘selvagem’ de uma juventude sem
rumo.” (Brandão e Duarte, 1990:23)

                                                
2  “A juventude é uma concepção, representação ou criação simbólica, fabricada pelos grupos sociais ou pelos próprios
indivíduos tidos como jovens, para significar uma série de comportamento e atitudes a ela atribuída”.  (Groppo, 2000:8)
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Esse novo público demarca seu modo de vida através de roupas, vocabulário e a

ocupação de espaços nas cidades. As “turmas” vão se formando. “Desde os anos 50, já

começavam a aparecer, marcadamente nas ruas de Londres, os chamados teenage styles, ou

seja, os grupos de adolescente e jovens com seu estilo unificado pelo gosto musical. Surgiram

então os mods, rockers, rockabillies” ( Palomino, 2002: 59). O entendimento do que significa

o “surgimento” de uma cultura jovem, de uma identidade, foi  sintetizada pelo cantor e

compositor baiano Raul Seixas. Através da sua própria experiência, ele explicou o sentimento

que tomou conta de jovens de várias partes do planeta .

“O que me pegou foi tudo, não só a música. Foi todo o comportamento do
rock. Eu era o próprio rock, o ‘teddy boy’ da esquina, eu e minha turma.
Porque antes a garotada não era garotada, seguia o padrão do adulto,
aquela imitação do homenzinho, sem identidade. Mas quando Bill Halley
chegou com ‘Around the Clock’, o filme No Balanço das Horas, eu me
lembro, foi uma loucura para mim. A gente quebrou o cinema todo, era
uma coisa mais livre, era minha porta de saída, era minha vez de falar, de
subir o banquinho e dizer eu estou aqui. Eu senti que ia ser uma revolução
incrível. Na época eu pensava que os jovens iam conquistar o mundo.”
(Raul Seixas in Do Carmo, 2000: 33)

Os  jovens marcam suas diferenças em relação ao mundo adulto, criam suas próprias

regras, sua própria identidade. Era uma libertação dos padrões estabelecidos pelos adultos. Foi

um impacto tão intenso, que a sociedade passou a perceber  que jovens e adultos viviam em

mundos diferentes, que se interligavam, mas com fronteiras necessárias para sublinhar as

diferenças. Para Hall “a diferença é necessária para a produção de sentido, a formação da

linguagem e da cultura, das identidades sociais e um senso subjetivo do eu como um sujeito

sexual – e , ao mesmo tempo, ela é ameaçadora, um lugar de perigo, de sentimentos

negativos, intensos, hostilidade e agressão em direção ao outro”. (Hall,1997: 239).

Essa diferença, muita vezes hostil, é bem marcada nos atos de rebeldia e delinqüência

juvenil, como uma necessidade de afirmação de uma identidade que ia de encontro aos

padrões estabelecidos pelo mundo adulto. Uma identidade juvenil que cruza as décadas com

características perenes de inquietude e descontentamento. O jovem está presente como um

elemento perturbador. Ao mesmo tempo em que alimenta a “indústria cultural” também se

reinventa através dela. Os meios de comunicação são o palco para a propagação de imagens

juvenis de rebeldia, heroísmo, moda, gostos e identidades. A juventude é uma fonte de modos
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de expressão que apropria e é apropriada pelo consumo. É uma negociação permanente com

espaço para as diferenças. A identidade é uma construção que se narra. (Canclini, 1999:163).

Estilos de vida

Para aprofundar o estudo sobre culturas juvenis e suas diversas interpretações, esse

trabalho propõe introduzir, preliminarmente,  uma discussão sobre a noção de estilo de vida

como um instrumento teórico eficaz para entender as novas configurações da sociedade

contemporânea . A opção por estilo de vida aqui está apoiada na definição de Featherstone

que

“... no âmbito da cultura de consumo contemporânea conota
individualidade, auto-expressão e uma consciência de si estilizada. O
corpo, as roupas, o discurso, os entretenimentos de lazer, as
preferências de comida e bebida, a casa, o carro, a opção de férias de
uma pessoa são vistos como indicadores da individualidade do gosto
e o senso de estilo do proprietário/consumidor.” (Featherstone, 1995:
119).

Na sociedade contemporânea, a noção de estilo de vida torna-se  eficaz por indica uma

sociedade em que as classes sociais são mais fluidas, fragilizando teorias ancoradas

fortemente em divisões sociais, que se tornam insuficientes para entender práticas culturais

atuais.

