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Resumo: O presente texto parte da observação que hoje a cultura comportamental da 
juventude está muito ligada ao fato de ela buscar legitimar o que pensa através de sua 
vestimenta de forma clara e direta. Nesse sentido, buscamos refletir sobre como a 
camiseta T-shirt (que tem se revelado o suporte mais utilizado para veicular seus gostos, 
atitudes, manifestações socio-econômico-políticas e demais formas de expressão que 
circulam nesse universo), ocupa papel central para a referida parcela da sociedade. 
Estampar suas idéias no peito – quase sempre de forma criativa, chamativa e, 
consequentemente, reflexiva – tem se tornado prática comum entre os jovens. Após um 
breve histórico sobre a evolução do consumo juvenil e da indumentária, ponderamos 
sobre fatos polêmicos e interessantes que circularam nesse meio nos últimos anos. 
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Durante a recente história da Humanidade, sobretudo com o advento do que se 

pode chamar de legitimação da cultura de massa3, o homem vem utilizando – de forma 

muito mais marcada que nos períodos passados – seu corpo como fiel suporte de idéias. 

Tatuagens, perfurações, adereços e a própria vestimenta em si têm servido como veículo 

de seu “eu” interior: se até então o consumo era lugar apenas do desejo, é a partir desse 

período histórico que ele ganha – no momento em que está devidamente materializado – 

de forma definitiva o status de “condutor de pensamentos”. 

Nessa reflexão vale pensar que, nos grandes centros do mundo, a importância da 

moda tem sido enorme, sobretudo entre os mais jovens, após a II Guerra Mundial. 

Fenômeno social dos mais evidentes, a cultura das roupas e dos próprios hábitos de 
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compra tem sido eternamente – e, ao mesmo tempo, efemeramente – tão fascinante e 

digna de uma observação mais apurada como sempre foram outros fenômenos de 

consumo cultural a exemplo do teatro, literatura e música – até pelo diálogo destes 

últimos com o próprio ato de criação simbólica da moda. 

E é difícil negar que atualmente um dos lugares-objeto nos quais esse 

pensamento do indivíduo mais se manifesta, no que diz respeito à vestimenta adotada 

pela cultura jovem, é a camisa estilo T-shirt4. Ela própria uma peça que saiu da 

clandestinidade para o palco central do look urbano, carrega em si a simbologia do 

protesto: o informal que se fez aceito, que traduz pensamentos e que toma para si o 

papel de veículo/tela das mensagens que circulam no universo de discursos de protesto 

da juventude – que no presente estudo é tomada sobretudo como a faixa etária social 

que ainda não está devidamente inserida na lógica do mercado de trabalho, que procura 

a proximidade com o semelhante calcada em critérios de exterioridades, daí a aparente 

homogeneidade observada em “tribos” de jovens principalmente nos centros urbanos. 

Como é um período de transição, acreditamos que a experiência vivida pelos 

jovens seja diferente conforme seu meio social, a cultura de origem e o sexo. Segundo 

Marcos Rodrigues de Lara em seu artigo “Jovens urbanos e o consumo da grifes” 

(2008:137) essa diferença é mais clara especialmente no que se referem aos “padrões 

estéticos e de gosto, que se associam a um padrão de grupo de companheiros. Esses 

padrões são experimentados como aqueles que, inicialmente, os diferenciam dos pais ou 

de gerações mais velhas, inserindo-os num universo próprio”. 

Mas a juventude, tendo como condição de existência ser transitória e fluida, vai 

viver em um palco de influências diversas a partir de relações e interrelações onde seus 

personagens incorporam códigos de conduta moral-estética que o ajudarão e ao mesmo 

tempo permitirão construir uma identidade individual e grupal. 

