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RESUMO 

Neste trabalho preliminar, apresentamos a publicidade, a moda e as trajetórias juvenis como 

narrativas do consumo na cultura da mídia e as possibilidades que estas oferecem para a 

construção de identidades no contemporâneo. Hoje, as juventudes não apenas consomem 

moda, mas passam a influenciá-la e também produzi-la, tornando-se alvo de muitas marcas. 

A Cavalera é uma dessas marcas que nasce com um estilo casual e descontraído, 

representando, dessa forma, as tribos juvenis urbanas. Diante da apropriação do mercado e 

da massificação de um dos seus diferencias: a caveira, a marca aposta em uma nova 

narrativa ao criar o seu desfile da coleção outono-inverno 2012 para o espaço público: a 

rua, demostrando que há conexões possíveis entre o estilo proposto e as juventudes que 

aderem à marca. 
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Narrativas, Moda e Identidades 

 

Para pensar e revelar nossas ações cotidianas, narramos os acontecimentos, 

colocamos os fatos em perspectiva. Ontológica, a construção de narrativas deixa as marcas 

de nossa trajetória na história. Ao contar, fazemos uma edição, construímos nossos textos 

estrategicamente. Para Ecléa Bosi (1979), na construção de nossa memória, tendo como 

base as nossas narrativas feitas e refeitas, fica o que significa.  

Na Idade da Pedra, o suporte eram as paredes das cavernas, em cuja superfície eram 

narradas as experiências cotidianas com o uso da linguagem pictórica, onde apareciam os 

traços, as cores, os movimentos, os recortes dos acontecimentos, vividos ou imaginados. Na 

nossa contemporaneidade, destacamos o corpo como um dos suportes mais importantes. Os 
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itens de moda e os produtos anunciados encontram nele o espaço privilegiado, que em 

tempos globalizados, circula, em imagem e som, com encurtamentos de tempo e espaços 

nunca antes imaginados. 

Nas narrativas da moda e da publicidade, dentre as quais recortamos as campanhas 

publicitárias e os desfiles, permanecem como temática o cotidiano, a luta pela 

sobrevivência e pela evidência, o estabelecimento de identidades, de sentimentos de 

pertencimento, de dados comportamentos, de visões de mundo. Narrar é uma atividade que 

busca a existência no mundo. 

                                      O que é narrar? Narrar é relatar eventos de interesse humano enunciados 

em um suceder temporal encaminhado a um desfecho. Implica, portanto, 

em narratividade, uma sucessão de estados de transformação responsável 

pelo sentido. (...) Narrar é, portanto, relatar processos de mudança, 

processos de alteração e de sucessão inter-relacionados. Pressupõe a 

existência de uma lógica narrativa que nos leva a uma gramática 

discursiva universal (MOTTA, 2005, p.7).  

  

Narrar nas campanhas publicitárias e nos desfiles de moda nos remete a escolhas 

técnicas e de criação, à organização da produção dum dado discurso ficcional, entendido e 

visto como tal pela audiência. Na publicidade, as campanhas nos remetem, na maior parte 

das vezes, a um efeito de real, à busca da verossimilhança. No comercial, no anúncio, o 

“contrato de leitura” é bem claro: “sabemos” que se trata de um mundo imaginado, criado, 

narrado para nos levar ao consumo, seja de uma ideia, de um estilo de vida, de um produto 

ou de um serviço.  

 O cotidiano, as visões de mundo e as características juvenis, na contemporaneidade, 

vêm sendo destacada pelos meios de comunicação de massa, principalmente a publicidade, 

e vem sendo, ainda, referência para o desenvolvimento da moda. As culturas juvenis 

aparecem como tendências, modelos, modos de ser e consumir na sociedade pós-moderna. 

Muitas pessoas tentam conservar os atributos juvenis, afinal, o novo sempre está mais em 

evidência. As marcas, portanto, apropriam-se desse novo e constroem constantemente 

narrativas referentes a ele.  

