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“Trata-se, no fundo, de misturas. Misturam-se as almas 

nas coisas, misturam-se as coisas nas almas. Misturam-se 

as vidas, e assim as pessoas e as coisas misturadas saem 

cada qual de sua esfera e se misturam: o que é 

precisamente o contato e a troca."  

Marcel Mauss (1960).  
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 O SONHO ACABOU? O IMAGINÁRIO HIPPIE EM EDITORIAIS DE MODA 

DE ELLE BRASIL 40 ANOS APÓS WOODSTOCK  

 

RESUMO 

O Trabalho Final de Graduação se insere no cruzamento das áreas de estudos de 

moda e comunicação e busca observar em editoriais de moda da revista especializada 

Elle Brasil a presença do estilo hippie. O estudo foi realizado a partir de releituras das 

propostas de moda ou de coleções brasileiras considerando o imaginário coletivo sobre 

o movimento contracultural da década de 1960. Entendendo o Movimento Hippie como 

um importante grupo de contestação social, que deixou marcas na política, música e 

também na moda procuramos identificar a sua incidência nesta mídia especializada, em 

particular no ano em que o Festival de Woodstock (1969) completou 40 anos. 

Metodologicamente, analisamos os editoriais de moda das 12 edições de Elle Brasil do 

ano de 2009, a partir de três critérios analíticos: figurino, linguagem estética e 

linguagem escrita. Constatamos que, ao mesmo tempo em que os elementos e traços da 

cultura hippie são regularmente evidenciados nas produções de moda, isso nem sempre 

é revelado de forma explícita. Apesar de termos identificado 10 editoriais que 

perpassam a temática hippie dos 42 de 2009, esse dado não está ligado aos 40 anos do 

evento que marcou o movimento hippie.   

  

PALAVRAS-CHAVE: Movimento Hippie, antimoda, contracultura, 

imaginário, releitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IS THE DREAM OVER? THE HIPPIE IMAGINARY IN ELLE BRAZIL´S 

FASHION EDITORIALS 40 YEARS AFTER THE WOODSTOCK 

 

ABSTRACT 

This final graduation work inserts itself within the fashion and communication 

fields of study and it aims to observe the presence of the hippie style in editorials of the 

specialized magazine Elle Brazil. The study was realized from reinterpretations of the 

fashion proposals or from Brazilian collections considering the collective imaginary 

about the counter-cultural movement from the 1960´s. Understanding the Hippie 

Moviment as an important social protest group, which left marks in politics, music and 

also in fashion, we tried to identify its incidence in this specialized media specially 

during the year that the Woodstock Festival (1969) completed 40 years. 

Methodologically, we analyzed the fashion editorials from 12 Elle Brazil editions from 

2009, using 3 analysis criteria: costumes, esthetic and written language. We verified that 

at the same time as the hippie culture traits are regularly highlighted in fashion 

productions, this is not always revealed in an explicit manner. Despite having identified 

10 out of 42 fashion editorials which permeated the hippie thematic in 2009, this data is 

not connected to the 40 years event that marked the hippie movement.  

KEY-WORDS:  Hippie Movement, anti-fashion, counter-cultural, imaginary, 

reinterpretation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – Yoko e Lennon  durante “confronto com a imprensa” (1969)...............…..  13 

Figura 2 – Jovens vestem jeans em Woodstock (1969) ….......…………….…………  19  

Figura 3 – Nancy Spungen e Sid Vicious (1977)…………………………………..…  21 

Figura 4 – Discurso de Martin Luther King (1950-1960) ……………………....……  25   

Figura 5 – Manifestantes durante protesto (1968) ……………………………...….…  26 

Figura 6 – Human be-in parque da Golden Gate (1967) …………………………..…  27 

Figura 7 – Cartaz do Festival de Woodstock (1969).……...…..…….………...………  29 

Figura 8 – Registro de show em Woodstock (1969) ……………….………...………  30 

Figura 9 – Beatles na Índia com o guru Maharishi Maheshi Yogi (1968).…...………  31 

Figura 10 – Bob Dylan (1965)…………………………………………………...……  32  

Figura 11 – Janis Joplin (1969) ……………………….………………………...……  33 

Figura 12 – Capa de “Axis: Bold as Love”,  Jimi Handrix (1967).……………...……  34 

Figura 13 – Capa de “Ladies and Gentlemen”, Grateful Dead (1971)……….....….…  34 

Figura 14 – Tropicalistas (1968) …………………….……………..…………...……  35 

Figura 15 – Música em Woodstock (1969)…………….………………...……....……  36 

Figura 16 – Acessórios e estampas hippies (1969)).………………………….....……  38 

Figura 17 – Caftãs e acessórios étnicos (1969) …….…………….…....……......……  39 

Figura 18 – Cabelos cheios, batas e crochê (1969)..……………….…...…….....……  40 

Figura 19 – Grupo de hippies (1968)........................…..…………...…...…….....……  41 

Figura 20 – Capa da primeira edição de Elle francesa (1945)...…...…...…….....….…  53 

Figura 21 – Capa da primeira edição de Elle brasileira (1988) …...…...…….....….…  54 



 

 

Figura 22 –  Editorial “Sexy & Wild”, abril de 2009. Fotos: Henrique Gendre Edição: 

Luis Fiod (Mint). Fonte: Elle Brasil………………………………………………......  60 

Figura 23 – Editorial “Sem fronteiras”, junho de 2009. Fotos: Gui Paganini. Edição: 

Flavia Pommianosky e Davi Ramos. Fonte: Elle Brasil………………………..…….  61 

Figura 24 – Editorial “Beleza Roubada”, junho de 2009. Fotos: Gui Paganini. Edição: 

Daniel Ueda. Fonte: Elle Brasil………………………………………………….……  62 

Figura 25 – Editorial “Dias claros”, agosto de 2009. Fotos: Fábio Bartelt. Edição: 

Daniel Ueda. Fonte: Elle Brasil………………………………………………….……  63 

Figura 26 – Editorial “Na selva das cidades”, setembro de 2009. Fotos: Rogério 

Cavalcanti. Edição: Juliano Pessoa e Zuel Pereira. Fonte: Elle Brasil…………..……  64 

Figura 27 – Editorial “Easy Rider”, dezembro de 2009. Fotos: Michelangelo Di Battista. 

Edição: Samuel François (Elle América). Fonte: Elle Brasil…………………...….…  65 

Figura 28 – Franjas, editorial “Sexy & Wild”, abril de 2009. Fonte: Elle Brasil….….  66 

Figura 29 – Ilusão de Óptica, editorial “Dias claros”. Fonte: Elle Brasil………….….  67 

Figura 30 – Mama África, editorial “Na selva das cidades”. Fonte: Elle Brasil…..….  68 

Figura 31 – Editorial “Chuva de Pétalas”, setembro de 2009. Fotos: David Oldham. 

Edição: Patricia Boin (Elle França). Fonte: Elle Brasil.. ............................................... 69 

Figura 32 – Editorial “Vida Dupla”, janeiro de 2009. Fotos: Rogério Cavalcanti. Edição: 

Susana Barbosa. Fonte: Elle Brasil………………………………………………...….  71 

Figura 33 – A Pantalona, editorial “Vida Dupla”, janeiro de 2009. Fonte: Elle Brasil. 72 

Figura 34: O Sarouel, editorial “Vida Dupla”, janeiro de 2009. Fonte: Elle Brasil…..  73 

Figura 35 –  Editorial Romance de Verão, outubro de 2009. Fotos: Thomas Nutzl. 

Edição: Anne-Marie Curtis (Elle UK). Fonte: Elle Brasil……………………….……  74 

Figura 36: Editorial “O melhor do inverno”, março de 2009. Fotos: Bob Wolfenson. 

Edição: Susana Barbosa. Fonte: Elle Brasil……………………………………..……  75 

Figura 37 – Símbolo hippie “paz e amor” durante protesto no RJ (2013)....................  79 



 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO........................................................................................................  11 

2 FACETAS DE UM IMAGINÁRIO........................................................................  15 

3 MODA COMO ANTIMODA: AS TRIBOS DE ESTILO....................................  18 

4 A CONTRACULTURA: O MOVIMENTO HIPPIE............................................  23 

 4.1 Os hippies e a política................................................................................... 26 

 4.2 Os hippies e a música.................................................................................... 29 

 4.3 Os hippies e a moda...................................................................................... 36 

5 JORNALISMO DE MODA: ENTRE A CULTURA, O MERCADO E O 

ENTRETENIMENTO................................................................................................. 42 

5.1 A moda nas revistas...................................................................................... 43   

5.1.1 Editorial de moda............................................................... 46 

5.1.2 Releitura............................................................................. 48 

6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS............................................................ 51 

7 RESGATANDONDO O IMAGINÁRIO HIPPIE.................................................. 53 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................................... 77 

9 REFERÊNCIAS BILIOGRÁFICAS....................................................................... 80 

ANEXO A.....................................................................................................................  83 

ANEXO B.....................................................................................................................  85 

ANEXO C ....................................................................................................................  86 

ANEXO D.....................................................................................................................  87 

ANEXO E.....................................................................................................................  88 

 



11 

 

1 INTRODUÇÃO 

Da evolução das espécies às novas visões de mundo, o movimento sempre fez e 

ainda faz parte da história das sociedades. Em alguns casos, essas transformações 

ocorrem com o tempo, de forma natural, em muitos outros, uma pessoa ou um grupo 

delas faz com que as mudanças aconteçam.  

São sujeitos avessos às normas vigentes, que confrontam uma série de valores e 

comportamentos e, assim, provocam manifestações capazes de atingir as estruturas 

sociais e criar novos padrões de cultura. Fiéis representantes, que iam na contramão do 

sistema e por isso entraram para a história da cultura pop e também da política 

ocidental, são aqueles jovens da década de 1960, idealizadores da chamada 

contracultura, popularmente conhecidos como os hippies.  

Contrário ao pensamento tecnocrático ocidental e pautado no lema “paz e amor”, 

o movimento hippie pregava um novo modo de vida, revelado no estilo daqueles jovens 

rebeldes. Suas insatisfações coletivas e seus desejos de mudança eram estampados para 

além das bandeiras erguidas. Os hippies carregavam suas ideologias junto ao corpo, na 

aparência e na forma de se vestir, por isso, além das manifestações contrárias à Guerra 

do Vietnã 1, também são lembrados por suas calças bocas de sino. 

Como os demais movimentos culturais de juventude, os hippies constituíram 

uma antimoda que os caracteriza até os dias de hoje tanto quanto a sua relação com a 

música ou a sua postura antiguerra. Conforme argumenta Polhemus (2004), esses 

grupos que se formam por afinidades compõem a moda de rua e acabam disseminando 

não só seus ideais de vida, mas também suas noções estéticas.  

O presente trabalho que se insere no cruzamento das áreas de estudos de moda e 

comunicação, utiliza o contexto do movimento hippie em uma análise dos editoriais de 

moda da revista especializada Elle Brasil. O intuito da pesquisa é observar de que forma 

                                                           
1 A união do movimento hippie teve como principal fator a luta pela ampliação dos direitos civis e o fim 
das guerras que aconteciam nos anos 1960. Por contar com tropas norte-americanas a partir de 1964, a 
Guerra do Vietnã serviu de elemento de protesto para o grupo, que defendia a paz, o amor e a não 
violência. Em diversas manifestações públicas pacíficas, os hippies protestaram pela retirada das tropas 
norte-americanas da guerra. A Guerra do Vietnã foi o mais longo conflito militar ocorrido depois da II 
Guerra Mundial. Dividida em dois períodos, entre 1946 e 1954, as forças nacionalistas vietnamitas 
lutaram contra os colonialistas franceses. A partir de 1964, o exército norte-americano entrou na guerra, 
lutando contra os Vietcongues, uma frente de nacionalistas e comunistas. O confronto chegou ao fim 
apenas em 1975, com a saída dos Estados Unidos e matou cerca de quatro milhões de vietnamitas e mais 
de 50 mil soldados norte-americanos. 
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o imaginário coletivo do movimento se estabelece em releituras feitas pela imprensa 

especializada de moda 40 anos após o Festival de Woodstock2, conhecido como o maior 

encontro hippie da história. 