Nesse sentido, Zigmunt Bauman parece correto quando adverte para o fato de 

que a identidade é uma convenção socialmente necessária (2005:13) e especificando 

essa necessidade com a afirmação de Jesus Martin-Barbero (2006:261) que a juventude 

responde a alternativas de sociabilidade que permeiam tanto as atitudes políticas quanto 

as pautas morais, práticas culturais e gostos estéticos. 
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Neste processo os suportes midiáticos e comunicacionais serão os canais 

expressivos das codificações simbólicas estéticas. Assim, da linguagem falada nascem 

gírias; da tecnologia, comunidades virtuais; da música, movimentos ideológico-

contestatórios; da moda, acessórios e atitudes. Trata-se de um encadeamento de 

sistemas de valores que precisam ser legitimados e valorados por cada geração.  

Sendo o valor, segundo Steven Connor (1994:17), inescapável e necessário 

como uma espécie de lei da natureza e da condição humana, e, também, entendendo 

valor tudo aquilo que leva ao prazer que sempre busca incrementar a quantidade de 

prazer e evitar todas as formas de desprazer, a juventude, nosso objeto de estudo, tem 

por necessidade vital valorar o que realmente a faz sentir prazer, e o que realmente se 

encaixa no que para ela tem valor. 

Esta questão do valor transcende ao critério da classificação e vai se projetar 

para o que Pierre Bourdieu (1991:257) chama de sentido da distinção. Em sua análise da 

classe dominante, este sentido se configuraria, por medição dos hábitos, em certo estilo 

de vida.  

O estilo de vida do jovem contemporâneo urbano é observado como aquele que 

possui mais oportunidade de alcançar a educação e a informação, porém, muito menos 

acesso ao emprego e ao poder, um jovem objeto da política do sujeito-ator de mudanças, 

com maior influência ao consumo simbólico, mas com forte restrição ao consumo 

material (Hoppenhayn apud Barbero, 2006, p. 12). 

Esse jovem, principalmente o urbano, é cercado de elementos visuais e 

comportamentais que provocam o consumo não necessariamente adaptado ao seu 

desejo. Acreditamos que o valor dado à determinada produção industrial e/ou cultural 

pela juventude é cercado de sentido de distinção.  

A possibilidade de construção de seus próprios hábitos de consumo, de suas 

próprias classificações e convenções, de sua própria determinação de bom e de ruim faz 

com que haja uma prática do sentido da distinção entre os jovens muito mais presente 

que em outras faixas etárias. 

A distinção e seu sentido vão ser vistos e representados de diversas formas. Os 

jovens com sua característica contestatória necessitam da legitimidade de seus códigos 

para a construção da sua identidade estética. Não se restringindo assim, apenas a sua 

classe social, mas também ao que se pensa, fala, usa e veste. E dentro deste último viés, 

é seguro dizer que a peça atualmente pertencente ao seu vestuário que mais traduz – de 

forma clara, direta e objetiva – esses códigos e signos é justamente a T-shirt.  



Recurso da vestimenta usado apenas como roupa de baixo até meados dos anos 

50 (com o objetivo de proteger o indivíduo da transpiração e das mudanças de 

temperatura), aos poucos a T-shirt foi tomada como peça importante pela juventude e 

automaticamente foi ocupando o espaço de símbolo próprio de contestação. Exemplo é 

que, no nosso imaginário popular, estão devidamente sedimentadas imagens como a de 

Marlon Brando usando T-shirt branca e casaco preto de couro no filme “O selvagem”5. 

Ídolo de uma geração, ele se converteu em símbolo da rebeldia ao interpretar o líder de 

um bando de motoqueiros usando essa indumentária que seduziu até Yves Saint-

Laurent, quando este criou, em sua coleção de 1960, para a maison Dior, uma versão do 

casaco preto (de crocodilo e visom, diga-se a verdade) para ser utilizado com camiseta 

branca, fato convertido rapidamente em escândalo. 

Assim como Marlon Brando, outros personagens que serviram de referência para 

a juventude (Elvis Presley, requebrando seus sucessos perante gritos histéricos das 

garotas, e James Dean, em clássicos como Juventude Transviada e Uma rua chamada 

pecado) também eternizaram suas imagens tendo a T-shirt como vestimenta básica, o 

que ajudou a impulsionar o sucesso da peça no guarda-roupa jovem. 