  Estilo de vida torna-se então mais apropriada que a noção de subcultura, utilizada

pelos estudos culturais do Centro de Estudos Culturais Contemporâneos (CCCS),  da

Universidade de Birmingham, Inglaterra, em trabalhos dos anos 60/70. É certamente

imensurável a contribuição destes trabalhos para entender as culturas juvenis e o conceito de

estilos, mas atrelar a noção de subcultura a questões de “autenticidade”, faz com que autores

contemporâneos tenham sérias críticas ao uso desta categoria. Quando Dick Hebdige na sua

obra Subculture: The Meaning of Style (1979) sustenta que a incorporação de um estilo pelo

mercado faz com que ele não mereça mais atenção porque deixa de ser uma “expressão

autentica”, percebe-se que o instrumento teórico das subculturas torna-se difícil para entender
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as culturas juvenis contemporâneas, que são um emaranhado difícil de se desfazer entre

consumo e meios de comunicação massivos. Para Thornton,

“...subculturas autênticas são em sua essência construções da mídia,
membros destas subculturas adquirem um senso deles mesmos e de
suas relações com o resto da sociedade pela forma como são
representados nos meios de comunicação. Assim, argumenta Thornton,
subculturas não germinam de uma semente e crescem por força de sua
própria energia em um misterioso movimento interno somente para ser,
surpreendentemente, digerido pelos meios de comunicação. Certamente
[os] meios de comunicação ... são...efetivamente de onde vem o
start´(ibid, p 117)” [tradução da autora] (Thornton apud Bennett, 2000:
25).

Com razão, ela argumenta a impossibilidade de pensar culturas juvenis separando-as

das mídias e do consumo, espaços legítimos de práticas culturais que são partes de uma rede

poderosa para a construção de significados e identidades. “Eu argumentaria que é impossível

entender as distinções de culturas juvenis sem uma investigação sistemática de meios de

comunicação que são consumidos por elas”. (Thornton, 1995:13). Vivemos em um mundo de

profusão de imagens e informação, tornando impossível a tarefa de entender e perceber

subculturas que se formam fora dos meios de comunicação e da “cultura do

consumo.”(Featherstone).3

Pé na estrada

Nos anos 50, o jovem contava ainda com mais um signo de diferenciação. Para além

do cinema e  do  rock,  há um outro aliado: a literatura. Jovens universitários de classe média

participam da chamada  Geração Beat, um movimento poético/literário dos anos 50,  que

surge para contestar a ordem estabelecida. O cenário dos beatniks tem como protagonistas a

desilusão e o vazio existencial do período pós-guerra norte-americano . Rejeitando valores

burgueses, loucos por viagens, jazz, drogas,  sexo, os beatniks reagem ao estabelecido com

prosa e poesia, criando uma forma de vida alternativa para substituir um padrão de sociedade

                                                
3 “Usar a expressão “cultura de consumo” significa enfatizar que o mundo das mercadorias e seus princípios de estruturação
são centrais para a compreensão da sociedade contemporânea. Isso envolve um foco duplo: em primeiro lugar, na dimensão
cultural da economia, a simbolização e o uso de bens materiais como “comunicadores”, não apenas como utilidades; em
segundo lugar, na economia dos bens culturais, os princípios de mercado – oferta, demanda, acumulação de capital,
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que não os satisfazia. Era um movimento juvenil intelectual de reação ao establishment.  Jack

Kerouac, um dos grandes nomes da  Geração Beat, em seu livro On The Road (Pé na Estrada),

deixa claro a insatisfação com o sistema. Publicado em 1957, o livro lança a idéia da viagem

para uma moçada aventureira, nômades de um roteiro sem rumo. Os jovens criavam outros

modos de expressão com a corporalidade e sensualidade projetada pelo rock’n’roll, a rebeldia

da delinqüência juvenil ,  e uma insatisfação com o sistema “adulto”.

Os movimentos juvenis

A conexão entre a literatura beat,  o rock’n’roll e o cinema  da cultura juvenil dos anos

50 não foram em vão. Ela foi o combustível para o surgimento da Contracultura.4 Nascida nos

anos 60, a Contracultura é um dos movimentos mundiais juvenis mais importantes do século

XX.  Com ela vem à tona uma nova  configuração cultural, independente do padrão cultural

vigente, que adota outras formas de viver no planeta : ecologia, drogas, esoterismo, amor

livre.  Os jovens vão às ruas. O espírito de inquietude os leva  a apoiar o pacifismo,

manifestações contra a guerra do Vietnã, a luta em favor das minorias (negros, mulheres,

homossexuais).