A inevitável escolha pelo tema deste trabalho, bem como pela área de estudo 

envolvida, se legitima em um enorme sentimento de identificação da pesquisadora e no 

domínio da orientadora – ao que se refere à moda. O movimento hippie utilizado como 

pano de fundo da pesquisa há tempos instiga o interesse da autora desta pesquisa, por 

tudo que representou e pela forma como foi criado e estabelecido. A bem da verdade, 

todos os elementos culturais dos anos 1960 a encantam, por se tratar de uma década tão 

rica em ideologia, música, atitude, charme e contestação.  

Além das motivações pessoais que norteiam e dão vida a este trabalho, são 

academicamente relevantes algumas discussões aqui trazidas, em especial o tripé 

movimento hippie + moda + comunicação. O argumento de que a moda não pode mais 

ser ignorada como um campo de estudo rico e não mais superficial já virou lugar 

comum, visto a enorme gama de livros e pesquisas que tratam a moda como um 

importante fenômeno cultural e econômico, tal como é. Entretanto, considerando uma 

breve pesquisa de estado da arte que realizamos, é possível observar a carência de 

estudos na área da comunicação que abordam a moda advinda do movimento hippie. 

Grande parte dos trabalhos que encontramos é de outras áreas de estudo, como 

história e psicologia. Entre os exemplares encontrados, estão: “A representação de 

identidades corporais femininas pós-modernas na mídia de massa: os discursos das 

revistas de moda” (MELO, 2008), “A moda nos anos 60/70 (comportamento, aparência 

e estilo)” (CAMPOS, 2008), “Avesso e direito: movimento hippie mercado cultural de 

moda” (GONÇALVES, 2007) e “Das passarelas às páginas: um olhar sobre o 

jornalismo de moda” (D’ALMEIDA, 2006).  

O sonho acabou? O imaginário hippie em editoriais de moda de Elle Brasil 

40 anos após Woodstock, por sua vez, dedica-se a estudar a herança deixada pelo 

movimento hippie na moda, tomando como objeto empírico a mídia especializada. 

                                                           
2 Woodstock é considerado o maior festival hippie que reuniu diversas bandas de rock da época. Foram 
“três dias de paz e música” vividos por meio milhão de jovens em agosto de 1969. (O festival será tratado 
com maior profundidade no subcapítulo 4.2 deste trabalho).  
 



 

O título do trabalho é uma referência à frase dita por John Lennon

um porta-voz do movimento 

sua separação e muitos jovens

Conforme argumentam Bra

entrava numa época de incertezas.

transição. 

Figura 1: Yoko e Lennon 

                                                          
33 Lennon declarou que o sonho havia acabado dois anos após o assassinato de um dos principais líderes 
dos direitos civis dos negros e idealizadores 
público, em 1963 o ativista que foi morto em 1968,
profundamente enraizado no sonho americano”
(Ver mais em: youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yCLCyvF9p7g#at=25

O título do trabalho é uma referência à frase dita por John Lennon

voz do movimento hippie, em 1970, instantes após os Beatles divulgarem a 

jovens voltarem para as suas casas (MESSEDER, 189, p. 9).

andão e Duarte (2004), a partir daí, o rock – 

entrava numa época de incertezas. A Figura 1 ilustra um pouco do contexto d

Lennon durante “confronto com a imprensa” (1969). Fonte: 

The dream is over,

The dream is over

I was the dreamweaver,

But now I'm reborn.

I was the walrus,

But now I'm John.

And so

You just have to carry on

The dream is over

Trecho de “God”, John Lennon.
                   

Lennon declarou que o sonho havia acabado dois anos após o assassinato de um dos principais líderes 
dos direitos civis dos negros e idealizadores da não-violência, Martin Luther King. Em

que foi morto em 1968, manifestou que tinha um sonho, “É um sonho 
profundamente enraizado no sonho americano”.  

youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yCLCyvF9p7g#at=25

13 

O título do trabalho é uma referência à frase dita por John Lennon3, considerado 

, em 1970, instantes após os Beatles divulgarem a 

voltarem para as suas casas (MESSEDER, 189, p. 9). 

 e a juventude –, 

o contexto dessa 

 

. Fonte: ujs.org.br  

The dream is over, 

What can I say? 

The dream is over 

Yesterday 

I was the dreamweaver, 

But now I'm reborn. 

I was the walrus, 

But now I'm John. 

And so dear friends, 

You just have to carry on 

The dream is over 

 

“God”, John Lennon. 

Lennon declarou que o sonho havia acabado dois anos após o assassinato de um dos principais líderes 
Luther King. Em um discurso 

manifestou que tinha um sonho, “É um sonho 

youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yCLCyvF9p7g#at=25). 
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O trabalho foi estruturado conforme os eixos teóricos, com capítulos dedicados a 

definição dos conceitos-chave: imaginário, antimoda e releitura. O contexto da pesquisa 

também foi estudado, a partir de um apanhado histórico do movimento hippie, 

relacionando-o com a política, com a música e com a moda. O jornalismo especializado 

de moda e o jornalismo de revista também foram abordados em outro capítulo.    

Quanto à metodologia deste estudo, adotamos uma abordagem qualitativa 

realizada por meio de uma análise descritiva dos 42 editoriais de moda das 12 edições 

de Elle Brasil de 2009, ano que marca o aniversário de Woodstock. As análises dos 

ensaios seguiram três critérios que tendem a pontuar as releituras de moda: a) figurino; 

b) linguagem estética e c) linguagem escrita. 
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2 AS FACETAS DE UM IMAGINÁRIO 

Por muitos anos, a tradição literária romântica, entre os séculos XVI e XVII, 

definia o imaginário como o oposto à realidade, associando-o ao sonho, ao devaneio, ao 

ficcional. Esse entendimento da literatura europeia representava uma tentativa de 

demonstrar como as construções dos espíritos podiam fazer parte da construção da 

realidade individual. Anos mais tarde, com a filosofia moderna, essa abordagem poética 

do imaginário foi sendo problematizada e discutida por vários especialistas, até 

chegarmos à noção do sociólogo Maffesoli (2001), a qual optamos usar neste trabalho. 

Bachelard (2008), reconhecido pelas suas contribuições relativas à epistemologia 

e à história das ciências, foi um dos primeiros teóricos modernos a tratar da noção de 

imaginário. Foi no final dos anos 1930, na chamada fase noturna de seu pensamento, 

que o autor lançou a “Psicanálise do Fogo” (1938). Na obra, defendia que as 

construções mentais podiam ser eficazes em relação ao concreto, mesmo diante do 

conhecimento científico. Um dos principais herdeiros de Bachelard (2008), Gilbert 

Durand (1998), seguiu a tradição literária romântica, mas agregou a antropologia e 

novos argumentos acerca do imaginário, relacionando-o com o simbólico.  

O imaginário é a relação entre as intimações objetivas e a subjetividade. As 
intimações objetivas são os limites que as sociedades impõem a cada ser. 
Relação, portanto, entre as coerções sociais e a subjetividade. Nisso entra, ao 
mesmo tempo, algo sólido, a vida com suas diversas modulações, e alguma 
coisa que ultrapassa a solidez. Há sempre um vaivém entre as intimações 
objetivas e a subjetividade. Uma abre brechas na outra (DURAND, 1998, 
p.98). 

Na obra de Durand (1998), observa-se a fluidez com que trata o conceito de 

imaginário. Autor das “Estruturas Antropológicas do Imaginário” (1998), o filósofo 

defende abordagens flexíveis e nega-se a propor conceitos findados. “Em Durand, não 

existe verdadeira diferença entre simbólico e imaginário. Uma coisa contamina a outra 

[...] sempre viu os dois imbricados” (MAFESSOLI, 2001, p. 79). 

A concepção, na qual Maffesoli (2001) também é adepto, trabalha o imaginário 

já como algo real, uma vez que, embora subjetivo, excede as intimações objetivas e é 

aliado, segundo o francês ao que foi vivido4 pelo sujeito.  

                                                           
4 Maffesoli (2001) ressalta a diferença entre relacionar o imaginário ao que foi ‘vivido’ como determinam 
Bachelard (2008) e Durand (1998) e ao que foi ’passado’, conforme consta na literatura de Jacques Lacan 
(1999) e Cornelius Castoriadis (1982). Essa antinomia define as duas correntes de pensamento, a primeira 
flexível que enxerga o imaginário como real e impalpável e a segunda rígida e que racionaliza o conceito.  
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De acordo com Machado da Silva (2001), também é comum a associação 

frequente do conceito às noções de representação social, cultura e ideologia. Conforme 

argumenta o professor, o imaginário ganhou fama na mídia na última década do século 

XX e desde então o seu significado, nada objetivo – importante frisar –, acabou gerando 

algumas dúvidas e confusões. 

Para Maffesoli (2001), que defende apenas a existência de um imaginário 

coletivo, longe de ser uma instituição, o imaginário é uma sensibilidade, “[...] algo que 

ultrapassa o indivíduo, que emprega o coletivo ou, ao menos parte do coletivo. O 

imaginário pós-moderno, reflete o que chamo de tribalismo5”. (MAFFESOLI, 2001, p. 

76).  Deste modo, a partir da perspectiva de Maffesoli (2001), o imaginário seria 

relativo às coletividades, como um elo que une determinado grupo social, como os 

hippies. Essas formas de associação do neotribalismo representam um resgate ás 

relações afetivas e ao sentimento de pertença na sociedade pós-moderna (MAFFESOLI, 

1998). Constituem-se, segundo o autor, em um contraponto ao individualismo, marcado 

pela unidade na aparência física, nos usos do corpo e do vestuário, tal como adotava o 

movimento hippie. 

Essa relação entre estilo de vida e imaginário parece aproximar o seu conceito ao 

da cultura, tramando as duas noções em uma só, porém, o imaginário vai além das 

noções de cultura. Conforme argumenta Maffesoli (2001), o imaginário se aproxima da 

cultura, mas é maior. O sociólogo reitera Walter Benjamin compreendendo o imaginário 

como uma aura que ultrapassa a cultura e a ideologia. Consta na literatura do ensaísta 

alemão que a aura seria o envolto virtual que protege a obra de arte e que é dissolvido 

nas várias reproduções do original. Ao comparar o imaginário com a aura, de acordo 

com Machado da Silva (2001), Maffesoli enxerga como obra, não apenas a obra de arte, 

mas também a obra da existência humana. 

O imaginário é também a aura de uma ideologia, pois, além do racional que a 
compõe, envolve uma sensibilidade, o sentimento, o afetivo. Em geral, quem 
adere a uma ideologia imagina fazê-lo por razões necessárias e suficientes, 
não percebendo o quanto entra na sua adesão outro componente, que 
chamarei de não-racional: o desejo de estar junto, o lúdico, o afetivo, o laço 
social, etc. O imaginário é, ao mesmo tempo, impalpável e real 
(MAFFESOLI, 2001, p. 77). 