Nos desfiles, o efeito de real é desconstruído, em busca da validação do que nas 

narrativas se refere ao “estilo”, à “tendência”. Ao assistirmos a um desfile, estamos diante 

de imagens, de modelos e de roupas que não necessariamente habitarão as ruas como lá 

estão. Pelo contrário, é preciso estabelecer o espaço do show, uma espécie de “licença 

poética”, que tanto serve para criar a narrativa, a história que se quer “vender” a partir das 

roupas, acessórios, beleza (cabelos e maquiagem), da trilha sonora, da iluminação, da 
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disposição do cenário, do local de sua realização, do tipo de casting, do público convidado 

para estar na primeira fila, etc, quanto para criar o distanciamento necessário para que o 

público presente e remoto possa entender o evento como parte de sua realidade, vivida ou 

imaginada. No caso de nosso corpus, o desfile da grife paulistana Cavalera mescla o show 

com o espaço público, para sair à rua, um dos espaços privilegiados de exibição do eu 

contemporâneo, o consumidor público-alvo da marca deve “se montar” com os artigos e 

visual proposto. A narrativa do eu estará condicionada ao consumo da marca. 

É no modo de apresentação das narrativas, nas suas estratégias para levar ao 

consumo, nas perspectivas adotadas, no ritmo, nas ordens cronológicas escolhidas, nas 

escolhas dos seus elementos constitutivos, nas escolhas lexicais, retóricas, no modo de 

designação das personagens, nas figuras de linguagem e de estilo, é que vamos poder 

verificar o funcionamento e suas formas de colocar em “exposição” elementos que possam 

ser utilizados para a construção de identidades. Nas narrativas dos desfiles, os elementos se 

apresentam de forma diversa, há uma ordem discursiva, mais ligada à filosofia e às 

possibilidades de produção de cada grife.  

 

Uma vez que o estilista tenha idealizado o confeccionado sua coleção, a 

prioridade é torná-la conhecida, e a passarela é uma forma de 

comunicação ideal para mostrá-la, já que uma das melhores maneiras de 

observar tanto o caimento quanto as proporções das roupas é sobre o 

corpo das modelos em movimento. (...) As apresentações de moda estão se 

diversificando cada vez mais, adotando novos formatos e fórmulas, em 

certos casos por motivos econômicos, em outros por aspectos relacionados 

à filosofia da própria grife. Escolher e  encontrar a maneira adequada para 

apresentar uma coleção é uma das primeiras decisões a serem tomadas 

(VILASECA, 2011, p. 9-10). 

  

 

Endereçadas, em primeira instância, aos compradores e à imprensa, as narrativas dos 

desfiles também se destinam aos clientes habituais e aos amigos da marca. Vistos on line, 

no site da grife e em editoriais de moda nas mídias tradicionais e nas redes sociais, os 

shows servem para informar sobre as novas coleções, chamar a atenção da imprensa, gerar 

expectativa, ser lembrado, emocionar e seduzir. O estilista Henrik Vibskov define desfile 

como: “a sensação de um universo criado com o maior número de elementos possíveis para 

os menos de vinte minutos. Interessam-me as cores, as estruturas e a maneira como as 

pessoas interagem” (Idem, p.25). Assim, os desfiles se aproximam das narrativas 

publicitárias, tanto na de publicizar quanto de seduzir para levar ao consumo. 
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  Entendemos, a partir de Zygmunt Bauman (2005) que, numa sociedade globalizada 

pautada pela busca da atenção, as narrativas da moda e da publicidade fornecem 

ferramentas importantes na construção das identidades. Para o autor, a questão da 

identidade na “modernidade líquida” não pode ser resolvida com base em modelos já 

conhecidos. Ela está imbricada com a desconfortável sensação de inadequação, está ligada 

ao colapso do Estado de bem-estar social e ao posterior crescimento do sentimento de 

insegurança. Tem a ver com a “corrosão do caráter” que essa insegurança potencializa e 

com o deslocamento do local de trabalho para qualquer espaço remoto onde realizamos 

nossas atividades, para o qual não rumamos mais em nosso cotidiano, e o impacto que estes 

eventos têm provocado na sociedade.   