É o início da globalização eletrônica e a valorização do jovem como protagonista da

história. Conhecidos como hippies, os participantes da Contracultura podem ser

caracterizados como a primeira tribo urbana, cujo imaginário e estética cruzam as fronteiras

dos Estados Unidos e percorrem o mundo. A idéia de “jovem”5 se expande. A  Contracultura

transforma garotas e garotos em novos heróis, em modelos a serem seguidos por toda a

sociedade.

Neste momento é importante fazer uma interseção com o conceito de juventude que

começa a ser construído no século XIX e XX. A  Modernidade  cria um ambiente em que a

juventude começa a se mostrar, diante de uma época de mudanças e revoluções, como uma

categoria tão dinâmica e  em constante mutação como os “tempos modernos”.  Para Groppo

                                                                                                                                                        
competição e monopolização – que operam “dentro” da esfera dos estilos de vida, bens culturais e mercadorias.”
(Featherstone, 1995: 121)
4 Theodore Roszak  conceitua o termo contracultura como o interesse de jovens pelo misticismo oriental, drogas psicodélicas
e experiências comunitárias e uma constelação cultural que divergia dos valores que constituíam a sociedade ocidental desde
a revolução científica do século XVII.



     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.

“ao observar os valores imputados à juventude, percebemos que esses valores coincidem com

muitas das qualidades atribuídas ao moderno: grande interesse pela novidade, extravagância,

irreverência, espontaneidade, ousadia, rebeldia, exclusividade, diferença” (Groppo, 2000: 30).

Um modelo de jovem é visto na boemia parisiense do século XIX, na França da Belle

Époque. Surge aí uma gangue de jovens denominada Os Apaches. São rapazes oriundos da

classe operária quem enfrentam o sistema capitalista recusando-se a trabalhar. É interessante a

observação feita por Perrot :
“Os Apaches cristalizaram um medo latente: aquele que uma sociedade em
envelhecimento e, no entanto, em plena transformação experimenta diante
desses últimos rebeldes contra a disciplina industrial: os jovens que ‘não
querem trabalhar’. Por outro lado, eles suscitaram a admiração, a inveja de
uma parcela da juventude das classes populares, que tenta se identificar com
eles, quando mesmo na postura, pelo modo de vestir” (Perrot in Groppo, 2000:
315).

Os Apaches (os peles vermelhas de Paris) viviam uma dicotomia:  recusavam ao

trabalho, mas, por outro lado, eram atraídos pelos bens de consumo da “burguesia”.

Outro movimento de juventude significativo acontece na Alemanha, no início do

século XX. Chamado de Movimento Juvenil Alemão, é formado por jovens de Berlim

insatisfeitos com uma sociedade que se apresenta cada vez mais capitalista e individualista.

Groppo analisa o movimento de jovens alemães como uma “revolta cultural e quase política

contra o ‘mundo’  e os ‘valores do adulto’ . Eles propõem uma sociedade exclusivamente

juvenil, longe dos centros urbanos, voltado para o campo e comunitário” ( Groppo, 2000:101

). É interessante perceber que os Apaches do século XIX têm semelhanças com os jovens

rebeldes dos anos 50. Dispostos a quebrar a moral em vigor, ambos buscam a delinqüência

juvenil como uma forma de enfretamento à sociedade vigente, e de mudanças das regras

impostas pelo ‘mundo adulto’. Mais romântico, o Movimento Juvenil Alemão, no início do

século XX, propõe idéias semelhantes ao Movimento Hippie: o drop out e a vida em

comunidade.  É interessante perceber como esses dois momentos acabam por marcar toda a

história da juventude no século XX.