                                                           
5 Segundo Maffesoli (1998), os grupos formados a partir de afinidades específicas e/ou um fator comum 
são responsáveis pela união da sociedade e por manter os ritos e práticas sociais ativos. Esses grupos são 
definidos pelo sociólogo como “tribos” e representam uma alternativa na busca de relações afetivas mais 
intensas. 
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“Impalpável e real”, pois está profundamente relacionado com as imagens. Para 

Maffesoli (2001), não são elas que constroem o imaginário, e sim o imaginário que 

produz as imagens. É devido à existência desse imaginário coletivo que existe também 

o conjunto de imagens. “O imaginário de Paris faz Paris ser o que é. Isso é uma 

construção histórica, mas também o resultado de uma atmosfera e, por isso mesmo, uma 

aura que continua a produzir novas imagens”, (MAFFESOLI, 2001, p. 76). 

 [...] a razão e a ciência apenas unem os homens às coisas, mas o que une os 
homens entre si, no nível humilde das felicidades e penas cotidianas da 
espécie humana, é essa representação afetiva, porque vivida, que constitui o 
império das imagens, (Durand, 1988, p. 106).  

Assim, podemos afirmar que o resultado do imaginário são as imagens, uma vez 

que “o estado de espírito que caracteriza um povo” é o imaginário coletivo, impalpável 

– impossível de ser tocado – e real – pois de fato existe – tal como as construções 

imagéticas.  

Neste sentido, ratificando a subjetividade do conceito, é parte constitutiva do 

imaginário os laços afetivos e as modulações que vencem o âmbito racional. Conforme 

defende Durand (1988), se o imaginário versa entre as subjetividades coletivas e as 

coerções sociais podemos inferir que ele é a compilação, no sentido mais amplo, das 

representações humanas. Carrega algo imponderável e “misterioso” e portanto extrapola 

o racional: 

[...] o imaginário, mesmo que seja difícil defini-lo, apresenta, claro, um 
elemento racional, ou razoável, mas também outros parâmetros, como o 
onírico, o lúdico, a fantasia, o imaginativo, o afetivo, o não-racional, o 
irracional, os sonhos, enfim, as construções mentais potencializadoras das 
chamadas práticas. De algum modo, o homem age porque sonha agir. O que 
chamo de “emocional” e de “afetual” são dimensões orgânicas do agir a 
partir do espírito. Evidentemente que a prática condiciona as construções do 
espírito, mas estas também influenciam as práticas (MAFFESOLI, 2001, p. 
76-77). 

Feito este panorama teórico, em que refletimos o conceito de imaginário, em 

especial a partir da perspectiva de Maffesoli (2001), no capítulo que segue abordamos o 

significado da moda produzida pelos hippies, a antimoda.  
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3 MODA COMO ANTIMODA: AS TRIBOS DE ESTILO 

 Antimoda não significa “não-moda”.  É importante deixarmos claro que a 

definição ultrapassa a morfologia da palavra. Historicamente, o conceito de antimoda 

foi delineado por Polhemus e Procter (1978), que identificavam “indumentária fixa 

como antimoda e indumentária elegante como moda”. Para distinguir uma da outra, os 

autores compararam duas túnicas de 1953, um da rainha Elizabeth II e outra da coleção 

de Dior. O modelo usado na coroação da rainha era tradicional, fixo, portanto definido 

pelos autores como antimoda. Segundo Polhemus e Procter (1978), a túnica de 

Elizabeth II foi criada para funcionar como um símbolo de continuidade da monarquia e 

do Império Britânico. Já o outro exemplar, da marca Dior, significava moda, pois era 

distinto do modelo apresentado pela marca em 1951, o que conota descontinuidade e 

mudança, típicos da moda. “O adorno tradicional, antimoda, é um modelo de tempo 

como continuidade (a manutenção do status quo), e a moda é um modelo de tempo 

enquanto mudança” (POLHEMUS E PROCTER, 1978, p. 13). 

 Com o correr dos anos, e principalmente com a ascensão dos movimentos 

culturais de juventude, o termo antimoda passou a ser empregado para definir o estilo 

próprio daqueles jovens, adeptos de um grupo social, de uma tribo – como citamos no 

capítulo anterior. Suas roupas, embora representassem uma mudança em relações aos 

padrões, não apresentavam apelo estético e, portanto, não eram parte da moda. 

Chamava-se, então, a moda lançada por aqueles grupos de resistência, a partir da década 

de 1960, de antimoda.  

Para toda uma faixa da juventude, a recusa tanto das convenções burguesas 
como da sociedade industrial moderna traduz-se por um desinteresse 
ostensivo em relação a qualquer moda. Recorrendo a roupas vindas de outros 
horizontes – casacos afeganes, camisas indianas, motivos coloridos etc. –, 
eles propagam a paz, o amor e sem querer inventam um estilo: a antimoda 
(BAUDOT, 2005, p. 235).   

Neste contexto, surge uma nova expressão na moda, o streetstyle. Conforme 

argumenta Polhemus (2010), a moda que vem das ruas está diretamente relacionada 

com as tribos urbanas, ou no conceito do antropólogo, com as “tribos de estilos”. De 

acordo com o Polhemus (2010), o imperativo tribal é e sempre será uma parte 

fundamental da natureza humana, e o resultado é exatamente a formação desses grupos. 

As tribos de estilo, assim como os hippies, são as grandes produtoras da moda de 

rua. O estilo que adotam essas subculturas determina a postura, as crenças e os ideais 
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Mais do que um parêntese no percurso da moda moderna, o jeans foi um dos 
mais importantes marcos da democratização social do último século [...] 
Ativistas da Nova Esquerda o injetaram em seu vestuário combativo nos anos 
60, assim como os hippies (estes os verdadeiros difusores do jeans em todo o 
planeta) (RODRIGUES, 2012, p. 90) 

Assim como o jeans, demais peças usadas pelo grupo, em especial oriundas do 

artesanato, compunham a antimoda hippie. Para o grupo, a estética estava longe de ser 

uma preocupação, o que eles queriam era denunciar uma ameaça à paz mundial.  

Como na maioria eram desertores e sem emprego, acabaram ficando ligados 
ao artesanato. As famosas batas indianas, que depois viraram moda, eram 
fruto da relação desses jovens com a espiritualidade do Oriente. Nada é 
gratuito. O visual era consequência das convicções (BRAGA, 2009, p. 52). 

Considerando o movimento hippie como o primeiro grupo a criar uma antimoda 

em larga escala, estampada nos corpos de milhares de jovens, não demorou muito para a 

indústria cultural e o sistema econômico subverterem sua antimoda. O jeans, até então 

visto pela moda como um tecido marginal, conforme menciona Rodrigues (2012), passa 

a ser comercializado em massa. É neste contexto que a antimoda passa a servir de 

referência para a moda. Desde então, o caminho passou a ser inverso, pois a “moda das 

ruas” passa a influenciar a moda das passarelas. De acordo com Palomino (2003), o 

marco zero dessa influência se dá em 1960, com Yves Saint Laurent6. 

[...] quando Yves Saint Laurent faz desfilar, na maison Dior, um casaco de 
couro de crocodilo com vison preto inspirado no look rebelde de Marlon 
Brando no filme ‘O Selvagem’ (1954). Depois o estilista introduziria em suas 
coleções itens como a calça comprida, refletindo uma imagem que já estava 
sendo usada pelas jovens mais modernas em Londres e Paris (PALOMINO, 
2003, p. 45).  

Conforme pontua Baudot (2005), é a primeira vez que a rua irrompe os salões 

parisienses de alta-costura, a moda agora veste um “mosaico de proposições”, e a 

responsável por todas essas mudanças é a juventude emancipada. Esses jovens, nascidos 

no pós-guerra, representam o youthquake, “terremoto jovem”, conforme definiu a 

editora americana de moda Diana Vreelandeles (PALOMINO, 2003). O nome faz jus à 

força destes novos consumidores que agregam liberdade a uma moda cada vez mais 

democrática. 

                                                           
6 Um dos principais estilistas de todos os tempos, Yves Saint Laurent (1936-2008) foi o primeiro a 
popularizar o prêt-à-porter, a moda a preços mais acessíveis que a alta-costura, em sua boutique Rive 
Gauche, em Paris. Vanguardista, o francês entrou para história da moda, com o ‘Le Smoking’, 
apresentado pela primeira vez em 1966. Segundo Baudot (2005), o smoking feminino com uma blusa 
transparente e uma calça masculina, simbolizou uma grande mudança na forma como as mulheres se 
vestiriam dali por diante. Desde então, o traje passou a desfilar em todas as coleções do estilista que 
encerrou sua carreira em 2002. 



 

Anos mais tarde, com o mesmo espírito

de contestação, como o punk

também as suas antimodas

movimento hippie respingou no tropicalismo. O movimento também teve f

expressão cultural e, assim como os precursores calif

música, seu estilo e sua roupas coloridas. 

Figura 3: Nancy Spungen e Sid Vicious (1977). Fonte: allaboutldn.wordpress.com
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8 Derivado do pós-punk, o movimento gótico surge na Inglaterra no final dos anos 1970, início dos 1980 
apresentando um estilo de vida associado a uma estética sombria e a música 
estilos musicais abordam temas que glamorizam a decadência, o niilismo e o hedonismo. O estilo g
se traduz na combinação do vestuário
no preto. No Brasil, o movimento também ficou c
9 No final da década de 1980, início da década de 1990, o rock de garagem toma as ruas e dissemina o 
xadrez. Nascido em Seattle (EUA), o 
descreve a música permeada de guitarr
pelas bandas e pelos seus fãs. O cabelo desgrenhado, o tênis 
marca dessa geração indolente que também fez antimoda. Em 1992, o 
Marc Jacobs, “uma homenagem à cena musical de Seattle, num desfile divisor de águas em que misturou, 
na passarela, o que se usava na rua com a alta moda americana. Jacobs superpôs vestidos estampados com 
suéteres de caxemira, camisas de flan

 

om o mesmo espírito revolucionário, movimentos integrados 

punk7 - ilustrado na figura 3, o gótico8 e o gr

suas antimodas. No Brasil, no final da década de 1960, início de 1970, o 

respingou no tropicalismo. O movimento também teve f

expressão cultural e, assim como os precursores californianos, ficou marcado por sua 

roupas coloridas.  

 

Figura 3: Nancy Spungen e Sid Vicious (1977). Fonte: allaboutldn.wordpress.com

                   

O movimento punk foi criado na década de 1970, em Nova York, com o surgimento de bandas que se 
(música com diversos andamentos e solos longos) da época. A estética e a 

também serviram de contraponto do movimento que era permeado
com dois ou três acordes, sem solos de guitarra) tinha representantes

, como os membros do The Clash que apoiavam movimentos rebeldes, um deles o 
Sandinista, da Nicarágua. De acordo com Rodrigues (2012), esteticamente, a banda inglesa Se
que nasceu de uma loja de roupas, consagrou o visual punk criado pela estilista Vivienne Westwood. “T

esfarrapas, Dr. Martens, cabelos cortados à iroquesa, figurinos de autoflagelação, a geração punk 
se por todo o mundo para manifestar-lhe seu nojo generalizado”, (BAUDOT, 2005, p. 230).

, o movimento gótico surge na Inglaterra no final dos anos 1970, início dos 1980 
apresentando um estilo de vida associado a uma estética sombria e a música Darkwave/Gothic

musicais abordam temas que glamorizam a decadência, o niilismo e o hedonismo. O estilo g
se traduz na combinação do vestuário punk com elementos da moda vitoriana, essencialmente baseados 
no preto. No Brasil, o movimento também ficou conhecido como Dark.   