Nem nostalgia da definição de quem éramos nem total oportunidade de libertação: a 

identidade na nossa contemporaneidade é um espaço de ambivalências. Para Bauman, a 

busca de identidades na modernidade líquida implica o sujeito operar tarefas que não 

podem ser realizadas no “tempo real”, mas que são realizadas na plenitude do tempo. O 

autor afirma, ainda, que as “comunidades” (às quais as identidades se referem como sendo 

as entidades que as definem) são de dois tipos: de vida e de destino e as que são fundidas 

unicamente por ideias dos princípios. A questão da identidade surge com a exposição das 

comunidades. Damos ênfase neste trabalho nas “comunidades” formadas por jovens em 

busca de aceitação, de pertencimento. E, entendendo que não há um grupo de jovens, vamos 

discutir, a seguir, a categoria juventudes.  

 

Juventudes e as Questões Conceituais 

 

Os estudos contemporâneos sobre jovens apresentam diversas discussões e dúvidas 

a respeito de como se caracteriza a juventude na contemporaneidade. Seria ela “apenas uma 

palavra” ou “mais que uma palavra”? A juventude ainda é um campo em construção, o que 

torna complexa a formação de um conceito. No livro Estado da Arte, sobre Juventude na 

Pós-Graduação Brasileira, Spósito (2009) afirma que a juventude é um processo em 

fortalecimento, tratando-se, portanto, de um campo marcado por imprecisões conceituais 

sobre quando começa ou termina a juventude. 

Machado Pais (1993) caracteriza a juventude em duas vertentes: geracional e 

classista. A primeira baseia-se no conceito de geração social, afirmando que a juventude é 

um momento de mudança no ciclo da vida e que aponta para um padrão de identificação, 
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um modelo de juvenilização. Já na corrente classista, a juventude é percebida como um 

conjunto, descartando a ideia de que ela possa ser vista como categoria universal, sendo 

formada por situ(ações) distintas. Martins (2002, p.22) sustenta, igualmente, que é preciso 

contemplar a diversidade econômica, social e cultural que os jovens escondem. “... é 

impossível falar em uma cultura juvenil, que homogeneíza a juventude. É preciso 

reconhecer as diferenças”. 

Não podemos nos limitar a uma visão positivista que entende a juventude somente a 

partir dos processos biológicos. Esta não pode ser reduzida a uma mera categoria estatística. 

A faixa etária dos jovens não os define e nem esclarece o lugar que eles ocupam. É preciso 

compreender a juventude em seu contexto, em seus processos sócio-históricos-culturais. 

Vivemos, hoje, uma quebra das trajetórias lineares, não existe mais o jovem que 

somente estuda e que depois entra no mundo do trabalho, casa e tem filhos. Temos pessoas 

que são jovens e trabalham, temos jovens grávidas, temos adultos morando com os pais e 

que ocupam, na família, um lugar de jovem, e outras idiossincrasias. A noção de tempo está 

modificada; há um encurtamento do tempo, os jovens de hoje valorizam o presente e o 

futuro próximo, em detrimento de um futuro distante. 

 Maria Rita Kehl (2004, p. 90) acredita que o conceito de juventude é bem “elástico: 

dos 18 aos 40, todos os adultos são jovens”. A psicanalista defende que juventude é um 

estado de espírito, é um jeito de corpo, é um sinal de saúde, disposição, liberdade e 

renovação.  

Peralva (1997, p.23) confirma que as idades da vida não constituem um processo 

natural, biológico, mas social e histórico. Apoiada em Matza (1968), a autora considera que 

“o desvio é inerente a experiência juvenil”, “o jovem é aquilo ou aquele que se integra mal, 

que resiste à ação socializadora, que se desvia em relação a um certo padrão normativo”. 