Mesmo percorrendo o caminho histórico da  juventude muitas vezes esbarra-se em

uma conceituação de faixa etária que de forma alguma dá conta de todos os signos e

                                                                                                                                                        
5 Edgard Morin,  aponta o ano de  1789, da Revolução Francesa, como um marco zero de uma juventude.
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significações que o termo acolhe.  Margulis e Urresti argumentam que “como uma categoria

socialmente constituída, que alude a fenômenos existentes, (a juventude) possui uma

dimensão simbólica, mas tem que ser analisada por aspectos fáticos, materiais, históricos e

políticos em que toda a produção social se desenvolve (1996: 17). Com isso, eles criticam o

que chamam de “moratória”, ou seja, um espaço temporal em que a sociedade permite que se

goze a juventude. Eles atrelam o “estado” de juventude, não apenas a faixa etária, mas um

conjunto de signos vinculados ao corpo, vestimentas, regras, que a transforma em um

produto, no signo juventude.

Edgard Morin discute o conceito de juventude em outros tempos históricos e afirma

que no século XVIII “o duplo impulso, político e cultural” atuou a favor de uma “juvenilidade

política e cultural”.  Para comprovar sua teoria, cita exemplos de jovens que mudaram o curso

da história ao longo dos séculos: Robespierre, Hegel, Marx, Hervé, Elvis Presley, Yves Saint-

Laurent, Truffaut. Eles entram na lista de Morin como operadores de “uma revolução mental

do homem”. Mesmo percebendo que o adulto é o grande comandante das civilizações, Morin

considera que é o jovem quem dá o start nas mudanças que serão operadas e cristalizadas pela

vida adulta:

“o tipo de homem que se impõe nas sociedades históricas é o homem adulto.
Mas esse homem, no mundo contemporâneo, sofre a concorrência, nos
momentos de crise, do homem jovem, até mesmo do rapaz. Saint-Just,
Robespierre são heróis quase adolescentes  da primeira grande revolução
dos tempos modernos: depois, foram, sempre as jovens gerações que
estiveram à frente dos movimentos revolucionários”. (Morin, 1987:147) .

Morin mostra que o fervor e descontentamento característicos da juventude, são

motores potenciais capazes de mudanças significativas nas sociedades .

Sem futuro

Diferentemente dos movimentos do século XVIII e XIX , a partir de meados do século

XX , a formação de identidades juvenis coloca a música como elemento central. Um exemplo

bastante significativo é o Movimento Punk. Na Inglaterra dos anos 70, época de desemprego,

o país vivia em recessão, sem espaço para garotos dos subúrbios operários ingleses, excluídos

do sistema. Uma Inglaterra decaída tornou-se o ambiente ideal para trazer à tona um novo
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modo de expressão juvenil. Chega de paz e amor, em 1976, surge o Movimento Punk6.

Slogans como “No Future” ou “Faça Você Mesmo”, fomentam uma nova onda rebelde e gera

um novo mercado: o independente. A partir dali, não era mais preciso uma grande empresa ou

patrocínio para que as coisas acontecessem. Em garagens, galpões, no fundo do quintal

surgiam bandas (Sex Pistols, Clash) , fanzines (Sniffing Glue), revistas, dando voz às idéias

anarquistas. Esse novo espírito foi traduzido por Sniffing Glue:

“O punk não é uma moda local, é a realidade. Se as pessoas estão com medo
do punk, a culpa é delas, porque elas não entendem a vida. A vida diz respeito
ao concreto, ao fundo do poço, gente patética, aborrecida, e um índice de
desemprego mais alto do que nunca. O punk está ajudando a garotada a
pensar. É disto que todo mundo tem medo, porque existem muitos garotos
pensando atualmente. O punk reflete a vida como ela é, nos apartamentos
desconfortáveis dos bairros pobres, e não o mundo de fantasia e alienação que
é o que a maioria dos artistas cria. É verdade o punk destruirá, mas não será
uma destruição irracional. O que o punk destruir será depois reerguido com
honestidade” (apud Bivar,  1988: 59)

O punk ridiculariza  os pop stars endinheirados do rock mundial como Rolling Stones,

Pink Floyd, e guitar heroes como Eric Clapton. E prega um rock sem sofisticação e sem

afetação, uma música que qualquer pessoa possa fazer. A estética é bruta, suja, como a

realidade dos subúrbios ingleses. São bandas de garagem, formadas por garotos suburbanos

que fazem uma música tosca, crua, disposta a reinventar padrões estéticos. A juventude

segmenta-se. Nos anos 80, o punk transforma-se em um fenômeno de massa. A indústria

fonográfica transforma mais esta expressão de rebeldia em cifras extraordinárias. Atitude,

música e roupas são comercializadas em vários países. Mais uma identidade juvenil foi

incorporada pelo mercado. O punk transforma-se no que Baudrillard chama de mercadoria-

signo e Featherstone explica: “o consumo, portanto, não deve ser compreendido apenas como

consumo de valores de uso, de utilidades materiais, mas primordialmente como o consumo de

signos.”(Featherstone, 1995: 122)