No final da década de 1980, início da década de 1990, o rock de garagem toma as ruas e dissemina o 
xadrez. Nascido em Seattle (EUA), o grunge, que em português significa "sujeira" ou "imundície" 
descreve a música permeada de guitarras distorcidas e saturadas, e também o estilo de 

seus fãs. O cabelo desgrenhado, o tênis all star e a camisa xadrez de flanela são a 
marca dessa geração indolente que também fez antimoda. Em 1992, o grunge foi tema de
Marc Jacobs, “uma homenagem à cena musical de Seattle, num desfile divisor de águas em que misturou, 
na passarela, o que se usava na rua com a alta moda americana. Jacobs superpôs vestidos estampados com 
suéteres de caxemira, camisas de flanela e botas”, (STEVENSON, 2012, p. 249). 
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O que atrela todos esses grupos são suas convicções, seus desejos de mudança e 

as inúmeras experimentações culturais e comportamentais que preconizavam e eram 

estendidas em suas vestes. Se “o meio é a mensagem” e a roupa “é um prolongamento 

do corpo” (McLUHAN, 1969), para estes grupos sociais que defendiam novos estilos de 

vida através de diversas manifestações culturais como as artes e a música, a imagem 

passava a ser tão importante quanto as ideias presentes em suas canções e seus protestos 

públicos. No entanto, a antimoda que criaram pode ser considerada não como parte, mas 

como um efeito despretensioso desses movimentos sociais. Os trajes característicos de 

determinado grupo não seguem o padrão estético vigente, ao contrário, a antimoda 

representa uma reação aos arquétipos convencionais. 

Já nos dias de hoje, alguns autores defendem que antimoda parece sentir-se bem 

com as apropriações da sua antagonista. Conforme Asunção (2011), a antimoda 

produzida pelos grupos atuais tem mais apelo estético do que ideológico, o que acaba 

desvirtuando o seu conceito. De acordo com professora, a quantidade de adeptos dos 

estilos produzidos pela contracultura atualmente é tamanha que acaba havendo uma 

“inversão de valores, o que torna a própria antimoda em mainstream” (ASSUNÇÃO, 

2001, on-line).  

Sob uma perspectiva mais otimista, Baudot (2005) alega que mais do que nunca, 

a antimoda é acompanhada e serve de inspiração para moda, no entanto essa 

apropriação não infere no valor ideológico dos grupos. “A antimoda, nos dias de hoje, 

ainda propõe sua alternativa libertária com força suficiente para não permitir que algum 

criador contemporâneo deixe de lado os fenômenos espontâneos nascidos na rua”, 

(BAUDOT, 2005, p. 225). 

No próximo capítulo, buscamos traçar o contexto histórico-social em que surgiu 

essa antimoda advinda da contracultura e do movimento hippie. 
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4 CONTRACULTURA: O MOVIMENTO HIPPIE 

Nos anos 1960, um novo termo passou a ser veiculado na imprensa norte-

americana. Contracultura era usada para designar o conjunto de manifestações culturais 

que floresciam, não só nos Estados Unidos, como em países da Europa. No início, fazia 

referência apenas aos sinais mais evidentes exibidos por aqueles jovens: cabelos 

compridos, roupas coloridas, misticismo, um tipo de música e drogas. Aos poucos, de 

acordo com Messeder (1989), os meios de comunicação de massa ao redor do mundo 

começaram a compreender o que tinha por trás de tudo aquilo: 

 [...] novas maneiras de pensar, modos diferentes de encarar e de se relacionar 
com o mundo e com as pessoas. Enfim, um outro universo de significados e 
valores, com suas regras próprias (MESSEDER, 1989, p. 8). 

Embora a contracultura não seja uma invenção exclusiva da juventude, levando-

se em conta a idade de alguns teóricos mais influentes daquela época (MESSEDER, 

1989), é no jovem que a contracultura enxerga vigor, sendo ele o seu principal intérprete 

e o seu motivo mais forte, o “espírito juvenil”.   

Nos Estado Unidos, a contracultura aparece com mais afinco, pois, ao contrário 

da juventude europeia que estava imersa em uma esquerda institucionalizada já de 

muitos anos, o jovem norte-americano teve de criar tal referência, bem menos 

consolidada no seu continente. Assim, o contexto político e social dos Estados Unidos, 

com um sistema altamente repressivo e massificante é o que instiga aqueles jovens a 

irem às ruas e lutar contra a opressão.  

Já nos anos 1950, a rebeldia juvenil começava a se formar nos bairros boêmios 

de São Francisco (EUA), servindo de inspiração mais tarde para os hippies. A chamada 

geração beatnik seguia uma tradição anarquista, pautada no anti-intelectualismo, na 

constante busca pelo prazer e na criatividade espontânea. Segundo Messeder (1989), os 

beatniks representavam um novo e radical estilo de mobilização, que se opunha à 

tradicional esquerda. Suas lutas estavam apoiadas sobre noções e crenças tais como a 

necessidade do “desengajamento em massa” ou da “inércia grupal”. Esses jovens 

alvorotadas se reuniam durante as madrugadas para beber e fazer literatura, a 

reconhecida poesia beat. Entre os principais nomes dessa geração estão Jack Kerouac, 
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autor da obra-prima beatnik, “On the Road”10 (1958) e Allen Ginsberg, poeta 

homossexual, líder e inspirador do flower power11 que surgiria na década seguinte com 

o movimento hippie.  

Já fascinados pelas doutrinas orientais, ponto fundamental de encontro entre 
eles e os hippies dos anos 60, rejeitavam o caminho do intelectualismo, 
devotando-se a uma vida marcadamente sensorial e deixando-se arrastar por 
sua ludicidade e desprezo pelas satisfações de uma carreira e de um 
rendimento regular. É este estilo de comportamento que os faz um dos grupos 
pioneiros do espírito de contestação da contracultura dos anos 60, sendo, de 
uma certa forma, os hippies prematuros de um momento anterior 
(MESSEDER, 1989, p. 34). 

Em 1958, o termo que dará nome aos hippies é usado por Norma Mailer no 

artigo “The White Negro: Superficial Reflections on the Hipster”. Esse novo sujeito, 

diferente do square, conformista e fiel defensor do american way of life, rebela-se 

contra a situação e os valores estabelecidos. De acordo com Messeder (1989), o hipster 

era definido como um “negro branco”, já que os negros por sua posição marginalizada 

na sociedade tinham de adotar uma postura combativa.  

 O assunto, então, entra de vez nos meios de comunicação de massa e, em 6 de 

setembro de 1965, em um jornal de São Francisco (EUA), o jornalista Michael Smith, 

finalmente transforma o hipster em hippie. 

Hippie, adj. e s. 2. gên. (ingl.) Diz-se de, ou o indivíduo rebelado contra as 
normais sociais, econômicas e políticas vigentes, inclusive nas roupas e 
aparência pessoal (AMORA, 1917, p. 352). 

Seguindo a linha evolutiva da geração beatnik da década de 1950, surge a 

Geração do “Paz e Amor”. Em uma expressão mais radical, os hippies eram jovens 

norte-americanos ricos e escolarizados que repudiavam injustiças e desigualdades da 

sociedade americana e defendiam com afinco dois valores a "paz" e o "amor". Em busca 

disso, eles abandonam o conforto de seus lares em meados de 1960 e passam a viver em 

cidades como São Francisco em comunas rurais, onde compartilhavam tudo, desde a 

comida aos companheiros (daí o famoso lema "Make Love Not War"). Os hippies eram 

                                                           
10

 O livro de inspiração autobiográfica foi escrito em 1951 e conta a travessia feita entre os Estados 
Unidos e o México de dois personagens Sal Paradise, que seria o próprio Jack Kerouac, e Dean Moriarty, 
o seu amigo Neal Cassady. O livro foi publicado apenas em 1958 e foi um grande sucesso de público, 
pois relatava a viagem dos sonhos de todos os jovens, repleta de garotas, bebidas e, acima de tudo, 
liberdade. Segundo Messeder (1989), “On the Road” difundiu o universo da "geração beat" e fez com que 
Kerouac se transformasse em um dos mais controversos e famosos escritores de seu tempo. 
11

 O poder da flor era nome da doutrina hippie e foi usado como slogan da geração dos anos 1960 até o 
começo dos anos 1970. Flower power era um símbolo da ideologia da não-violência e de aversão à 
Guerra do Vietnã. 
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Gandhi, adotada também pelo 
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domínio britânico sobre a Índia em 1942
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Martin Luther King (figura

assim como os hippies, defendia 

minorias.  

Figura 4: Discurso de 

                                                          
12 A astrologia era um dos elementos aos quais os 
Era de Aquário foi tão difundida nos anos 1960
mudanças que pregavam na Terra, enviando energias positivas. A Era de Aquário começaria no
equinócio de outono (hemisfério Sul)
frente para a Constelação de Aq
astrólogos, e que traz em si a capacidade de inovação e renovação de energias.
13

 Conforme argumentam Brandão e Duarte (2004), a desobediência civil parte do princípio de que, se 
uma lei é injusta e segregacionista
constitui um ato de agressão. “Logo, deter as pessoas pelo não
uma agressão maior ainda”. (BRANDÃO E DUARTE, 2004
14

 Uma facção interna ao movimento negro chamada de Black Power não era adepta da postura da não 
violência e defendia o combate de igual para igual com os órgãos de opressão. Malcom X era um dos 
principais líderes desse grupo radical (BRANDÃO E DUARTE

contrários a toda e qualquer guerra, incluindo a do Vietnã e defendiam 

de libertação mental.  

e vida desses jovens, ainda havia uma forte aproximação com

movimento negro. Imersos na “Era de Aquário

aspectos da religião hindu misturada com a "não violência" de 

também pelo grupo de defesa dos direitos civis dos negros

na desobediência civil13 – política implantada por Gandhi contra o 

domínio britânico sobre a Índia em 1942-1945 – o movimento negro

injustiças e o racismo na sociedade norte-americana, (BRANDÃO e DUARTE, 2004). 

figura 3 abaixo) era um dos principais líderes desse grupo 

defendia a postura pacífica como instrumento de ação das 

 

Discurso de Martin Luther King (1950-1960). Fonte:morreuhoje.com.br

                   

A astrologia era um dos elementos aos quais os hippies eram bastante apegados e, por isso, a chamada 
foi tão difundida nos anos 1960. Os jovens acreditavam que o universo acompanhava as 

mudanças que pregavam na Terra, enviando energias positivas. A Era de Aquário começaria no
equinócio de outono (hemisfério Sul) ou da primavera (hemisfério Norte), em que o Sol nascesse

Constelação de Aquário, signo regido por Urano um planeta elétrico e rápido,
que traz em si a capacidade de inovação e renovação de energias.  

Conforme argumentam Brandão e Duarte (2004), a desobediência civil parte do princípio de que, se 
e segregacionista em relação a um determinado grupo, como os negros, ela 

Logo, deter as pessoas pelo não-cumprimento dessas leis é, na verdade, 
(BRANDÃO E DUARTE, 2004, p. 45).       

Uma facção interna ao movimento negro chamada de Black Power não era adepta da postura da não 
violência e defendia o combate de igual para igual com os órgãos de opressão. Malcom X era um dos 
principais líderes desse grupo radical (BRANDÃO E DUARTE, 2004) 
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Uma facção interna ao movimento negro chamada de Black Power não era adepta da postura da não 
violência e defendia o combate de igual para igual com os órgãos de opressão. Malcom X era um dos 



 

4.1 Os hippies e a política

O movimento hippie

políticas e ideológicas. Embora

comportamento indolente e permissivo, 

instável e cheio de incertezas

Na Europa, movimentos estudantis e do proletariado agitavam as estruturas do 

governo no conhecido “Maio de 1968

Vietnã colocam o país em alerta constante e o governo do republicano Richard Nixon 

no alvo de muitas críticas. A juventude

luta contra a cultura oficial

vida.  