De sua simples exposição (ali, chapada, branca e estéril...), a camisa T-shirt logo 

ganhou formas, cores, dizeres e signos que a dotaram do status de portadora efetiva de 

mensagens. Tornou-se, de certa forma, uma bandeira, a porta-voz desse estrato da 

sociedade que agora se fazia ouvir pela primeira vez, despejando para os mais velhos 

uma enchente de novas idéias, pontos de vista, reivindicações, protestos e, sobretudo, a 

contestação daqueles valores que até então eram vigentes na sociedade. 

É verdade que, na década de 60, a T-shirt ainda carregava consigo muito de 

artesanal, mas nem por isso deixou de se transformar numa espécie de “uniforme” dos 

jovens, ao mesmo tempo em que outras peças igualmente clandestinas também 

assumiram esse posto, como os jeans e os tênis. O que ajudava na legitimação desse 

fenômeno era o sentimento latente visto quase como uma conspiração consentida nos 

grandes centros para que essa “moda marginal” eclodisse. Os jovens queriam romper 

com os costumes tradicionais, queriam trazer para as ruas novos valores, culturas e 

formas de expressão: 

 
“Da onda de Londres, os valores deslocam-se, no final de 1960, para San 
Francisco. Por intermédio do flower power, o estilo pop dá lugar à cultura 
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hippie. A revolução dessa vez é verdadeiramente cultural. Suas experiências 
acarretarão uma antimoda que pertence somente a ela. Celebrada como fonte de 
uma nova juventude, ela vai espalhar-se por todo o Ocidente. Uma vez liberadas, 
as aparências vão desinibir-se. Redescobrem-se as roupas outrora reservadas às 
classes operárias e camponesas. Os blue-jeans americanos, que fazem parte 
dessa categoria, propõem uma convivência amigável com o dólmã de Mao. 
Vivido como símbolo do individualismo pequeno-burguês, o vestuário 
tradicional se finge invisível e tenta adaptar-se, não sem comovedora 
complacência. Assim, os bairros chiques verão aparecer casacos afeganes, 
fulares indianos, cabelos cacheados, túnicas floridas, um mundo de 
quinquilharias, enfim, todos os acessórios de uma felicidade prometida por 
aqueles paraísos ditos artificiais”. (Baudot, 2002, p. 226). 

 
Não por acaso é justamente no período em que se instalam esses 

questionamentos que é desenvolvido – nos mais diversos e ativos grupos desses grandes 

centros urbanos – um movimento de retorno às imagens do passado, que vai perdurar 

por toda a década de 70 e 80 fazendo da liberação a sua grande voz. Como lembra 

Baudot (2002:228): “Dar prazer” era a palavra de ordem, servindo de cenário para o 

fenômeno que o autor chama de “grande decênio do ego”. É proibido proibir. A festa é 

total! (idem). E assim surgem e se ratificam estéticas bem marcadas como o kitsch, o 

retrô e o pop, que se instala de vez.  

Em meio à tanta celebração de liberdade e, para alguns, decadência do 

pensamento, há espaço nessas “telas carregadas pelos corpos no cenário urbano” para o 

protesto mais efetivo e direto. É em tom de reação que a segunda metade dos anos 70 vê 

a emergência do movimento punk. Nascido da crise que atinge mais duramente o 

proletariado britânico achatado por uma economia voraz, esse movimento é, assim 

como os últimos que surgiram nas décadas anteriores, também claramente impulsionado 

por correntes musicais carregadas de furor. Só que dessa vez elas transmitem um ódio 

extremamente mais visceral do que aquele apenas político: aqui as T-shirts são 

esfarrapadas para acompanhar os cabelos cortados no estilo iroquesa e os figurinos que 

sugerem uma autoflagelação. É com essa vestimenta que a geração punk vai espalhar-se 

por todo o mundo para manifestar o seu nojo generalizado. 