A busca da diferenciação faz com que os anos 80 e 90 presenciam a formação de

vários estilos de vida: new wave, yuppies, new hippie, rappers, darks, góticos, grungers,

clubbers, ravers. Esses estilos juvenis com diferenças marcadas nas roupas, no vocabulário, na

                                                
6  Muitos estudiosos e críticos musicais apontam que o punk surgiu na Inglaterra. Mas há defensores de que a raiz do punk
surgiu em Nova York, em 1972, no clube CBGB.
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música e no ambiente que circulam formam identidades móveis, constantemente remodeladas.

Hall explica o fenômeno:

“A identidade não é tão transparente ou sem problemas como nós pensamos.
Ao invés de tomar a identidade por um fato que, uma vez consumado, passa,
em seguida, a ser representado pelas novas práticas culturais, deveríamos
pensá-la, talvez, como uma “produção” que nunca se completa, que está
sempre em processo e é sempre constituída interna e não externamente à
representação”.  (Hall, 1996:68).

Trata-se de uma via de mão de dupla. Ao mesmo tempo em que a juventude consume

o que é oferecido como cultura jovem,  também recria identidades para demarcar diferenças

em relação às representações que os meios de comunicação veiculam.

A cultura das ruas

Nesse cenário de identidades juvenis multifacetadas, o hip hop, nos anos 80, esboça

uma identidade juvenil das periferias dos centros urbanos7.  Nela, jovens negros urbanos

transformam sua forma de viver em música (rap), artes plásticas (grafite) e dança (break) que

ocupa um lugar de destaque na ambiência ocidental. Na definição de Shuker;

“Hip Hop é um termo amplo que abrange uma subcultura associada à vida
social, à dança e à moda dos jovens negros e latinos (principalmente, mas
não de modo exclusivo) urbanos dos Estados Unidos dos anos de 1980 e
1990. Inclui o rap, a dança break, o grafite, os clubes, os DJs e os trajes
esportivos (bonés, tênis, ect). Segundo Potter, a cultura Hip Hop incorpora
um “pós-modernismo altamente sofisticado” (1995; p. 13), uma exigente
prática política consciente, uma reciclagem e uma reiteração do passado.”
(Shuker: 1999: 233).

Donos de atitude política, grupos de hip hop como o Public Enemy tiveram seus

comentários sociais  considerados, segundo Shuker, “em uma forma politicamente

significativa de organização intelectual (ver Abrams: 1995)”. O hip hop conseguiu organizar-

se como um movimento revolucionário,  com força política e intelectual.  “O rap foi

considerado “a mais popular e influente música afro-americana dos anos de 1980 e 1990”

(Erlewine et Alii: 1995; p. 921) e “o filão cultural, intelectual e espiritual mais dinâmico da

                                                
7 No Brasil, o Hip Hop chega no final dos anos 80. O grupo paulistano Racionais MCs, o mais famoso do Brasil, fez sua
primeira gravação em 1988 na coletânea “Consciência Black”. O sucesso do grupo veio com o CD independente
“Sobrevivendo no Inferno”, de 1998, que vendeu 500 mil cópias.
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cultura popular da América Negra” (Rose: ‘1994; p. 19). Considera-se que o estudo do rap

seja capaz de resgatar os estudos sobre os negros nos Estados Unidos (Baker: 1993)”.

(Shuker, 1999: 231)

O hip hop cria um novo contexto, uma nova estrutura gerando mais uma identidade

juvenil. O estilo, mesmo passando pelo mercado e chegando aos brancos (como música,

atitude, moda), mantém, através dos seus elementos estéticos (rap, grafite, break), ligações

profundas com a desigualdade social – uma realidade da juventude negra urbana dos centros

cosmopolitas. O hip hop é a  identidade de uma juventude em sociedades que  lhe reservam

apenas o lugar das estatísticas em desemprego e violência.  Na periferia dos grandes centros

urbanos, o hip hop tornou-se uma necessidade de afirmação política, social e econômica para

milhares de jovens negros e pobres transformando o rap na trilha sonora dos excluídos dos

grandes centros urbanos.