No entanto, conclui que esse comportamento rebelde da juventude contemporânea transita 

de ‘desviante’ para ‘modelo cultural’. Para essa autora, a juventude passa a ser associada a 

valores e estilos de vida e não a um grupo etário. O corpo do jovem vira paradigma – 

desejado por todas as idades –, associando juventude à questão estética. “O envelhecimento 

postergado transforma o jovem, de promessa de futuro que era, em modelo cultural do 

presente”  

A juventude, portanto, torna-se fonte de referência para a beleza, sensualidade, 

moda, e inúmeras pessoas buscam conservar esses atributos juvenis. Na sociedade de 
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mercado, o jovem passa a ser visto como novo e potente alvo. “Ser jovem virou slogan 

clichê publicitário, virou imperativo categórico.” (KEHL, 2004. p. 92).  

Conquanto o debate vigente não consiga definir claramente o que é ser jovem nos 

dias de hoje e considere que essa juventude é muitas vezes imatura, ou que é mera ditadora 

da noção de estética, ou, ainda, que o jovem deixa de ser jovem ao assumir certas 

responsabilidades, porém, é incontestável que os jovens são atores sociais e produtores de 

diferentes culturas. 

 

A relação Moda e Juventudes 

 

 Há uma pluralidade nos modos de ser e viver a juventude. As identidades juvenis, 

como todas as outras, são múltiplas, contraditórias, móveis. O jovem de hoje flutua entre os 

extremos, vai do transgressor ao “acomodado”, do novo ao retrô, do autêntico ao clichê. “A 

identidade só nos é revelada como algo a ser inventado, e não descoberto” (BAUMAN, 

2005, p.21). 

 Percebemos nas questões levantadas no item acima o quanto é difícil encontrarmos 

um conceito único para a juventude, mas essa categoria tem algumas características 

próprias, como a propensão para as contínuas mudanças, o poder de (re)criar e a pulsão pelo 

novo. Elementos que também estão presentes no fenômeno social da moda.  

 

Moda é um desses termos que, usados em múltiplos contextos, oferecem 

um quadro comum de referência e é reflexão para uma série de aspectos 

da vida social. Alude, numa primeira instância, a uma dicotomia temporal 

entre o “velho” e o “novo”, entre o presente e o passado, entre imobilidade 

e mobilidade (...). Com o termo “moda”, entende-se, especificamente, “o 

fenômeno social da mudança cíclica dos costumes e dos hábitos, das 

escolhas e dos gostos, coletivamente validado e tornado quase 

obrigatório” (VOLLI, 1988)” (CALANCA, 2008, p. 11). 

 

Dessa forma, podemos relacionar juventude e moda. Como dito, a juventude tornou-

se um valor, nas sociedades contemporâneas, e a sua imagem – e todo hedonismo que ela 

suscita - ganhou os mercados de consumo.  Entretanto, a mocidade hoje não apenas 

consome moda, mas passa a influenciá-la e também produzi-la. “Há uma relação de 

apropriação e reapropriação recíprocas entre jovens e indústria cultural” (ABRAMO, 1994, 

p.96). 

Os indivíduos constroem seus sentidos através das relações sociais. A partir da 

presença do outro é que reconhecemos quem somos. A partir da linguagem do vestuário de 
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outrem é que entendemos como esse outro se apresenta, e como nos constituímos em 

relação a ele.  

Neste trabalho, não entendemos “o vestuário apenas como função decorativa”, mas 

como ponte entre indivíduo e sociedade. A história do vestuário é a união dos fenômenos 

socioeconômicos, políticos, culturais e de costume que caracterizam determinada época. e 

importante ressaltar, ainda, que a moda não é apenas um modo de vestir-se, mas também é 

um modo de falar, de cuidar do corpo e, principalmente, de expressar-se. 