Os anos 1980, embora tardiamente (e levemente) politizados no Brasil, revelam 

ao mundo, em suas T-shirts, projetos muito coloridos. As peças passam, cada vez mais, 

a comunicar as idéias jovens de forma intensiva e alegre, através de símbolos, citações 

fortes, imagens distorcidas, fotografias emblemáticas, desenhos de traços pouco usuais, 

ou simplesmente palavras diretas. Na década seguinte, por exemplo, ficaram famosas no 



País as camisetas de protesto contra o governo nacional vigente, que resultou no 

impedimento de governabilidade do presidente. 

Há quem diga que atualmente a camiseta é elaborada única e exclusivamente 

para revelar estilos e atitudes de quem as usa. E que, de acordo com sua disposição, é 

capaz de mostrar traços de comportamento e identidade do indivíduo que a veste. Como 

exemplifica interessante texto publicado no site do Programa Permanente de Extensão 

Universitária (Portas) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)6: “Clássicos: 

T-shirt branca com calça ou saia preta; Rebeldes: T-shirt rasgada, furada, mangas 

cortadas, jeans envelhecido, lixado; Românticas: T-shirt pink customizada, talvez com 

laços de fita”. 

O fato é que a configuração atual do mundo em que vivemos nos traz ao mesmo 

tempo o ecletismo, o individualismo, e, talvez a peça-chave para compreendermos esse 

fenômeno: a moda como espetáculo. As ruas e a vida social de repente (não de um dia 

para o outro, mas num espaço bem delimitado de anos) se transformaram no maior dos 

palcos contemporâneos, onde o fazer, o aparecer, o querer mostrar e – sobretudo – o 

querer ser visto são os maiores dos desejos nessa representação, que, obviamente, nunca 

é aleatória. Como bem lembra Cidreira (2005:95): “O homem se veste e, enquanto tal, 

exerce sua atividade significante; portar uma vestimenta é fundamentalmente um ato de 

significação, para além dos motivos de pudor, proteção e adorno”. 

Encarar que a escolha é um “processo central” nesse dizer é perceber o quanto o 

significado daquilo que escolhemos está intimamente ligado aos nossos conflitos 

internos, ao nosso estado de espírito, ao nosso modo de pensar: 

 
“O ato de decidir o que usar em qualquer dia determinado tem repercussões que 
vão bem além de simplesmente ir ao armário e pegar uma roupa. Você pode 
amar o ato de se vestir, ou detestar, mas sejam as suas seleções feitas num 
impulso ou de modo estudado, são sempre profundamente reveladores – saiba 
você disso ou não.” (Fischer-Mirkin, 1995, p. 13-14). 

 
Do individualismo como autonomia extrema (sem regras tão inquisidoras e 

condenatórias, apenas tendências7 que, fatalmente, “castram” a vontade) o que se vê nas 

ruas é tudo sendo utilizado num mesmo instante. As escolhas são muitas e as opções são 

mais numerosas ainda. É quase uma certeza cabal afirmar que, em se tratando de T-
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mesmo objeto – no sentido mais amplo da palavra – seduz simultaneamente um grande número de 
pessoas”. 



shirts, suas mensagens, cores e formas, há muito mais escolhas disponíveis para este do 

que para qualquer outro tipo de peça do vestuário. Segundo alguns estudiosos do tema 

esse supermercado de estilos é o grau mais elevado da multiplicidade. A linha de 

chegada da grande rede de conexões, com um fluxo de informações de todas as áreas 

circulando rápida e livremente, vindas do cinema, da música, da cultura pop, 

materializadas na televisão e na Internet. 

Então onde está localizado o fator decisivo nessa escolha para o indivíduo? O 

que ele observa na peça que o faz optar por esta ou aquela para exprimir seu “eu”? 

