
A Estética e a construção da
identidade coletiva

Resumo:

Esse artigo pretende levar o autor à

reflexão do papel da estética inserida nos

agrupamentos urbanos pós-modernos. Se

por um lado ela é considerada conseqüência

de uma união baseada em afinidades e/ou

necessidades; por outro pode ser o elemento

central do grupo que apenas se reconhece so-

cialmente através do "uniforme". A metrópole

e os grandes centros urbanos são locus para

a discussão sobre "indivíduo e individualidade"

— os choques existentes entre o caos vivido

(e sentido) nos grandes centros e seu reflexo

anímico. O trabalho permeia discussões a res-

peito da noção de "ser humano".e de indivíduo

enquanto ator social/ cultural e os diacríticos

existentes tanto dentro quanto fora do grupo

identificados como construtores de identidade;

e ainda possuidores de mecanismos próprios

que buscam preservar as estruturas semióticas

marcando diferença social.

Palavras-chave:

Cultura

Estética Visual
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As definições levantadas até hoje tanto pela

filosofia, biologia ou pela própria religião a respeito da

noção de "homem" devem ser consideradas; mas há

quem diga que o conceito de ser humano jamais será

elaborado de acordo com todos os níveis e funções que

lhe é próprio. O ser humano pode deixar de ser definido

pelas questões ontológicas e teológicas para ser reduzi-

do somente ao biológico? Ou somente ao social?

A existência é uma questão metafísica, obvia-

mente. Para que um conceito seja formalizado — e aí

está o problema — deve-se levar em conta o ser huma-

no em gerai, e criar critérios para categorizar a partir

de propriedades que sejam comuns a todos.

Para Clifford Geertz, por exemplo, o único traço

comum a todos os seres humanos seria o fato de que

somos artefatos culturais. A cultura funciona como

uma "teia de significados — um sistema entrelaçado de

signos interpretáveis — que o próprio o homem teceu

historicamente e socialmente no decorrer dos anos —

uma ciência interpretativa, à procura do significado".

Se realmente tomarmos o homem pelo âmbito

social, enquanto elemento criador de grupos e estru-

turas sociais complexas, não podemos deixar de citar o

elemento "transformador" que faz do ser humano um

indivíduo, como diz o autor: a cultura.

Se queremos descobrir quanto vale o homem, só poderemos
descobri-lo naquilo que os homens são, acima de todas as
outras coisas, é variado. É na compreensão dessa variedade
— seu alcance, sua natureza, sua base e suas implicações
— que chegaremos a construir um conceito de natureza hu-
mana que contenha ao mesmo tempo substância e verdade,
mais do que uma sombra estatística e menos do que o sonho
de um primitivista. (GEERTZ, 1978, p.37).

Segundo Geertz, o homem apenas pode ser

reconhecido como tal se visto sob um ângulo cultural,

e dependente da cultura desde os seus primórdios. A

descoberta do fogo, a utilização de ferramentas e as

formas precárias de comunicação enquanto aprendizado

coletivo, são considerados por ele "traços culturais",

sem os quais o homem seria um "animal descontro-

lado".

Mão dirigido por padrões culturais — sistemas organizados
de símbolos significantes — o comportamento do homem
seria virtualmente ingovernável, um simples caos de atos
sem sentido e de explosões emocionais, e sua existência não
teria praticamente qualquer forma. A cultura, a totalidade
acumulada de tais padrões, não é apenas um ornamento
da existência humana, mas uma condição essencial para
ela — a principal base de sua especificidade. (GEERTZ,
1978, p.33).

Apesar de muitas concepções diferentes do ter-

mo, Geertz defendia o relativismo cultural e criticava os

critérios universais; logo, se existem diferentes culturas

e diferentes grupos de seres humanos, é um equívoco

elaborar um conceito único de um mesmo termo.