Assim como nos Estados Unidos, na França (segundo país com maior número de

grupos de hip hop após os EUA), centros urbanos brasileiros abrigaram a cultura do hip hop

como a voz da resistência contra o sistema que oprime  moradores das periferias. Em

entrevista a Revista Caros Amigos (Especial – número 3), Mano Brown, vocalista e

compositor do grupo de rap Racionais MCs, morador do Capão Redondo, periferia de São

Paulo: “ (...) O rap não pede nada. O rap vai falando, falando um montão.  Então, pros caras,

isso aí é tipo uma revolta, uma conspiração dos pobres, dos presos, dos pretos, dos favelados.

”8

A crise da juventude

Nos anos 90, os jovens são maioria no planeta e fazem parte da chamada “Onda

Jovem”, em aparece como modelo e como público consumidor. O Brasil tem, atualmente,

cerca de 58 milhões de jovens, ou seja, brasileiros entre 12 a 30 anos. Fazer parte da maioria

coloca o jovem como protagonista também dos problemas como violência e o desemprego

mostrando a pertinência desses elementos no mundo globalizado.  No Brasil, pesquisas

recentes mostram a gravidade da situação. O país tem a terceira maior taxa de homicídios de

                                                
8 Trechos de entrevista de Mano Brown concedida ao repórter Sérgio Kalili para a Revista Caros Amigos – Edição Especial,
Número 3, setembro de 1998
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jovens do mundo: 48,5%9. Vem depois da Colômbia e Porto Rico. A Bahia, se fosse um país,

estaria no desconfortável 6º lugar no ranking, com uma taxa de 27,6%.  Estes   números

refletem  o que Lipsitz chama “crise da juventude”.

“Nosso tempo é um tempo de crise para a juventude, um tempo sem
precedentes de prejuízo e perigo para o jovem. Desde de 1970, a
desindustrialização, a reestruturação econômica e o ressurgimento do
racismo têm criado, fundamentalmente, novas realidades para o jovem. Já é
também freqüente nós falarmos sobre “juventude” como uma entidade
transhistórica e eterna. Nós usamos categorias emprestadas de outras eras,
sem  compreender as pequenas relevâncias que elas agarram para as novas
realidades dos anos 90.”[Tradução da autora](Lipsitz,  1994:17)

Essa “crise” gera novos modos de expressão em um contexto de desemprego, ensino

público falido e preconceitos étnicos. Nesse ambiente diverso dos anos 50, 60, 70, é preciso

usar outros conceitos para entender a realidade juvenil contemporânea. A análise da

concepção de identidade do sujeito pós-moderno de Stuart Hall dá pistas sobre a juventude

contemporânea. As estruturas mudam e o sujeito muda. Sua identidade é fragmentada. O

jovem apontado pela pesquisa da MTV10 convive com diversos estilos de vida e aponta que

não existe uma moldura só, mas várias, sempre em movimento e mutável.

Segundo Haal,

“A identidade tornou-se uma celebração móvel: formada e transformada
continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou
interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam (Hall, 1987). É definida
historicamente, não biologicamente. O sujeito assume identidades
diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao
redor de um “eu” coerente. (...) A identidade plenamente unificada,
completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida que os
sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos
confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de
identidade possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar –
ao menos temporariamente.” (Hall, 2001:13)

O jovem historicamente dispõe de um vasto leque de identidades: delinqüente juvenil,

beatnik, hippie, punk, yuppie, comunistas, hip hop, clubber, antiglobalizante, em um processo

permanente de aproximação, distanciamento ou reconstrução.

                                                
9 Dados extraídos da pesquisa Mapa da Violência, feita pela Unesco, em 2000.
10 A MTV Brasil (o segundo canal de preferência do público juvenil. O primeiro é a TV Globo) realizou, em 2000, uma
pesquisa intitulada “Dossiê Universo Jovem”, com um público na faixa etária de 12 a 30, das classes A, B e C, em São Paulo
(interior e capital), e nas cidades de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Recife, lugares onde a MTV é
transmitida,
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Outro mundo é possível

No final dos anos 90, um novo ativismo juvenil desponta no cenário mundial. É o

movimento antiglobalizacão que luta contra uma teoria econômica, o neoliberalismo, considerado pelos

participantes causador de danos aos países mais pobres e ao meio ambiente.  A ordem do dia  é o

cancelamento das dívidas dos países pobres, proteção do meio ambiente, modificações nas

regras do comércio internacional. O inimigo continua sendo o mundo adulto personalizado

pelo Fundo Monetário Internacional (FMI),  Banco Mundial e Organização Mundial do

Comércio (OMC).