Fatalmente, um dos elementos mais levados em consideração, além da mensagem 

verbal grafada na peça, é o seu design. Parte de suma relevância nesse fenômeno, ele 

reformula, organiza, direciona e legitima a mensagem, trazendo, por si só, outro 

elemento de significação para a peça. Seu peso no mundo atual tem a ver com a 

incorporação cada vez mais gradual e sistemática da dimensão estética na própria 

elaboração dos produtos industriais, dando à forma seu ponto de “realização final”, 

como bem lembra Lipovetisky (1989). E completa: “Estética industrial, design, o 

mundo dos objetos está doravante inteiramente sob o jugo do estilismo e do imperativo 

charme das aparências.” (idem). 

A essa constatação deve-se somar o fato de que tanto o estrato verbal quanto o 

não-verbal (imagens, cores...) são modificados pelo próprio suporte8 e sua reputação no 

imaginário da sociedade como um todo. É importante vislumbrar que o suporte abarca 

uma enorme dimensão nesse universo onde a mensagem está gravada. Há o que se 

chama de “matéria objetiva do documento” [ou seja, matéria física utilizada (como para 

nosso exemplo, o tipo de tecido); a forma do suporte (aqui camiseta T-shirt); 

instrumentos utilizados para gravar essa imagem (como silk, bordado, impressão...); a 

escrita e suas diversas formas (caixa alta, fontes e disposição gráfica); a organização dos 

signos de escritura nesse campo] e o texto propriamente dito. 

Nesse caso, então, escolher significa corroborar fielmente com aquela “verdade” 

posta naquele momento no suporte, mesmo que este seja fulgás (elemento, aliás, que 

também é valorizado pela juventude, como já apontamos anteriormente): 

 
“Toda a cultura mass-midiática tornou-se uma formidável máquina comandada 
pela lei da renovação acelerada, do sucesso efêmero, da sedução, da diferença 
marginal. A uma indústria cultural que se organiza sob o princípio soberano da 
novidade corresponde um consumo excepcionalmente instável; mais que em 
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toda parte reina aí a inconstância e a imprevisibilidade dos gostos”. 
(Lipovetisky, 1989, p. 205). 

 
No videoclipe D.A.N.C.E., da Justice9, lançado em 2007, a figura jovem é 

representada pelo que parecem ser dois amigos andando pelos corredores de uma casa 

noturna focalizados de frente, porém na maior parte do tempo apenas dos ombros para 

baixo. Eles bebem, fumam, falam com outras pessoas e parecem se divertir bastante, 

mas o que mais chama a atenção em todo o vídeo é a troca constante das estampas em 

suas camisetas (são mais de 300 propostas diferentes apresentadas em cerca de 4 

minutos de música). Enquanto o clipe se desenrola são vistas estampas por vezes 

jocosas (como uma sugestão dos órgãos internos de um ser humano), sérias (pedindo a 

legalização de drogas) e de duplo sentido, como uma em que se lê apenas “Internet 

killed the video stars”. 

Imagens sedimentadas dessa forma servem para corroborar o casamento entre a 

juventude e o despojamento10 próprio da T-shirt como veículo para propor suas idéias. 

Fazer o papel de suporte, nesse caso, para a peça de vestimenta, é inerente ao processo e 

dá total legitimação ao fato de que as novas formas de comunicação11, sobretudo as 

impulsionadas pela amplitude da publicidade e do marketing, estejam plenamente em 

comunhão com a estética da arte contemporânea. Para Castilho (2005:43) essas novas 

formas de expressar idéias “promoveram no mundo moderno a recodificação dos 

processos de comunicação visual, redimensionando sua pertinência e importância nas 

sociedades contemporâneas, dada a formação e o advento da cultura de massa”. Tal 

observação é tão pertinente que é fato dizer que, na atualidade, o resultado dessa 

massificação e repetição das novas formas são indivíduos, jovens ou não, processando 

de maneira incessante uma multiplicidade de leituras tamanha que nos prova a extensão 

das múltiplas formas de expressão igualmente existentes. 