Os primeiros passos dessa geração são dados dentro de casa no cerne da família, 

instituição sagrada que, até então, controlav

Conforme explica Messeder (1989), a burguesia encontrava seu inimigo não mais no 

operariado das fábricas e, sim, na mesa do jantar. 

uma organização política, foi ganhando novos espaços. 

de casa, surgiu nas escolas, nos campi universitários, na músic

rua e em qualquer lugar ou 

figura 4 registra um desses momentos em que a juventude pede paz

Figura 

                                                          
15 Insatisfeitos com o currículo escolar e a disciplina rígida e conservada da academia, universitários 
ocuparam a Universidade de Nanterre, em Paris. Dias depois, operários que também condenavam a 
situação política do país e o governo do general Ch
manifestações, controladas no final do mês, deixam mais de 1,5 mil feridos.  

e a política 

hippie teve suas raízes profundamente ligadas 

políticas e ideológicas. Embora tenha sido frequentemente associado a um 

comportamento indolente e permissivo, o movimento surge em um contexto político 

ncertezas que mobiliza muitos jovens sonhadores a se unirem.

Na Europa, movimentos estudantis e do proletariado agitavam as estruturas do 

Maio de 1968”15.  Nos Estados Unidos, as guerras, Fria e 

Vietnã colocam o país em alerta constante e o governo do republicano Richard Nixon 

críticas. A juventude desacreditada, então, combate os moralismo

a cultura oficial pregada pelo establishment, na defesa de um novo est

Os primeiros passos dessa geração são dados dentro de casa no cerne da família, 

agrada que, até então, controlava boa parte do pensamento jovem. 

Conforme explica Messeder (1989), a burguesia encontrava seu inimigo não mais no 

sim, na mesa do jantar. Assim, o movimento hippie

foi ganhando novos espaços.  O espírito revolucionário saiu 

surgiu nas escolas, nos campi universitários, na música, nas movimentações de

em qualquer lugar ou instituição em que esses jovens pudessem se fazer notar

figura 4 registra um desses momentos em que a juventude pede paz.  

 

Figura 5: Manifestante durante protesto (1968). Fonte: Life 

                   

Insatisfeitos com o currículo escolar e a disciplina rígida e conservada da academia, universitários 
ocuparam a Universidade de Nanterre, em Paris. Dias depois, operários que também condenavam a 
situação política do país e o governo do general Charles Gaulle realizariam greves e passeatas. As 
manifestações, controladas no final do mês, deixam mais de 1,5 mil feridos.   
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De acordo com Pinheiro (2010), uma 

democrática de todos os tempos

Golden Gate, em São Francisco

30 mil pessoas das mais distintas tri

[...] 
power
consciência ecológica, o uso de drogas como forma de expansão da mente ou 
o aprofundamento de uma política voltada mais para o
o individual. 

Com lideranças como o poeta 

militante antiguerra Jerry Rubin e

ousada e inteligente operação de marketin

levitar o Pentágono a partir do pensamento, unindo e

zen-budistas, conforme Pinheiro (2010)

O humam be-in foi um ato pacífico e teve grande repercussão na mídia

entretanto, de acordo com

comunicação eram abafados muitas vezes pela influência das autoridades, a fim de 

reforçar a ideia do comportamento marginal

Figura 6: H
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 Human be-in (ocupação humana) foi uma nova forma
para protestar. Enquanto o sit-in 
até a retirada pela polícia, o human be
públicos, como os parques, serviam de palco para exibição gratuita e espontânea de sho
atividade artística. Golden Gate
grandes human’s be-in. Futuramente, os festivais criariam o

Pinheiro (2010), uma das manifestações, talvez a mais ampla

de todos os tempos, aconteceu em 14 de janeiro de 1967, no parque da 

em São Francisco, na Califórnia (EUA). O human be-in16

das mais distintas tribos: 

[...] dos motoqueiros durões do Hell’s Angels ao pacificismo dos 
power, havia espaço ainda para os que defendiam o despertar de uma nova 
consciência ecológica, o uso de drogas como forma de expansão da mente ou 
o aprofundamento de uma política voltada mais para o coletivo e menos para 
o individual. (PINHEIRO, 2010, on-line). 

Com lideranças como o poeta beat e guru dos hippies Allen Ginsberg,

itante antiguerra Jerry Rubin e a banda Grateful Dead, a manifestação

ousada e inteligente operação de marketing. A proposta anárquica do encontro era 

levitar o Pentágono a partir do pensamento, unindo energia psíquica e orientalismos 

, conforme Pinheiro (2010). 

foi um ato pacífico e teve grande repercussão na mídia

com Sousa (2012), nem sempre foi assim. Os meios de 

comunicação eram abafados muitas vezes pela influência das autoridades, a fim de 

reforçar a ideia do comportamento marginal dos hippies.  

Human be-in parque da Golden Gate (1967). Fonte: Life 

                   

(ocupação humana) foi uma nova forma adotada pelos movimentos culturais da época, 
 (sentar e ocupar) conotava invadir prédios públicos e permanecer sentado 
human be-in tornava a ocupação um evento cultural. Amplos espaços 

serviam de palco para exibição gratuita e espontânea de sho
Golden Gate, em São Francisco, e Central Park, em Nova York

. Futuramente, os festivais criariam o happening. 
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em Nova York, foram locais de 
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As manifestações populares (como na figura 5) em defesa dos direitos civis e 

contra a Guerra do Vietnã acabaram ganhando outra projeção. Com frequência, os 

policiais intervinham com violência, sob a justificativa de que os jovens estavam 

pregando a desordem, o uso das drogas e a vadiagem.  

Um dos maiores confrontos foi em Chicago, entre os dias 26 e 29 de agosto de 

1968, quando os hippies responderam à violência com ironia. Conforme argumenta 

Sousa (2012), a mobilização ocorreu em frente à Convenção Nacional Democrata, sob a 

liderança de Abbie Hoffman e Jerry Rubin. Chamada de “Festa da Vida”, a ação reuniu 

mais de 10 mil pessoas para protestar contra o cenário político norte-americano e o 

governo Nixon. “Entre tantas outras ações de deboche, os hippies lançaram um porco 

chamado de “Pigasus” como candidato a presidente dos EUA”, (SOUSA, 2012, on-

line). 

Neste episódio, a tensão entre os policiais e manifestantes terminou em 

pancadaria. Dias antes, os assassinatos de Martin Luther King (1929-1968) e Robert F. 

Kennedy (1925-1968) já aumentavam o clima de tensão entre conservadores e liberais. 

A situação se agravaria ainda mais com a eleição de Richard Nixon, um político da 

bancada conservadora, a qual o movimento hippie tanto combatia. 

Segundo Sousa (2012), em maio de 1969, a Universidade de Kent State, em 

Ohio, foi palco para mais uma manifestação sangrenta. Hippies e outros estudantes 

reuniram-se para protestar mais uma vez contra a manutenção dos EUA na Guerra do 

Vietnã e a recente invasão norte-americana ao Camboja. Nesse episódio, as autoridades 

governamentais convocaram a Guarda Nacional para represar as forças dos protestantes. 

Quatro pessoas morreram e outras nove ficaram feridas. Ambos os embates com a 

polícia deixaram marcas de violência na busca pelos ideais de paz e conquista dos 

direitos civis. Em agosto do mesmo 1969, poucos dias antes do Festival de Woodstock, 

os crimes cometidos pela Família Manson17 abalariam de vez a juventude, colocando a 

cultura hippie em dúvida.   

                                                           
17 Charles Manson, 34 anos, era líder de uma seita defensora do amor livre e adoradora de ritos satânicos 
que cometeu diversos assassinatos nos anos 1960. Conforme Pinheiro (2010), tudo que ele havia 
incorporado do movimento hippie era a “imitação dos cabelos compridos, as roupas coloridas e o 
convívio em comunidade no Rancho Spahn, perto de Los Angeles” (PINHEIRO, 2010, on-line), já que os 
ideais de paz e amor passavam longe da sua postura agressiva. O caso mais famoso e que finalmente 
colocou Manson na cadeia ocorreu em 9 de agosto de 1969, quando a Família Manson (Charles e seus 
seguidores) matou brutalmente cinco pessoas, entre elas a atriz Sharon Tate, 26 anos, esposa do cineasta 



 

Os confrontos com a polícia e as

casos de violência no interior do movimento, reforçavam os s

esgotamento daquela juventude. 

corações (figura 7), mas não é suficiente para sal

Figura 7: Cartaz do Festival de 

4. 2 Os hippies e a música 

Impossível separar os 
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de levar o sonho hippie 

subcapítulo citar alguns dos personagens que cria

anos 1960, final dos 1970. Entretanto, a

nomes importantes que muitos acabaram não sendo citados neste trabalho

                                                                                

Polanski, que estava grávida de oito meses. As vítimas foram baleadas, estaqueadas e espancadas até a 
morte. O grupo ainda utilizou o sangue das
"Political Piggy". “Fascista, racista e violento, Manson pretendia começar uma guerra que, segundo ele, 
seria a maior já travada, batizada de 
que, segundo ele, trazia mensagens subliminares pregando o ódio aos negros
line). Manson segue encarcerado na Penitenciária Estadual de Corcoran, na Califórnia

com a polícia e as forças armadas norte-americanas e os demais 

casos de violência no interior do movimento, reforçavam os sina

esgotamento daquela juventude. Woodstock então chega para trazer música e paz aos 

corações (figura 7), mas não é suficiente para salvar o movimento hippie

 

: Cartaz do Festival de Woodstock (1969). Fonte: historiaempauta.blogspot.com.br

e a música  

Impossível separar os hippies e a música. Provavelmente a expressão do grupo 

não seria a mesma sem o rock, e a música perderia valiosos nomes sem a atitude 

justamente esse casamento entre contracultura e música que deu conta 

hippie para os quatro cantos do mundo. Logo, buscamos neste 

subcapítulo citar alguns dos personagens que criaram a trilha sonora daquele início dos 

anos 1960, final dos 1970. Entretanto, a música jovem do período englobou

muitos acabaram não sendo citados neste trabalho

                                                                                                                        

que estava grávida de oito meses. As vítimas foram baleadas, estaqueadas e espancadas até a 
o sangue das vítimas para escrever nas paredes da casa "

Fascista, racista e violento, Manson pretendia começar uma guerra que, segundo ele, 
seria a maior já travada, batizada de Helter Skelter. Trata-se do mesmo título de uma músi
que, segundo ele, trazia mensagens subliminares pregando o ódio aos negros” (PINHEIRO, 2010, on

encarcerado na Penitenciária Estadual de Corcoran, na Califórnia 
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. Fonte: historiaempauta.blogspot.com.br  

e a música. Provavelmente a expressão do grupo 

perderia valiosos nomes sem a atitude 
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para os quatro cantos do mundo. Logo, buscamos neste 
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que estava grávida de oito meses. As vítimas foram baleadas, estaqueadas e espancadas até a 
vítimas para escrever nas paredes da casa "Helter Skelter" e 

Fascista, racista e violento, Manson pretendia começar uma guerra que, segundo ele, 
se do mesmo título de uma música dos Beatles 

(PINHEIRO, 2010, on-
 (EUA). 



 

Na década de 1960, as 

rock embalaram as manifestações populares organizadas pela juventude. 

grande encontro hippie, Woodstock Music & Art Fair

uma geração. O festival que primeiramente ocorreria na cidade de Woodst

o nome – acabou acontecendo 

mil habitantes, localizada na área rural do Estado de Nova York (EUA). O público 

estimado era de 50 mil pessoas que pagaria US$ 18

como o da figura 8. Entre os dias 15, 16 e 17 de agosto de 1969

Joe Cocker, The Who, Janis Joplin,

Figura 8: 

Com o slogan “Três dias de Paz e M

personificada no jovem Michael Lang

acontecendo sem policiamento

pessoas participaram do festival 

parte, Woodstock é considerado

tempos, sendo copiado no mesmo ano pelo sangrento Altamont e reprod

mais tarde, em duas edições (1994 e 1999) que em nada lembravam o slogan de 1969. 