Tomemos então a elaboração antropológica de

Geertz para seguir o trabalho. Para ele, o significado

de cultura é fundamentalmente semiótico — suas teo-

rias estão ligadas diretamente ao signo e ao simbólico

enquanto organizador social. Logo, a cultura nacional

em que o indivíduo está inserido — e, portanto, sendo

construidor de muitos dos costumes, crenças e valo-

res — é também constituída dessa forma: através de

simbologias e representações formuladas consciente-

mente pela nação (inclusive muitas vezes inserida numa

política multiculturalista) para se criar uma identidade

homogênea. Tanto Geertz como Benedict Anderson

nomeiam essas comunidades "homogêneas" de "co-

munidades imaginadas":

Ela é imaginada porque nem mesmo os membros das
menores nações jamais conhecerão a maioria de seus
compatriotas, nem os, encontrarão, nem sequer ouvirão falar
deles, embora na mente de cada um esteja viva a imagem
de sua comunhão. (ANDERSON, 1989, p. 14)
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A dança, a culinária a música, a bandeira e a

história são elementos (sistemas de representação)

colocados por eles como inventores de um sentimento

de união; como responsáveis em transmitir caracterís-

ticas de um povo sem mistura e único. Ora, sabemos

que mudanças na estrutura cultural de uma nação ou

mesmo em níveis mais locais e familiares são passíveis

de acontecer. Isso se deve a vários fatores e o principal

deles — e que Stuart Hall defende — é a pós-moderni-

dade. Há uma quebra do conceito de identidade desde

o Iluminismo, quando o sujeito era imutável e dotado

de razão; e também da identidade do sujeito sociológico

em que os traços eram construídos, com a vinda da

modernidade, através de interações sociais.

Encontramos-nos em um momento de constante

mudança. É na pós-modernidade que a identidade

do sujeito jamais se completa; ela é versátil, móvel.

Somos produtos em eterno estado de produção; e é

nesse sentido que devemos pensar nos movimentos

pós-modernos.

O que, então, está tão poderosamente deslocando as iden-
tidades culturais nacionais, agora, no fim do século XX? A
resposta é: um complexo de processos e forças de mudança,
que, por conveniência, pode ser sintetizado sob o termo
"globalização". (HALL, 2003, p. 67)

A pós-modernidade se caracteriza por mudanças

nas artes, na ciência e na própria mentalidade social

desde o término do modernismo em 1950. Na era da

globalização, fenômeno muito discutido atualmente,

o tempo e o espaço não possuem mais barreiras; a

informação e a comunicação evoluem rapidamente e,

com isso, o oferecimento de identidades externas é

ampliado. Hall chama de "supermercado cultural" essa

possibilidade de ter contato com mundos é culturas

diferentes das vistas até então.

São novas possibilidade de "ser": possuir um

pouco dos norte-americanos, experimentar a culinária

do Japão, conversar com europeus, comprar artigos

africanos, conhecer o Canadá virtualmente; enfim,

o mercado se abre para isso e, em decorrência, as

próprias culturas e identidades nacionais sofrem um

enfraquecimento. Ocorre uma homogeneização cultural

e, logicamente, uma "crise de identidade", que segundo

Hall é típico desse momento de transformações.

Indivíduo e individualidade

Até aqui introduzimos a questão da identidade

e suas transformações decorrentes de movimentos

históricos e culturais modernos. Seguimos então para o

assunto central, tema do trabalho: agrupamentos urba-

nos. Esse levantamento de dados não supõe de forma

alguma que os agrupamentos urbanos sejam causa

da "crise de identidade" — isso pode ser levado como

apenas uma de várias hipóteses. De qualquer forma

pode servir de ponto de partida para a reflexão.

George Simmel, sociólogo alemão, em suas

análises sobre as cidades grandes e a vida urbana

(1903), observou que a intensificação da vida nervo-

sa nesses locais é freqüentemente acompanhada de

um distanciamento entre os indivíduos. Os sujeitos,

em meio à mentalidade contábil dos grandes centros

urbanos, na busca pela preservação da autonomia, se

fecham às relações pessoais, os valores se perdem e

conseqüentemente a "reserva", a desconfiança e a es-

tranheza tornam o sujeito ainda mais indiferente quanto
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às diferenças. "Caráter blasé" é o termo utilizado pelo

autor para representar esse fenômeno anímico das

cidades grandes.