Nesse processo é oportuno apontar o papel dos sinais visuais e seu impacto na 

cultura jovem, quer seja pela subversão dos traços, pela quebra da estética 

tradicionalmente vigente ou pelo toque de marginalidade12, enfim, pela sua condição de 

                                                
9 Justice é o nome comercial da dupla francesa formada pelos músicos Gaspard Auge e Xavier de Rosnay. 
10 Despojamento, para este trabalho, tem um significado próximo aquilo que é informal, que dispensa as 
regras mais cultas de comportamento social, e que, por isso mesmo, é amplamente aceito e valorizado 
dentro do ambiente de cultura jovem. 
11 A dinâmica da comunicação fez com que às formas tradicionais de comunicação de massa (como 
veículos próprios e reconhecidos com essa finalidade) fossem acrescentadas novas maneiras e suportes 
até então impensados, como a própria T-shirt. 
12 Leia-se “cultura periférica”, aquela que não está plenamente aceita na sociedade como um todo, mas 
que encontra legitimação num grupo(s) específico(s). 



aceite dentro do grupo, resultando quase que na totalidade em maior eloqüência até que 

os sinais escritos possam possuir. Cada vez mais a sociedade está preparada para “ler” 

os sinais visuais de forma a encontrar ali uma significação tão evidente como as dos 

sinais escritos. Como exemplifica Castilho (idem): “Vitrais das catedrais, afrescos ou 

vinhetas de histórias em quadrinhos “mudas” estimulam o leitor a reconstruir os sinais 

que lhe são propostos e a construir então a sua própria versão da História”. 

Quando esses sinais marginais instalados em suportes igualmente não-

convecionais para aquela função corroboram (ou distorcem até) alguns valores sociais 

mais sacralizados, como os valores religiosos por exemplo, instala-se certa polêmica. 

Até porque para as condições místico-religiosas não se fala tão comumente em moda e, 

sim, com mais freqüência em indumentária: a vestimenta do sacerdote, a vestimenta do 

fiel, a vestimenta para cumprir determinado ritual. Então como conceber dentro dessa 

sociedade a adoção de imagens tradicionalmente associadas à fé, como a de São Jorge, 

que veem sendo amplamente utilizadas como ao mesmo tempo como símbolo13 de 

força, coragem e bravura dentro de fortes grupos sociais jovens que nem sempre estão 

relacionados diretamente às práticas litúrgicas e crenças do Cristianismo e da Igreja 

Católica.  

A figura clássica do santo (vestido de armadura medieval, usando capa 

vermelha, montado num cavalo branco e armado de lança no momento em que mata o 

dragão) foi massificada em estampas de T-shirt e ganhou intervenções e grafismos que 

acrescentam significado e, por conseqüência, valoração à imagem original. Ou seja, 

essas releituras estéticas acabam distanciando-se do sentido primeiro do signo e, 

derivadamente, da própria funcionalidade que cabe ao ato de vestir-se religiosamente, 

que indicaria um papel bem delimitado perante a sociedade: 

 
“As práticas mágicas e religiosas confiam, para atingir seus efeitos, em 
elementos tais como o status fixo ou de enviado de Deus dos que oficiam os 
cultos, e o alto valor que colocam na tradição e na manutenção da ordem (...) 
quer usados de modo permanente ou como medida temporária, o traje e a 
indumentária podem indicar adesão ou afiliação a um grupo religioso específico, 
ou seita. Podem significar ainda, status ou posição dentro daquele grupo ou seita, 
e força ou profundidade da crença ou da participação”. (Barnard, 2003, p. 102). 

 

                                                
13 Vamos utilizar para este trabalho a noção de “símbolo” aproximada à semiótica peirciana, que grosso 
modo atribui a este tipo de signo um valor que é socialmente convencionado, mas que nem sempre tem 
relação direta com o objeto que ele representa. Claro que a escolha e a associação não é de forma alguma 
aleatória, mas é fato que ao símbolo resta o papel da arbitrariedade. 