 O Festival de Woodstock 

um divisor de águas para o movimento 

(2004), enquanto para o grupo

paz, amor e música, para o sistema foi “o início da assimilação definitiva desse 

movimento jovem [...] que teve suas ideias transformadas em mercadorias”, 

(BRANDÃO E DUARTE, 2004, 

                                                          
18 Foi o criador, idealizador e produtor executivo do 
1970). 

Na década de 1960, as letras de contestação do folk e as guitar

embalaram as manifestações populares organizadas pela juventude. 

Woodstock Music & Art Fair foi a celebração musical de toda 

uma geração. O festival que primeiramente ocorreria na cidade de Woodst

acabou acontecendo em uma fazenda em Benthel, cidade de pouco mais de 2 

mil habitantes, localizada na área rural do Estado de Nova York (EUA). O público 

50 mil pessoas que pagaria US$ 18 para assistir a 32 shows hist

Entre os dias 15, 16 e 17 de agosto de 1969, passaram pelo palco

Cocker, The Who, Janis Joplin, Jimi Hendrix, entre outros. 

Figura 8: Registro de show em Woodstock (1969). Fonte: Life 

Com o slogan “Três dias de Paz e Música”, a organização do festival 

Michael Lang18
 – não teve apoio das autoridades 

sem policiamento. Com isso, houve superlotação – cerca de 5

pessoas participaram do festival –, falta de água, comida e três mortes.

é considerado ainda hoje o maior festival de música de

tempos, sendo copiado no mesmo ano pelo sangrento Altamont e reprod

s edições (1994 e 1999) que em nada lembravam o slogan de 1969. 

Woodstock marcou a era da contracultura sessentista e representou 

divisor de águas para o movimento hippie. Conforme mencionam Brandão e Duart

uanto para o grupo o festival era um prenúncio de uma sociedade utópica, de 

paz, amor e música, para o sistema foi “o início da assimilação definitiva desse 

movimento jovem [...] que teve suas ideias transformadas em mercadorias”, 

(BRANDÃO E DUARTE, 2004, p. 68). 

                   

Foi o criador, idealizador e produtor executivo do festival. (Ver mais no documentário
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Entre os tantos nomes que subiram no palco de 

importantes da época ficaram de fora, entre elas, o

Os Beatles lideravam a cena musical no in

beatnik, John, Paul, George e Ringo

mas com o correr da década demonstraram s

doutrinas orientais, conforme ilustra a figura 9

jovens passou a ser seguido

símbolo do movimento hippie

Figura 9: Beatles na Índia com o

O lançamento do oitavo disco dos 

Pepper's Lonely Hearts Club Band

1960 e é considerado até hoje

Conforme defende Messeder (1989), de 

quase todos os aspectos: 

psicodelia. Justamente esse elemento

advindas, na maioria das vezes do uso de LSD

                                                          
19 No mesmo ano, o musical “Hair 
Theater. A peça retratava um grupo de 
lutavam contra o alistamento militar para o Vietnã
considerado ao lado de “Easy Rider
1960.  
20 O LSD (ácido lisérgico dietilamida) é considerado até hoje 
denominada como “trip”. O LSD produz distorções da percepção da realidade e que pode ter 
efeitos como uma sensação de bem
de LSD em busca de novos pr

Entre os tantos nomes que subiram no palco de Woodstock, muitas bandas 

importantes da época ficaram de fora, entre elas, o quarteto mais famoso de Liverpool

a cena musical no início dos anos 1960. Inspirados pela geração 

John, Paul, George e Ringo tinham fama de bons moços no iní

com o correr da década demonstraram seu poder de contestação

, conforme ilustra a figura 9. O comportamento daque

r seguido por toda uma faixa da contracultura, tornando o grupo um 

hippie e, John Lennon, o porta-voz de uma geração

9: Beatles na Índia com o guru Maharishi Maheshi Yogi (1968)
obaudoedu.blogspot.com 

oitavo disco dos Beatles em 1º de junho de 1967

Pepper's Lonely Hearts Club Band” representou um dos marcos da música 

é considerado até hoje o melhor e mais influente álbum da história do 

Conforme defende Messeder (1989), de acordo com a crítica, o álbum foi inovador em 

 técnica de gravação, arte da capa e o som permeado

Justamente esse elemento marcaria as expressões musicais daquela década, 

, na maioria das vezes do uso de LSD20 (BRANDÃO e DUARTE, 2004). 

                   

Hair - The American Tribal Love-Rock Musical” estreou no The Public 
A peça retratava um grupo de hippies que leva uma vida nômade e boêmia em Nova York e 

ntra o alistamento militar para o Vietnã. Anos mais tarde a história viraria filme, sendo 
Easy Rider” (1969) um dos longas mais representativos da cultura dos anos 

O LSD (ácido lisérgico dietilamida) é considerado até hoje como a droga dos
denominada como “trip”. O LSD produz distorções da percepção da realidade e que pode ter 

como uma sensação de bem-estar e uma maior agudeza sensorial. Os músicos usam comprimidos 
de LSD em busca de novos prismas e experiências transcendentais que eram traduzidas em letras 
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, muitas bandas 

quarteto mais famoso de Liverpool. 

cio dos anos 1960. Inspirados pela geração 

no início da carreira, 

eu poder de contestação e apego às 

comportamento daqueles quatro 

por toda uma faixa da contracultura, tornando o grupo um 

e uma geração.  

 

(1968). Fonte: 

em 1º de junho de 196719. “Sgt. 

representou um dos marcos da música dos anos 

o melhor e mais influente álbum da história do rock. 

o álbum foi inovador em 

e o som permeado de 

s expressões musicais daquela década, 

(BRANDÃO e DUARTE, 2004). Além 

estreou no The Public 
boêmia em Nova York e 

. Anos mais tarde a história viraria filme, sendo 
” (1969) um dos longas mais representativos da cultura dos anos 

como a droga dos hippies, também 
denominada como “trip”. O LSD produz distorções da percepção da realidade e que pode ter diversos 

. Os músicos usam comprimidos 
ismas e experiências transcendentais que eram traduzidas em letras 



 

do “Sgt. Pepper's” dos Beatles, o som psicodélico de bandas como 

Floyd e Jefferson Airplane fez

Ainda na Inglaterra, com uma postura muito mais agressiva do que 

Beatles, os jovens do The Rolling Stones

ultrapassava a música e, por diversas vezes, os limites da moral

Homossexualismo, uso de drogas, escândalos, acidentes nos shows, conflitos 
e choques com autoridades,
que traduzia a fúria radical da contestação de uma parc
internacional

 Enquanto isso, do outro lado do oceano, 

Baez, compunha suas protest songs

folk. Segundo Messeder (1989), desde “porta

hippies”, Dylan foi um artista polêmico. Chegou a ser contestado pelos fãs, em 1964

pelo seu álbum pouco enga

ser um mito. “Minhas canções protestam contra a guerra, contra as bombas e os 

preconceitos raciais, contra o conformismo”

54).   

Figura 10: Bob Dylan 

Englobando as principais características do movimento 

merecem destaque especial, pois

Jimi Hendrix e Janis Joplin

                                                                                

distorcidas, em virtuosos solos de guitarra 
Hendrix e Janis Joplin, também eram adeptos de maconha e cocaína.

Beatles, o som psicodélico de bandas como Greatful Dead, Pink 

Floyd e Jefferson Airplane fez a cabeça daqueles jovens cheios de sonhos. 

Ainda na Inglaterra, com uma postura muito mais agressiva do que 

The Rolling Stones sacodem o continente com uma rebeldia que 

por diversas vezes, os limites da moral. 

Homossexualismo, uso de drogas, escândalos, acidentes nos shows, conflitos 
e choques com autoridades, estes são alguns dos ingredientes de uma imagem 
que traduzia a fúria radical da contestação de uma parc
internacional (MESSEDER, 1989, p. 59). 

Enquanto isso, do outro lado do oceano, Bob Dylan (figura 10), ao

protest songs, combinando letras elaboradas, aos elementos do 

. Segundo Messeder (1989), desde “porta-voz da Nova Esquerda” até “guru dos 

foi um artista polêmico. Chegou a ser contestado pelos fãs, em 1964

pelo seu álbum pouco engajado, o “Another Side of Bob Dylan”, mas nunca deixou de 

ser um mito. “Minhas canções protestam contra a guerra, contra as bombas e os 

preconceitos raciais, contra o conformismo”, (DYLAN, apud, MESSEDER, 1989, p. 

: Bob Dylan (1965). Fonte: programagoldsongs.blogspot.com

Englobando as principais características do movimento hippie,

merecem destaque especial, pois são consideradas as maiores vozes da contracultura. 

Jimi Hendrix e Janis Joplin misturavam rebeldia e transgressão em suas curtas carreiras 

                                                                                                                        

distorcidas, em virtuosos solos de guitarra e em capas psicodélicas de discos. Muitos músicos, como Jimi 
Hendrix e Janis Joplin, também eram adeptos de maconha e cocaína. 
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Greatful Dead, Pink 

a cabeça daqueles jovens cheios de sonhos.  

Ainda na Inglaterra, com uma postura muito mais agressiva do que a dos 

sacodem o continente com uma rebeldia que 

Homossexualismo, uso de drogas, escândalos, acidentes nos shows, conflitos 
estes são alguns dos ingredientes de uma imagem 

que traduzia a fúria radical da contestação de uma parcela da juventude 

, ao lado de Joan 

, combinando letras elaboradas, aos elementos do 

voz da Nova Esquerda” até “guru dos 

foi um artista polêmico. Chegou a ser contestado pelos fãs, em 1964, 

, mas nunca deixou de 

ser um mito. “Minhas canções protestam contra a guerra, contra as bombas e os 

(DYLAN, apud, MESSEDER, 1989, p. 

 

programagoldsongs.blogspot.com 

hippie, dois nomes 

da contracultura. 

suas curtas carreiras 

                                                  

. Muitos músicos, como Jimi 



 

interrompidas por overdose de drogas

vida intenso que adotavam, conforme menciona Messeder (1989), Hendrix e Janis são a 

personificação da utopia hippie

rock e da contracultura. Na figura 11, Janis é fotografada em 

Enquanto Janis Joplin interpretava os sentimentos da época através de seus 
blues, cantados em voz rouca e lancinante 
a cantora fa
habi
sons possíveis e impossíveis deste instrumento eram ra
[...] 

         Figura 

Os elementos de psicodelia também eram comumente explorados por esses dois 

jovens. Na maioria das vezes, 

alucinógenos, que serviam como um combustível libertador

quanto para a execução das músicas

Essa estética psicodélica abastecida pelo uso de drogas marcou o estilo 

nas mais diversas experimentações artísticas, desde a moda 

lendárias capas de alguns discos da época. 

mosaico de formas variadas que p

                                                          
21 Em 1970, num período de 15 dias,
aos 27 anos. No ano anterior, o então guitarrista do 
aos 27. Em 1971 foi a vez de Jim Morrison, vocalista do 
Amy Winehouse (2011) também entraram para a lista de artistas mortos aos 27 anos.

interrompidas por overdose de drogas21. (ABRIL, 2011, p. 246).  Talvez pelo modo de 

vida intenso que adotavam, conforme menciona Messeder (1989), Hendrix e Janis são a 

hippie, cultuados até os dias de hoje, como grandes gênios do 

Na figura 11, Janis é fotografada em Woodstock

Enquanto Janis Joplin interpretava os sentimentos da época através de seus 
blues, cantados em voz rouca e lancinante – chegando mesmo a ser tida como 
a cantora favorita dos Hell’s Angels –, Hendrix o fazia através de uma 
habilidade toda especial no uso da guitarra elétrica. Nas suas mãos, todos os 
sons possíveis e impossíveis deste instrumento eram radicalmente explorados 

 (MESSEDER, 1989, p. 67).  