Nesse mesmo contexto Simmel insere um con-

ceito pertinente na discussão do "urbano": o individu-

alismo. Conceito enxergado negativamente se olhado

pelo ângulo psíquico. A liberdade conquistada na mo-

dernidade poderia significar a frustração, infelicidade

e insatisfação do sujeito pela simples troca dos valores

qualitativos pelos quantitativos, pela desvalorização do

próximo e pelas relações superficiais baseadas na troca

monetária. Uma luta entre a autonomia individual e as

forças sociais esmagadoras.

Essa relação também pode ser reiterada pelos

termos "cultura objetiva" e "cultura subjetiva".

Decerto é apenas o reverso dessa liberdade se, sob certas
circunstâncias, em nenhum lugar alguém se sente tão
solitário e abandonado como precisamente na multidão da
cidade grande [...] (SIMMEL, 1903, p. 585).

Poderíamos afirmar que esses pólos, onde o indi-

víduo residente tem esse desejo de ver e não ser visto,

se auto-resguardar e preservar sua autonomia, por

sua vez criam as condições ideais para se pensar num

possível diferenciamento e uma união onde, em meio

a essa massa homogênea quando todos se parecem

iguais e vazios, essas diversas identidades perdidas se

agrupem e sejam notadas — e inclusive como o próprio

autor coloca, "perceptível até para si próprios"?

Se o meio urbano, como acredita o autor, é um

cenário possível para a "alienação" e para uma perma-

nente metamorfose de identidades; se o estilo de vida

das grandes cidades leva a mecanismos de diferen-

ciação constantes entre os atores — que num espaço

social e geograficamente delimitado possuem variadas

alternativas socioculturais —, o intrigante é justamente

pensar na forma que esses indivíduos adotariam para se

diferenciar. Nessa indagação poderíamos propor alguns

possíveis caminhos para outras possíveis respostas,

no entanto, o foco será dado na estética. Trata-se de

uma estética visual, tal qual Maffesoli já havia se refe-

rido quando citou a moda, por exemplo. Para facilitar

a compreensão da utilização do termo, é pertinente

fazermos um paralelo da estética visual com a de"auto-

expressão", com a qual Edvino Rabuske se pauta na

filosofia para apontar a propriedade de "linguagem" que

o homem possui como meio de expressão.

O inferior do homem tende à expressão, porque o homem é
o ser de comunidade. [...] Há diversos meios de expressão:
sons inarticulados (como berros, suspiros...), gestos, mími-
ca, dança, música, pintura, escultura, esporte, etc. Todos
exprimem algo da vida interior do homem, são índices de
intenções subjetivas, estados emocionais, propósitos (RA-
BUSKE, 1986, p. 126/127).

Pode também ser remetido ao conceito de "po-

der simbólico" de Bourdieu, para quem os símbolos se

portam como instrumentos de integração social — o

que, na verdade, podemos entender como espécie de

"totem" do grupo. Essa estética possui um aspecto ritual

da cultura que é material.

Ainda que os fatores para prováveis agrupa-

mentos sejam outros mais específicos, que inclusive

depende do grupo tratado, a estética é sem dúvida um

elemento comum a todos esses agrupamentos urba-

nos. Ela é ao mesmo tempo um elemento de vertente

igualitária e de singularização.

Foi a partir de meados de 1950, no contexto

pós-guerra, que os primeiros grupos urbanos surgem.

Apenas nessa época a idéia de cultura jovem e de
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juventude como uma categoria social específica foi

consolidada. Inclusive, nesse momento — de recupe-

ração tanto financeira como emocional — os jovens

norte-americanos são os que começam a liderar os

movimentos intelectuais.

A concepção de "jovem" e o próprio termo "ju-

ventude", já dizia Bourdieu, "é apenas uma palavra". Ela

não diz respeito apenas a uma faixa etária específica,

mas um modo de vida específico. Segundo ele, a juven-

tude é uma construção social. Nota-se esse forte apa-

recimento dos jovens enquanto "atores sociais" quando

esses se colocam frente à política e aos sistemas sociais

como críticos e participantes ativos. O que aconteceu

foi exatamente o que Bourdieu coloca; a juventude

passa a ser vista não apenas corno uma determinada

faixa etária, mas uma parcela significativa na cultura de

massa; logo, a mídia, a música e a moda passavam a

vender produtos signos de "identidades jovens".