Estar em comunhão com esse novo símbolo eleito pelos jovens (o que o torna, 

automaticamente um legissigno14 também) significa fazer parte de um grupo que tem 

conceitos como a força, coragem e bravura entre os seus elementos mais valorizados. 

Nesse sentido, o papel da adesão à ideia (e a própria legitimação dessa adesão com o 

processo da vestimenta) é fundamental: demonstra total afinidade com a abordagem 

proposta e revela, mais que textos, testemunhos ou argumentação formal por meio de 

linguagem escrita/falada, a posição que o indivíduo tem perante o tema.  

Adesão também é um conceito muito recorrente quando se fala em Poder15 e na 

sua manifestação concreta na vestimenta. Com bottons, broches, faixas, bonés, fitas e 

pulseiras, já tornou-se recorrente e socialmente aceito na prática social revelarmos 

nossas escolhas político-partidárias, mas é justamente na T-shirt que esse dizer parece 

ficar mais claro e ratificado. Não por acaso ela foi a peça escolhida pela grife Vide Bula, 

ligada diretamente à moda jovem, para, no desfile do inverno 2003 da São Paulo 

Fashion Week, manifestar sua opinião política e repúdio diante da então iminente 

Guerra do Golfo, colocando como grand finale de sua apresentação uma imagem do 

presidente dos Estados Unidos à época, George W. Bush, com um nariz de palhaço. A 

mensagem era clara: protestar contra o conflito armado.  

O desfile da coleção em questão, sob o tema “Um inverno de todas as tribos”, 

teve na abertura modelos raspando os cabelos ao som do famoso discurso de Martin 

Luther King, “I have a dream”, numa passarela protegida por grades de metal, como as 

frequentemente utilizadas em eventos ao ar livre. Logo após, foi ouvido o tema “What a 

wonderful world”, na interpretação de Joey Ramone, com punks, skinheas, moicanos e 

carecas convivendo pacificamente e formando um círculo dando as mãos. Interessante 

observar na apresentação camisetas T-shirt pichadas com dizeres como “Kennedy for 

president” ou “Otimismo” ou ainda “Preconception”. 

Exemplos como esse enfatizam a ideia que Bardin (1977) lança ao dizer que os 

objetos partilhados na vida cotidiana acabam funcionando também – e mais do que 

nunca – como uma linguagem em si. E que nesse processo o vestuário surge como uma 

junção de textos que são projetados e articulados relacionando os elementos que 

                                                
14 Seguindo no legado da classificação peirciana, “legissigno” teria como conceito, para nós, aquele signo 
cujo processo de significação o faz constituído por ser aceito e reconhecido em determinado grupo, 
ganhando novo status e sentido que difere do tradicional. 
15 Vamos tomar como referência neste trabalho o conceito de Poder fazendo relação ao poder de Estado, 
do governo e, principalmente, aquele que tem relação com a formação político-partidária. 



circulam no contemporâneo (guerra, posição política, protesto contra um líder visto 

como autoritário e intransigente). A esse respeito é oportuno lembrar que: 

 
“Como os demais discursos sociais, a moda concretiza desejos e necessidades de 
uma época, circunscrevendo os sujeitos num determinado espaço de 
significação. Do erudito à cultura de massa, podem ser recuperadas, por meio da 
moda, a identidade do sujeito, uma vez que a moda se constitui como um dos 
extensores do próprio ser humano, filiando-o a determinados discursos sociais 
que veiculam sua visão de mundo.” (Castilho, 2005, p. 28). 

 
Não é difícil prever que tanto engajamento, tantos discursos circulando e, 

sobretudo, tanta legitimação de idéias possa resultar não raro em efeitos de sentido que 

causem certa repulsa justamente por causa da suposição de filiação total à mensagem 

ora veiculada no suporte. Tendo em vista que por trás desses discursos materializados 

são construídos mundos ideais nos quais ocorrem a ilusão de realização completamente 

plena desse jovem, o que alguns autores chamam suporte-experimento (que, num 

primeiro plano, é seu próprio corpo e, num segundo, a camiseta T-shirt como observado 

aqui) acaba surgindo como parte vital à expressão desse indivíduo. Como aponta 

Castilho (2005:53), “em leituras e releituras de movimentos de moda, o sujeito 

constitui-se como suporte sensível da materialização de modas características de seu 

tempo e espaço circundante”. 