Os movimentos antiglobalização se organizaram a partir de 1996. O sinal foi dado (no

México), pelo Comandante Marcos, líder do Exército Zapatista  de Libertação Nacional.

Armado de um laptop, ele mandou, pela internet, uma convocação mundial contra o

neoliberalismo. O sinal foi captado em todo o planeta. Marchas, ações começaram a acontecer

com o mesmo objetivo, unido-se a organizações com os mesmos princípios como Reclaim the

Strees (grupo formado por ambientalistas que costuma ocupar ruas na Europa para fazer festas

e impedir a passagem de carros) e o Movimento dos Sem Terra (MST). A primeira grande

manifestação ocorreu em Seattle (Estados Unidos), em dezembro de 1999,  durante a Terceira

Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC). Cem mil

manifestantes protestaram contra a exclusão social gerada pela globalização econômica. Era

um marco de uma série de protestos e mobilizações na cena política mundial.

Em setembro de 2000, a primeira manifestação pós-Seattle aconteceu em Praga, na

República Tcheca, no encontro do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do  Banco

Internacional de Desenvolvimento (Bird). Nesta época, os protestos ganharam uma sigla e

uma organização não governamental (ONG) para planejá-los: Inpeg (Iniciativas contra a

Globalização Econômica). As manifestações em Praga reuniram jovens de 54 países e tiveram

um saldo de 150 feridos, 900 presos e danos materiais avaliados em US$ 250 mil. Em 2001,

o Fórum Social em Porto Alegre (RS), com a proposta de pensar  que “Outro Mundo é Possível”,

tornou-se o ponto de encontro mundial dos manifestantes. Também em 2001, durante a

reunião do G-8 (grupo formado pelos oito países mais industrializados do mundo, que decide

as linhas políticas de intervenção global), em Gênova (Itália),  acontece mais um forte

movimento antiglobalização, com a presença de 150 mil pessoas.  A manifestação
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transformou-se em uma guerrilha urbana  entre jovens e a polícia, com a morte do italiano

Carlo Giuliani, de 23 anos.

O movimento antiglobalização absorve movimentos juvenis das últimas três décadas

como Contracultura, Punk, Hip Hop. Várias visões de mundo estão representadas nas

manifestações antiglobalização ligadas pelo ideal juvenil de um mundo melhor . Naomi

Klein11 explica esse encontro. “Em vez de um único movimento o que está surgindo são

milhares de movimentos intricadamente ligados uns aos outros, como hotlinks conectando

seus sites na internet.”(Klein, 2002: 479) . E em uma análise mais profunda aponta que o

movimento antiglobalização é, uma simbologia da juventude do século XXI, que não busca

uma só forma, uma só filosofia , mas muitas

Quando os críticos dizem que os manifestantes carecem de visão, o que
realmente estão dizendo é que eles não possuem uma filosofia
revolucionária abrangente – como o marxismo, a ecologia profunda ou a
anarquia social – com a qual todos possam concordar. Isso é
absolutamente verdadeiro, e devemos ser extraordinariamente gratos por
isso (...). É mérito desse movimento jovem que ele tenha rechaçado todos
esses programas (...), insistindo em um processo democrático e
representativo aceitável. Talvez , fora dessa rede caótica de eixos e raios,
algo mais vá surgir: não um projeto de algum novo mundo utópico, mas um
plano para proteger a possibilidade de muitos mundos – “ um mundo”,
como dizem os zapatistas, ‘contendo muitos mundos’”. (Klein, 2002: 490,
491)

A juventude experimenta inúmeros estilos de vida. Ela trafega por diferenciações

sucessivas, mas que buscam sempre quebras de paradigmas a fim de construir “mundos

melhores”.  O movimento juvenil que está sendo delineado nesse início do século XXI é

direcionado para  identidades abertas, contraditórias, fragmentadas, negociadas (Hall, 2001:

46). E este, talvez, seja o seu maior trunfo.
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