Os jovens, através de suas indumentárias, exprimem suas visões de mundo. Em 

1954, nasceu o rock’n roll e com ele toda uma geração. Esse período, o mesmo do pós- 

guerra, criou um novo tipo de música, uma nova maneira de vestir-se e um novo mercado 

juvenil - surgiu o “consumidor adolescente”. Ídolos como Elvis Presley e James Dean 

passaram a influenciar na maneira de se trajar.  

 

O rock, como gênero musical, se estabelece com uma estrutura circular, de 

repetição da base musical e das atitudes corporais; por isso se torna 

imediatamente reconhecível e reproduzível, e se configura como “uma 

cultura de máscara”, podendo ser vestida e imitada ao infinito. É dessa 

maneira que o rock’n roll, quando nasce, nos anos 50, vai poder ser 

adotado e servir de expressão para “um grupo social emergente, a 

adolescência. (ABRAMO, 1994, p. 96) 

 

 

Já em 1962, tivemos uma nova categoria social da juventude que, naquele momento, 

tornava-se criadora de uma contra-cultura. Essa geração ficou conhecida como Hippie. O 

pacifismo, a condenação da guerra, o respeito à natureza, as gírias próprias, o cabelo 

comprido e as roupas utilizadas demostravam oposições desses jovens aos padrões 

hegemônicos da sociedade.  

Percebemos que podemos conhecer a história das juventudes a partir da história da 

moda, a partir dos estilos que compõem cada época. Quando falamos em festa hippie, 

imediatamente lembramo-nos das cores, do psicodelismo, das calças jeans, blusas soltas, 

dos ideais juvenis, das bandanas, etc. 

 O punk nasce em 1976 e segundo alguns autores surgiu como a primeira 

manifestação das novas questões colocadas para a geração de jovens urbanos. Sua música 

se espalhou tão rapidamente pelo mundo, antes mesmo que a indústria tivesse tempo para 

apropriar-se desse movimento e convertê-lo em moda. A música era bem eletrizante, 

recuperando a onda rebelde do rock, e apropriava-se de estilos como soul, blues e o reggae. 
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Essa união de diferentes e aparentemente incompatíveis tradições musicais era confirmada 

com um estilo de vestir-se igualmente eclético. A forma de atuação dos punks combatia a 

questão do jovem passivo e lançava mão do “Do it yourself”, seja produtor de ideologias, 

faça sua música, o seu estilo, não se acomode na postura de receptor passivo  

 

Depois dos punks vieram os carecas, os metaleiros, os darks, os rappers, 

os rastafáris, os rockabillys etc., pondo em evidência a grande 

diferenciação e fragmentação que atravessa a juventude. Mas foram os 

punks que lançaram a pista, introduzindo um novo modo de manifestação 

e atuação, estimulando assim outros grupos juvenis a assumirem e 

expressarem suas identidades distintivas (ABRAMO, 1994, p. 83) 

   

 Com influências do punk, desenvolve-se, posteriormente, a geração grounge, que 

teve como um dos referenciais a banda Nirvana e adotou uma postura crítica ao estilo mais 

arrumado/elegante, apostando, assim, na simplicidade, nas calças rasgadas, camisas xadrez 

e agasalhos amarrados na cintura. Como os outros movimentos musicais, o grounge 

influenciou no consumo jovem da época. “Desde os anos 50, o mercado mantém uma 

atenção especial voltada para os acontecimentos desenvolvidos por tais grupos, buscando 

captar as novas criações para oferecê-las com símbolos de identidade juvenil” (ABRAMO, 

1994 p.89) 

 Dos anos 90 até atualmente, temos uma fragmentação ainda maior de estilos 

musicais e de juventudes. Todas essas expressões dos jovens não significam apenas uma 

oportunidade da indústria cultural ampliar o consumo e os mercados. Através da moda 

(vestimentas, cortes, cores, posturas), podemos compreender as transformações das 

culturas/trajetórias juvenis e a sua relação com o mundo. 