 A legitimação e total comunhão com a mensagem podem ter sido os principais 

motes para a polêmica quanto ao lançamento, no início de 2008, da camiseta I was 

raped (“eu fui estuprada”, em tradução livre), pela escritora feminista americana 

Jennifer Baumgardner como parte central de um projeto16 de conscientização nos 

Estados Unidos para alertar a sociedade a respeito das consequências do estupro. A peça 

criada pela artista Vinnie Angel traz um bilhete com essa inscrição dentro de um cofre 

aberto e começou a ser vendida na Internet (no site Scarleteen.com) por US$ 25, tendo 

sua renda revertida para a manutenção do site, que oferece educação sexual para 

adolescentes. O fato é que o projeto recebeu inúmeras críticas17: quando a história sobre 

                                                
16 O projeto I was raped previa ainda outros materiais de divulgação e peças centrais nesta ação, como o 
documentário que conta a história de 10 vítimas de estupro – nove mulheres e um homem. 
17 Na ocasião, vários leitores afirmavam que a escritora Jennifer Baumgardner estaria tentando apenas 
causar polêmica para se promover e divulgar seu trabalho literário. Algumas vítimas de estupro inclusive 
se manifestaram, dizendo que preferiam guardar a experiência para si. A escritora e ativista já havia 
lançado, em 2003, um projeto similar, mas direcionado especificamente às mulheres que teriam feito um 
aborto: I had an abortion (fiz um aborto), que também causou polêmica nos Estados Unidos. Nessa 
primeira experiência, os críticos – a maioria contrários ao aborto – afirmavam afirmavam que a camiseta 
representava uma atitude de indiferença em relação a um problema que deveria ser tratado com mais 
seriedade. 



o lançamento da polêmica camiseta foi publicada no jornal americano New York Times 

(em abril de 2008), provocou quase que instantaneamente o envio de centenas de e-

mails e comentários por dos leitores. Diferentemente de outras peças que apostam no 

engajamento a uma causa posicionando a mensagem contra o ato ou a situação em si 

(como a pertencente ao projeto Câncer de mama no alvo da moda, tão difundida no 

Brasil em meados dos anos 90, por exemplo), a camiseta em questão foca sua ação na 

primeira pessoa sugerindo o engajamento do indivíduo enquanto vítima desse tipo de 

violência. 

Tal situação aponta, por meio de seus signos textuais e visuais, diretamente para 

a construção de uma espécie de realidade distorcida ancorada numa usabilidade que vai 

de encontro a posição real do jovem – levando em consideração aqueles que aderem à 

causa, adquirindo e vestindo a camiseta sem, no entanto, terem sofrido qualquer tipo de 

violência nesse sentido, como foi o caso de indivíduos “recrutados” em centros da 

sociedade civil organizada ou em instituições não-governamentais contra o estupro. E é 

justamente o choque entre a realidade distorcida, a diferença e a identidade coletiva, no 

momento em que o indivíduo anula seu eu e adere especificamente – usando e 

legitimando a mensagem em uma camiseta T-shirt que figura como seu suporte fiel – a 

uma verdade que comprovadamente não é a sua. 

Nesse caso a legitimação está infundada e a mensagem passada, embora captada 

em sua totalidade pelo receptor ao se deparar com o ser em questão utilizando a peça, 

está completamente distorcida. A vestimenta superou o dono do corpo, na medida em 

que em vez de constituir a representação da liberdade de transformar esse indivíduo no 

que ele escolheu ser, se converteu num veículo para corroborar e ratificar uma 

mensagem que representa o que os outros escolheram em seu lugar. 
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