 

Figura 11: Janis Joplin (1969). Fonte: Life 

Os elementos de psicodelia também eram comumente explorados por esses dois 

a maioria das vezes, suas canções eram regadas a consideráveis doses de 

alucinógenos, que serviam como um combustível libertador, tanto para a produção 

execução das músicas permeadas de subjetividades e alucinações

Essa estética psicodélica abastecida pelo uso de drogas marcou o estilo 

nas mais diversas experimentações artísticas, desde a moda (nas roupas tin

lendárias capas de alguns discos da época. Cores vibrantes e berrantes misturadas num 

mosaico de formas variadas que pareciam pulsar energia foram reproduzidas em 

                   

íodo de 15 dias, Hendrix (18 de setembro) e Janis (04 de outubro)
No ano anterior, o então guitarrista do The Rolling Stones Brain Jones também perdeu

Em 1971 foi a vez de Jim Morrison, vocalista do The Doors. Mais tarde, Kurt Colbain (1994) e 
Amy Winehouse (2011) também entraram para a lista de artistas mortos aos 27 anos. 
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. (ABRIL, 2011, p. 246).  Talvez pelo modo de 

vida intenso que adotavam, conforme menciona Messeder (1989), Hendrix e Janis são a 

o grandes gênios do 

Woodstock.  

Enquanto Janis Joplin interpretava os sentimentos da época através de seus 
chegando mesmo a ser tida como 

, Hendrix o fazia através de uma 
da guitarra elétrica. Nas suas mãos, todos os 

dicalmente explorados 

Os elementos de psicodelia também eram comumente explorados por esses dois 

regadas a consideráveis doses de 

, tanto para a produção 

subjetividades e alucinações.  

Essa estética psicodélica abastecida pelo uso de drogas marcou o estilo hippie 

(nas roupas tingidas) até as 

Cores vibrantes e berrantes misturadas num 

foram reproduzidas em 

(18 de setembro) e Janis (04 de outubro) morriam, ambos 
também perdeu a vida 

s tarde, Kurt Colbain (1994) e 



 

imagens como a da capa de “

(figura 13) e “Ladies and Gentlemen

Figura 12: Capa de “Axis: Bold as Love

Figura 13: Capa de “Ladies and Gentlemen”, 

imagens como a da capa de “Axis: Bold as Love”, segundo álbum de estúdio de Hen

Ladies and Gentlemen”, do The Grateful Dead (figura 14)

apa de “Axis: Bold as Love”,  Jimi Handrix (1967). Fonte: raizlivre.blogspot.com

de “Ladies and Gentlemen”, Grateful Dead (1971). Fonte: musicmookr
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”, segundo álbum de estúdio de Hendrix 

(figura 14). 

 

raizlivre.blogspot.com 

 

musicmookreview.com 



 

Já no início dos anos

diferentes estilos se misturam ao 

ritmos latinos como rumba e mambo, tend

2011, p. 246).  Pouco depois, surge o 

agressivas e engajadas, que revelou nomes

No Brasil, os tropicalistas foram os principais representantes da contracultura. 

Segundo Brandão e Duarte (2

ficaram marcadas pela Era dos Festivais e pela Jovem Guarda, a 

maior movimento da juventude brasileira

Figura 14: 

O movimento propunha

inovações estéticas radicais

cinema, com Gláuber Roch

de Jorge Benjor, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Torquato Neto, Os Mutantes 

e Tom Zé. Conforme argumentam 

mesma medida a política e a estética, apresentando

as contradições da modernização brasileira subdesenvolvida, no final dos anos 1960

Entre as roupas características do grupo

lenços e demais adereços oriundos do Nordeste.

não era mera coincidência. 

no início dos anos 1970, quando o movimento hippie se mostrava abalado

diferentes estilos se misturam ao rock. A vertente mais popular harmonizava 

ritmos latinos como rumba e mambo, tendo à frente o genial Miles Davis

246).  Pouco depois, surge o funk, um ritmo dançante com composições 

e engajadas, que revelou nomes como James Brown e Little Richards. 

No Brasil, os tropicalistas foram os principais representantes da contracultura. 

Segundo Brandão e Duarte (2004), entre as décadas de 1960 e 1970

ficaram marcadas pela Era dos Festivais e pela Jovem Guarda, a Tropicália se torna o 

maior movimento da juventude brasileira, conforme ilustra a figura 14.  

: Tropicalistas (1968). Fonte: pelasruasecabides.com.br 

O movimento propunha uma resistência ao regime militar, 

inovações estéticas radicais que repercutiram em diversos segmentos da arte, como no 

cinema, com Gláuber Rocha. Mas, a cara e a voz do movimento vêm através da música 

Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Torquato Neto, Os Mutantes 

Conforme argumentam Brandão e Duarte (2004), a tropicália trabalhou na 

mesma medida a política e a estética, apresentando, a partir de uma nova forma de arte, 

tradições da modernização brasileira subdesenvolvida, no final dos anos 1960

Entre as roupas características do grupo, estavam: as estampas florais, coloridas,

lenços e demais adereços oriundos do Nordeste. Qualquer semelhança com os 
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se mostrava abalado, 

A vertente mais popular harmonizava jazz e 

o à frente o genial Miles Davis (ABRIL, 

, um ritmo dançante com composições 

como James Brown e Little Richards.  

No Brasil, os tropicalistas foram os principais representantes da contracultura. 

004), entre as décadas de 1960 e 1970, que também 

ropicália se torna o 

 

 

o regime militar, baseada em 

que repercutiram em diversos segmentos da arte, como no 

. Mas, a cara e a voz do movimento vêm através da música 

Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Torquato Neto, Os Mutantes 

tropicália trabalhou na 

a partir de uma nova forma de arte, 

tradições da modernização brasileira subdesenvolvida, no final dos anos 1960. 

stampas florais, coloridas, os 

Qualquer semelhança com os hippies 



 

O disco-manifesto do movimento, ‘Tropicália 
soa revolucionário até hoje, tendo se tornado a síntese das propostas estéticas da 
linguagem tropicalista”. Entre os compositores do disco estão: Caetano, 
Leão e Os Mutantes

No meio da década de 1970, a Guerra do Vietnã chega ao fim, 

existem mais, e muitos hippies

casas. Parecia mesmo que o sonh

(2004), isso está diretamente relacionado ao avanço do sistema sobre a contracultura, a 

partir da assimilação de seus principais elementos, entre eles

Aos poucos, o movimento 

consumo que tanto combatia. O 

para o apogeu dos movimentos de contracultura, agora era fragmentado em uma 

infinidade de estilos e linguagens, reciclados a partir de uma

sofisticada (BRANDÃO E DUARTE, 

ao estilo hippie durante o Festival que marcou aos 1960.

Figura 

4.3 Os hippies e a moda 

Sob forte influência dos movimentos da juventude,

subverter a lógica da moda 

alta-costura. Nos anos 1930

parcela rica da burguesia. 

alta-costura simbolizavam a roupa de lux

manifesto do movimento, ‘Tropicália – Panis et Circensis’, lançado em 1968 
revolucionário até hoje, tendo se tornado a síntese das propostas estéticas da 

linguagem tropicalista”. Entre os compositores do disco estão: Caetano, 
Leão e Os Mutantes (BRANDÃO E DUARTE, 2004, p. 83).   

No meio da década de 1970, a Guerra do Vietnã chega ao fim, os Beatles já

hippies abandonam a vida nômade e retornam para as suas 

casas. Parecia mesmo que o sonho havia acabado. De acordo com Brandão e Duarte 

), isso está diretamente relacionado ao avanço do sistema sobre a contracultura, a 

partir da assimilação de seus principais elementos, entre eles, a música. 

Aos poucos, o movimento hippie perdia força e espaço para aquela sociedade de 

consumo que tanto combatia. O rock, que nos anos 1960 havia servido de pano de fundo 

para o apogeu dos movimentos de contracultura, agora era fragmentado em uma 

infinidade de estilos e linguagens, reciclados a partir de uma tecnologia cada vez mais 

(BRANDÃO E DUARTE, 2004, p. 90).  Na figura 16, jovens fazem música 

ao estilo hippie durante o Festival que marcou aos 1960. 

Figura 15: Música em Woodstock (1969). Fonte: Life 

e a moda   

uência dos movimentos da juventude, os anos 1960

a lógica da moda que até então seguia padrões pré-determinados

costura. Nos anos 1930, a moda ainda era reservada à elite, porém 

esia. Conforme argumenta Vicent-Ricard (1989), o

costura simbolizavam a roupa de luxo e eram confeccionados pelas 
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Circensis’, lançado em 1968 
revolucionário até hoje, tendo se tornado a síntese das propostas estéticas da 

linguagem tropicalista”. Entre os compositores do disco estão: Caetano, Gil Gal, Nara 

os Beatles já não 

abandonam a vida nômade e retornam para as suas 

Brandão e Duarte 

), isso está diretamente relacionado ao avanço do sistema sobre a contracultura, a 

 

espaço para aquela sociedade de 

, que nos anos 1960 havia servido de pano de fundo 

para o apogeu dos movimentos de contracultura, agora era fragmentado em uma 

logia cada vez mais 

Na figura 16, jovens fazem música 

 

os anos 1960 chegam para 

determinados, ditados pela 

reservada à elite, porém acessível a uma 

Ricard (1989), os modelos de 

o e eram confeccionados pelas famosas 
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costureiras caseiras. Já no final na década seguinte, com a instabilidade econômica 

gerada pela Segunda Guerra Mundial, a alta-costura acaba perdendo clientela, as 

costureiras viram artigo raro e muitas fábricas são obrigadas a fechar.  

Em meados dos anos 1950 então, a alta-costura retoma o seu prestígio graças ao 

ímpeto jovem de nomes como Gabrielle Chanel e Yves Saint Laurent, mas passa a 

dividir a cena com um novo conceito de moda. O ready-to-wear vindo dos EUA, que 

aos poucos se transforma em prêt-à-porter e toma conta do mercado. De acordo com 

Vicent-Ricard (1989), aos poucos, 80% da confecção comum foi substituída pelo prêt-

à-porter que já não era mais inspirado na alta-costura, e sim no estilo americano. 

Finalmente, com a chegada dos anos 1960, a moda se democratiza e, consequentemente, 

se populariza. Surge um novo público e, para atender à essa demanda de jovens que 

entram no mercado consumidor, surgem também novos agentes de moda: os estilistas.  

Percebendo a amplitude desse movimento, a alta-costura se mantém como “a 
Fórmula 1 da moda”, por causa da dinâmica e pela força de seu impacto. Em 
1966 estoura a bomba Courrèges: sua moon-girl revoluciona por completo o 
estilo. Em 1965, Paco Rabanne cria seus vestidos-esculturas em cromo 
plástico e prata; Guy Laroche e Nina Ricci lança a Optical Art, e em 1966, 
após seu período Mondrian, Yves Saint Laurent lança o famoso smoking 
feminino (VICENT-RICARD, 1989, p. 130). 