A música fez parte dos movimentos de protesto

entre os jovens. Ainda na década de 50 surge o rock

n'roll e ídolos ícones como Elvis Presley e The Beatles,

por exemplo. Os punks, hippies e skinheads foram

alguns dos grupos pioneiros desse contexto (década

de 70). Certamente um grupo interessante de se ob-

servar pelo ponto de vista estético é o punk. Junto ao

comportamento rebelde e agressivo, os punks faziam

fortes críticas ao governo e eram sempre associados ao

vandalismo e violência urbana. Estavam sempre envolvi-

dos com drogas e a música foi a sua mentora. Possuíam

muitas tatuagens e piercings; as roupas, assim como

a maquiagem, sempre escuras; os cabelos psicodélicos

ou coloridos. Com isso, acreditavam escandalizar e

representar o que havia dentro deles de indignação e

revolta; um espelho da mentalidade punk.

A volta no tempo é importante, mas considerando

a atualidade percebe-se que novos grupos surgiram,

assim como novos ídolos influenciadores, e ressignifi-

cações também aconteceram; mudanças na música, na

cultura juvenil e nos valores sociais. O foco aqui não

é a discussão em torno da mudança comportamental

desses grupos, muito menos ideológica. Não se retira

a importância desses fatores, mas trata-se da estética

enquanto agrupadora, diferenciadora social e como pos-

suidora de funções peculiares dentro de cada grupo.

Michael Maffesoli supõe que vivemos o fim do

individualismo e o nascimento do "neo-tribalismo";

são os laços estéticos e/ou afetivos que caracterizam

o momento pela busca do sentimento de um "nós".

Maffesoli afirma que a forma pela qual o indivíduo se

reconhece dentro do grupo (ainda que este tenha outras

afinidades) e incorpora sua identidade, é puramente

estética. Ele menciona a estética, e conseqüentemente

a moda, como sendo fatores principais na formação de

um grupo ou comunidade. A formação de tais grupos

estaria ligada a essa "perda de si" ou, como disse Stuart

Hall (2003), à "crise de identidade".

Daí a importância da aparência. Não se trata de abordá-la
aqui enquanto tal, mas apenas de indicar, rapidamente que
ela é vetor de agregação. (HALL, 1987, p. 108)

Cabe colocar que a noção de "tribo" definida por

Maffesoli é apenas uma possibilidade de interpretação,

já que o termo, em seu contexto original, se refere

a "pequenos grupos bem delimitados, com regras e

costumes particulares em contraste com o caráter ho-

mogêneo e massificado que comumente se atribui ao

estilo de vida das grandes cidades", como diz José Gui-
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lherme Magnani em seu artigo "Tribo urbanas: metáfora

ou categoria?". Segundo Magnani, esse termo destoa

de seu sentido original; esses agrupamentos urbanos

representam de certa forma o oposto e não podem ser

vistos como uma comunidade homogênea.

Sob esta denominação costuma-se designar grupos cujos
integrantes vivem simultânea ou alternadamente muitas
realidades e papéis, assumindo sua tribo apenas em de-
terminados períodos ou lugares. É o caso, por exemplo, do
rapper que oito horas por dia é office-boy, do vestibulando
que nos fins de semana é rockabilly; do bancário que só
após o expediente é clubber; do universitário que à noite é
gótico; do secundarista que nas madrugadas é pichador, e
assim por diante. (MAGNANI, 1992, p. 51).

Mas a estética, própria do grupo, tem qual fun-

ção? Por que razão muitos desses adeptos modificam

seus aspectos naturais e se apropriam de variadas

representações visuais? Essas se tornam algumas das

perguntas principais para se pensar na "distinção" que

os autores citam.

Se observarmos esses agrupamentos urbanos

perceberemos que ela funciona não só como diferen-

ciadora social e uma espécie de auto-representação

identitária, mas como exigência para aceitação daque-

les que ainda não são parte do grupo — uma espécie

de organização interna. Logo, na maioria das vezes, a

estética não possui apenas um caráter decorativo.