 

Cavalera : do rock à rua 

 

  A Cavalera é uma marca paulistana de roupas, acessórios e calçados que está 

inserida nos principais eventos de moda do país. Foi criada em 1995 por Alberto Hiar, ex-

deputado estadual e que, inicialmente, estava inserido no mundo da moda como 

comerciante de roupa, e Igor Cavalera, ex- baterista da banda de rock intitulada Sepultura
4
. 

Hodiernamente, Igor não continua mais vinculado à marca, mais ainda cede seu nome. 

                                                 
4
 Sepultura é uma banda brasileira, criada pelos irmãos Max e Igor cavela e que surgiu no cenário musical em 1984. A 

banda citada possui diversas influências musicais que vai desde o black metal e death metal, passando pelo thrash metal, 

até inspirações externas ao metal, como hardcore, música tribal africana e japonesa, música indígena, entre outros 

diferentes estilos musicais. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Black_metal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Death_metal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Thrash_metal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Heavy_metal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hardcore
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
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Com a junção da música, mas especificamente do rock, da moda e da cultura 

contemporânea, a marca citada nasce com um estilo casual e descontraído; inspirando e 

representando, portanto, os jovens e as tribos urbanas. 

Por associar streetwear com juventude, há um interesse em demonstrar irreverência 

e descontração. O vestuário da marca possui imagens e estampas que, ao mesmo tempo, 

utilizam e ironizam ícones da cultura musical jovem. O desfile da coleção verão 2012, por 

exemplo, apostou em canções da Janis Joplin, teve como temática o dia dos mortos e fez 

uso de personagens pops zumbizados, como Frida Kahlo zumbi, Beatles zumbi etc. 

A Cavalera utiliza o símbolo da caveira em praticamente todas as suas produções. 

Esse, durante algum tempo, foi um dos elementos que representava a marca e construía um 

dos seus diferencias no mundo da moda. Entretanto, hoje, a simbologia da caveira está em 

todos os espaços e não faz mais apenas referência ao mundo juvenil, subversivo e do rock. 

Há diferentes expressões e múltiplos significados referentes à caveira. No âmbito da 

anatomia humana, por exemplo, representa o crânio e protege o cérebro, sendo assim um 

sinônimo de proteção. A caveira pode transmitir, ainda, a mensagem de que algo é nocivo, 

venenoso, perigoso, mortífero. No contexto dos movimentos musicais, é a imagem 

preferida pelo Heavy Metal, um dos gêneros do rock, e significa, desde a época do 

movimento punk, a busca pela liberdade, a quebra de regras, a sensação de imortalidade e 

invencibilidade. Atualmente, a moda apropriou-se desse elemento atribuindo-lhe mais um 

significado. 

Como afirmou Lipovetsky (2009), a moda está inserida na celeridade dos novos 

tempos, ela é estruturada pela sedução e pelo efêmero. Dessa forma, a Cavalera, percebendo 

que um dos seus diferencias estava massificado, apostou em uma nova narrativa ao 

levar/criar o seu desfile da coleção outono-inverno 2012 para o espaço público: a rua.  

Corpus desta análise, o desfile da coleção outono-inverno 2012
5
 aposta na questão 

do “faroeste urbano”. A identificação da marca é mantida, percebe-se que o preto ainda 

continua predominante, os matérias são mais tecnológicos, o que faz referência à sociedade 

da inovação, emborrachados e os moletons estão mais pesados.  Segundo seus estilistas, o 

desfile citado retrata o universo da metrópole, o caos urbano, e o palco para a sua realização 

foi a estação da Luz, umas das estações mais populares do metrô de São Paulo. Segundo 

Alberto Hiar, dono da marca, “um dos intuitos era chamar a atenção do poder público para 

                                                 
5  link para o desfile: http://www.youtube.com/watch?v=NYkWpzLfffM 
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um espaço que está degradado”. O maravilhoso mundo da moda foi das passarelas oficiais 

para o mundo da rua. 