O indígena se utiliza de pinturas e perfurações

no corpo, plumas e ornamentos com propósitos espe-

cíficos de acordo com sua cultura. Todos os elemen-

tos possuem significados iconográficos — destacam

particularidades e interagem com o espaço onde se

sociabilizam.

Ser hippie não é apenas ter um modo de vida

mais natural se o indivíduo não utilizar as devidas batas,

sandálias, os colares de contas; para os rappers não

basta escutar o rap/ hip hop. Deve se vestir determi-

nadas marcas e falar de determinada maneira; para

os adoradores do metal, o preto é fundamental, assim

como os símbolos envolvidos nos acessórios como a

cruz, a caveira e o pentagrama. Esses são apenas al-

guns exemplos que mostram claramente que a estética

é também corporalidade, performance, linguagem e

ritual.

Já na pré-história se percebe traços de diferen-

ciação quando os caçadores utilizavam as peles dos

animais para representar superioridade. Umberto Eco

fala sobre isso e acrescenta dizendo que menos de

50% de todo o conjunto vestido serve realmente para

cobrir o corpo (que seria a função da vestimenta). As

porcentagens restantes ficariam por conta de acessó-

rios, apetrechos, detalhes como altura de calças, man-

gas diferenciadas e outras peculiaridades que, afirma,

"comunicam". No final da Idade Média, a roupa e os

ornamentos dos nobres eram exclusivos a eles porque

marcavam hierarquia de classes.

Certamente os elementos simbólicos, os aces-

sórios, a roupa, maquiagem, cabelo, cores utilizadas

estão diretamente ligados às noções de imagem (e

auto-imagem), figuração e construção de identidade.

Nesse momento o visual fala pela individualização e

caracterização do "eu" escolhido entre tantos outros

no cenário urbano pós-moderno. São sincretismos,

ressignificações e reinvenções culturais dentro de um

universo massificador que muitos consideram a cidade

grande.
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Considerações finais

*

Enfim, como já dito, o "supermercado cultura!" é

o que promove essa mobilidade nas identidades onde

se pode ser o que quiser no momento que se quiser. A

estética nessa questão é a responsável pela construção

do eu. Muda-se a roupa, muda-se de personagem. A

aparência é a responsável pela transmissão da cultura

do grupo àqueles que estão fora dele. Quando, na rua,

se olha um indivíduo (ou o grupo) munido de piercings,

com coturnos, suspensórios e a cabeça raspada, sem

ao menos conversar com ele, pode-se perceber (ou

pelo menos supor) que se trata de um skinhead — e

é esta uma das funções da estética: o reconhecimento

social. Ao mesmo tempo, ela funciona como elemento

de pertença, uma espécie de demarcação de território

e se torna uma exigência ao próximo a ingressar no

grupo.

Voltando ao que dizia Simmel, as principais ca-

racterísticas dessa cultura individualista dos grandes

centros urbanos estariam focadas no "culto" à diferença

e no cultivo à dimensão interior. Para ele, "o individu-

alismo se manifesta como uma busca de distinção".

(SIMMEL, 1998, p. 110). Apesar de Maffesoli defender

que vivemos no fim da era do individualismo, pode-se

dizer que os dois autores contribuem paralelamente na

discussão do agrupamento urbano. Se a auto-reserva

realmente existe, e se a necessidade de se agrupar é

realmente um fato, obviamente esse fenômeno se deve

não apenas à carência de um sentimento de "nós" mas,

supostamente, uma auto-afirmação enquanto indivíduo;

e não qualquer indivíduo, mas sim um determinado

sujeito composto de determinadas ideologias, costu-

mes, hábitos e uma determinada cultura que se reflete

primordialmente na composição visual.

O indivíduo se percebe imerso na massa, e igual

a todos os outros ao seu redor, se estiver na ausên-

cia de seu "uniforme". A estética é um fator que age

mentalmente na percepção da identidade, e o curioso é

pensar na forma como ela detém o poder de transportar

psicologicamente um indivíduo "comum" — igual a to-

dos, sem diferencial — em um rapper, headbanger,

skinhead, hippie ou qualquer outro "ator" que, na

força do coletivo, vivência determinados estilos de vida,

hábitos, costumes e formas de lazer bem específicas.
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