Destaca-se que a estação da Luz, aberta ao público em 1901, é um lugar tradicional 

na cidade de São Paulo. Suas estruturas foram trazidas da Inglaterra e copiam o Big Bem e a 

Abadia de Westminter, promovendo a pequena vila de tropeiros a uma importante 

metrópole. O transporte ferroviário e, portanto, a estação, perderam status após a Segunda 

Guerra Mundial com a chegada dos aviões, ônibus e carros. Em 1946, o prédio da Luz foi 

parcialmente destruído por um incêndio. A Reconstrução da estação foi patrocinada pelo 

governo e se estendeu até 1951, ano de sua reinauguração. Depois de outras reformas e 

restaurações, em 1982, o complexo arquitetônico da estação da Luz foi tombado pelo 

Conselho da defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico 

(Condephaat). Apesar de estar situada perto de umas das regiões mais perigosa de São 

Paulo, a cracolândia, a Estação da Luz é um espaço de muita movimentação entre 

paulistanos e turistas. 

Levar o desfile da Cavalera, fora de seu local institucionalizado – a Fundação Bienal 

do parque do Ibirapuera -, é enfatizar que a marca está nas ruas, fora das paredes 

institucionalizadas, mas que também tem em suas origens à história da cidade brasileira 

cosmopolita. 

Roberto da Matta contribui com a discussão entre público e privado e faz 

diferenciação entre as esferas da casa e da rua. Para o autor, esses contextos ajudam a 

construir a realidade e, através desses espaços, os indivíduos conseguem normalizar ou 

moralizar seus comportamentos. Nossas atitudes, gestos, roupas, papéis sociais, as 

narrativas contadas são diferentes na casa e na rua. Essas categorias não se misturam 

naturalmente, há regras para que isso aconteça. 

                                      se entrevistarmos um brasileiro comum em casa, ele pode falar da 

moralidade sexual, dos seus negócios , de religião ou da moda de maneira 

radicalmente diferente daquele que falaria caso estivesse na rua. Na rua, 

ele seria ousado para discursar sobre a moral sexual, seria prudente ao 

mencionar seus negócios e ultra-avançado ao falar da moda (DA MATTA, 

ano, p.46). 

 

Considerações Finais 

 

O desfile outono-inverno 2012 da Cavalera, assim como o espaço da rua, representa 

o mundo e suas contradições, a subversão da ordem, o perigo, os imprevistos, as paixões; é 
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o espaço do movimento, da novidade, da malandragem, do público. Ao contrário da casa, 

onde há uma vigilância e uma ética do ambiente, há hierarquias, principalmente na relação 

jovens-adultos e as relações sociais conseguem ser controladas. "Na rua podem-se admitir 

contradições próprias desse espaço. Mas na casa as contradições devem ser banidas, sob 

pena de causarem um intolerável mal-estar” (DA MATTA, ano, p. 50). 

No desfile analisado, encontramos a trajetória da marca e percebemos que ela 

mantém sua identificação original, nasce baseada nas características jovens e sustenta isso 

ao (re)inventar-se diante da massificação dos seus produtos. Podemos inferir, ainda, que a 

narrativa contada no desfile traz também as visões de mundo dos jovens urbanos, que, na 

contemporaneidade, não estão trancados somente em seus quartos, mas que ocupam o 

espaço público.  

Entendemos igualmente que, ao colocar a coleção no espaço degradado de São 

Paulo, uma metrópole conhecida pelo caos urbano em que convivem seus habitantes, a 

Cavalera tenta mostrar conexões possíveis entre o estilo proposto e as juventudes que 

aderem à marca. O faroeste urbano é uma tradução estilística da violência, real e simbólica, 

sofrida pelos seus públicos alvos. É ainda uma maneira de ligar as juventudes da cidade às 

do mundo globalizado, o que “internacionaliza” os elementos da narrativa construída pela 

grife. 
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