Agora a moda advinha das ruas e, especialmente no final dos anos 1960, de São 

Francisco, Califórnia. A cultura hippie então toma conta do cenário atual e altera a 

ordem da moda, derrubando as regras estéticas gerais. O luxo dá lugar às roupas outrora 

reservadas às classes operárias e camponesas. Conforme determina Baduot (2005), neste 

período, os bairros chiques se deparam com os fulares indianos, cabelos cacheados, 

túnicas e um mundo de quinquilharias, “todos os acessórios de uma felicidade 

prometida por aqueles paraísos ditos artificiais” (BAUDOT, 2005, p. 226). É a primeira 

vez que uma moda autônoma, própria das camadas jovens da sociedade, não procede 

daquilo que está sendo usado pelos mais velhos ou pelos mais ricos (BAUDOT, 2005, 

p. 188).  

Segundo Stevenson (2012), ao mesmo tempo em que o movimento hippie 

eternizaria as estampas psicodélicas, o unissex, o cáftã, as calças boca de sino, o retrô e 

inúmeras outras tendências (figura 16), estilistas do mundo inteiro, liderados por Yves 

Saint Laurent veem as fronteiras da alta-costura se alargar e um novo sistema de prêt-à-

porter ser oficialmente estabelecido (STEVENSON, 2012, p. 202).  

 



 

Figura 16

Os tempos de glória da alta

franzissem a testa para a invasão 

por ela. Em 1968, aos 73 anos, Balenciaga fecha

que a alta-costura estava no fim. E

etapa do declínio da costura.

da boutique de Elio Fiorucci em Milão representaria o maior contraponto 

que dominava até então os centros urbanos. O estilista reuniu sua linha de acessórios a 

tudo aquilo que era das ruas e que violava os princípios tradicionais do bom gosto. 

Ademais, conforme salienta Baudot (2005), os produtos eram vendidos a um preço 

razoável para a época. Não d

entrega-se a essa sociedade de consumo que transforma elementos de rebelião em 

mercadoria. 

Segundo Rodrigues (2012), esse foi o mote do 

industrial de roupas acessíveis a todos, 

antimoda, assimilada a partir de agora pela moda: 

Basta lembrar que, para contestar a Guerra do Vi
jaque
sangue, e, a part
tinta parecendo sangue, para vendê
DUARDE, 2004, p. 68).

A moda neste período, entã

multiculturais, pelas estampas coloridas e psicodélicas que 

coletivo, sinais exteriores da juventude inquieta dos anos 1960

Figura 16: Acessórios e estampas hippies (1969). Fonte: Life 

lória da alta-costura pareciam ruir e grandes costureiros, embora 

franzissem a testa para a invasão da moda de rua, já sentiam as transformações trazidas 

anos, Balenciaga fecha sua casa parisiense, depois de declarar 

tura estava no fim. Em 1971, a morte de Chanel marcaria

etapa do declínio da costura. (MENDES E HAYE, 2009, p. 196).  Em 1969, a abertura 

da boutique de Elio Fiorucci em Milão representaria o maior contraponto 

os centros urbanos. O estilista reuniu sua linha de acessórios a 

tudo aquilo que era das ruas e que violava os princípios tradicionais do bom gosto. 

Ademais, conforme salienta Baudot (2005), os produtos eram vendidos a um preço 

época. Não demorou muito, uma faixa até mesmo da contracultura 

se a essa sociedade de consumo que transforma elementos de rebelião em 

Segundo Rodrigues (2012), esse foi o mote do prêt-à-porter

industrial de roupas acessíveis a todos, aliado ao despontar de jovens cr

a partir de agora pela moda:  

Basta lembrar que, para contestar a Guerra do Vietnã, os jovens usavam as 
jaquetas de soldados mortos no Vietnã, com furos de balas e manchas de 
sangue, e, a partir daí, as indústrias passaram a fabricar jaquetas com furos de 
tinta parecendo sangue, para vendê-las em grandes magazines (BRANDÃO E 
DUARDE, 2004, p. 68). 

A moda neste período, então fica marcada pelo ecletismo, pelas referências 

tampas coloridas e psicodélicas que se tornaram,

coletivo, sinais exteriores da juventude inquieta dos anos 1960. O virtuosismo, a 
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costura pareciam ruir e grandes costureiros, embora 
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m 1971, a morte de Chanel marcaria ainda outra 

Em 1969, a abertura 

da boutique de Elio Fiorucci em Milão representaria o maior contraponto à antimoda 

os centros urbanos. O estilista reuniu sua linha de acessórios a 

tudo aquilo que era das ruas e que violava os princípios tradicionais do bom gosto. 

Ademais, conforme salienta Baudot (2005), os produtos eram vendidos a um preço 

emorou muito, uma faixa até mesmo da contracultura 

se a essa sociedade de consumo que transforma elementos de rebelião em 

porter, uma produção 
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transgressão, os excessos a desmedida, no estilo

A beleza estava em ser multicultural, livre e jovem (

típicos do movimento hippie

começam a aparecer no prêt

dentro das maisons.  

Os cabelos compridos, os colares, os braceletes, os tecidos floridos são 
símbolos que marcam radicalmente a oposição a tudo o que é dominante. Os 
estilos proclamam, por assim dizer, a ruptura, o desprezo pelos valores 
comumente aceitos (CALANCA, 2008, p. 191

Os hippies da Califórnia

ilustra a figura 17, recorr

“vestidos da época de seus avós e bisavós, além de velhas indumentárias de marinheiros 

e militares, encontrados em casas com o perfil de brechós, por um preço bastante 

acessível” (PITOMBO, 2008, p. 39).

Figura 

Observamos que o movimento 

culturais e permanentes ao que diz res

final dos anos 1980 (CALANCA, 2008

diretamente relacionada às posturas juvenis da contracultura. Essa 

faz parte das concepções pós

transgressão, os excessos a desmedida, no estilo hippie tudo tinha espaço e era legítimo. 

r multicultural, livre e jovem (CALANCA, 2008). 

hippie, como aplicações em tricô, peles e tecidos de tapeçaria 

prêt-à-porter, que traz referências das subculturas 

cabelos compridos, os colares, os braceletes, os tecidos floridos são 
símbolos que marcam radicalmente a oposição a tudo o que é dominante. Os 
estilos proclamam, por assim dizer, a ruptura, o desprezo pelos valores 
comumente aceitos (CALANCA, 2008, p. 191).     

da Califórnia (EUA) tinham um gosto pelo extravagante, 

ecorriam na maioria das vezes ao artesanato oriental ou ainda 

estidos da época de seus avós e bisavós, além de velhas indumentárias de marinheiros 

ilitares, encontrados em casas com o perfil de brechós, por um preço bastante 

(PITOMBO, 2008, p. 39). 

 

Figura 17: Caftãs e acessórios étnicos (1969). Fonte: Life 

o movimento hippie encerra uma década de grandes mudanças

is e permanentes ao que diz respeito à moda. A fragmentação

CALANCA, 2008) – em que a moda, dá lugar 

s posturas juvenis da contracultura. Essa ruptura de paradigma

ncepções pós-modernas e pós-industriais que enfatiza
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estilos proclamam, por assim dizer, a ruptura, o desprezo pelos valores 
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ambígua e contraditória da racionalidade

moda isso é traduzido em um pluralismo que desde então torna

que hoje determinam o gosto”.  

Figura 18

Neste sentido, além da herança do 

suas estampas florais, tecidos leves e 

pós-anos 1960 é o mais importante legado 

Pitombo (2007), a grande contribuição

mundo fashion é a promoção de um estilo pessoal de

[...] encontrar as peças que lhe caem bem; b
entre a roupa e o seu modo de ser. Talvez pela primeira vez, após a instalação 
e consolidação da indústria da moda, sobretudo da dinâmica imposta pela 
Alta Costura, enquanto ditadora das tendências sazonais, os consumidores 
passam a ter liberdade de escolha em relação ao 
(PITOMBO, 2007, p. 41).

A partir disso, surge um conceito 

hippie e, posteriormente, assimilada pelo 

denomina Supermercado de Estilos 

defendido pela contracultura:     

[...] 
todos os estilos de rua da história, desde os 
aos Punks
sopa na
traduzido por mim

ambígua e contraditória da racionalidade, tal como defendia o movimento 

moda isso é traduzido em um pluralismo que desde então torna “pouco claro os limites 

sto”.   

18: Cabelos cheios, batas e crochê (1969). Fonte: Life 

lém da herança do flower power, como mostra a figura 18

suas estampas florais, tecidos leves e jeans rasgados, a fragmentação entre a

s importante legado hippie para o mundo fashion.

Pitombo (2007), a grande contribuição deste período que vai até metade dos 1970 

a promoção de um estilo pessoal de vestir: 

[...] encontrar as peças que lhe caem bem; buscar o equilíbrio e a harmonia 
entre a roupa e o seu modo de ser. Talvez pela primeira vez, após a instalação 
e consolidação da indústria da moda, sobretudo da dinâmica imposta pela 
Alta Costura, enquanto ditadora das tendências sazonais, os consumidores 
passam a ter liberdade de escolha em relação ao visual que desejam ter, exibir 
(PITOMBO, 2007, p. 41). 

A partir disso, surge um conceito derivado da liberdade pregada pelo movimento 

e, posteriormente, assimilada pelo prêt-à-porter. Hoje, o que Polhe

Supermercado de Estilos nada mais é do que uma retomada do livre

defendido pela contracultura:      

 em vez de se concentrar em uma tribo de estilo especial do passado, 
todos os estilos de rua da história, desde os Zooties aos Beatniks

Punks, estão alinhados como possíveis opções, como se fossem latas de 
sopa nas prateleiras dos supermercados (POLHEMUS, 194
traduzido por mim). 
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Como defende o antropólogo, basta 

usar em uma determinada ocasião, ou em um determinado

querem misturar para construírem

hippies pelo sistema22 tão combatido pelo grupo, 

contestação (figura 19) o ideal de liberdade e a desconstrução de padrões

Figura 19: Grupo de

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
22

 Tantas convicções, utopias e desejos de
em mais um castelo revolucionário que des
1970, como quem quisesse dizer: depois de tanta fantasia e ilusão, chegamos mais uma v
terreno da realidade (MESSEDER, 1989, p. 31).

Como defende o antropólogo, basta às pessoas escolherem qual estilo que

a ocasião, ou em um determinado dia, ou ainda

querem misturar para construírem o seu. Mesmo com essa assimilação d

tão combatido pelo grupo, conversam-se daqueles anos de 

o ideal de liberdade e a desconstrução de padrões

19: Grupo de hippies (1968). Fonte: Moda do Século, Baudot (2005).

                   

Tantas convicções, utopias e desejos de mudança da década de 1960 se transformaram, dez anos depois 
em mais um castelo revolucionário que desmoronava. “O sonho acabou”, declarou John Lennon, em 
1970, como quem quisesse dizer: depois de tanta fantasia e ilusão, chegamos mais uma v

(MESSEDER, 1989, p. 31). 
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qual estilo querem 

, ou ainda, quais estilos 

assimilação das ideias 

daqueles anos de 

o ideal de liberdade e a desconstrução de padrões estéticos.  

 

(1968). Fonte: Moda do Século, Baudot (2005). 

transformaram, dez anos depois 
”, declarou John Lennon, em 

1970, como quem quisesse dizer: depois de tanta fantasia e ilusão, chegamos mais uma vez ao duro 
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5 JORNALISMO DE MODA: ENTRE A CULTURA, O MERCADO E O 

ENTRETENIMENTO 

 Este capítulo se dedica ao estudo da especialização do jornalismo, onde 

refletimos acerca da área cultural, especialização de moda e formato de revista, traçando 

um paralelo entre os modelos clássicos e seus desdobramentos atuais.  

Se tudo o que permeia o jornalismo é cultural (PIZA, 2004), não é nenhum 

equívoco dizer que ele ocupa um papel importante na imprensa brasileira. Nos dias de 

hoje, além dos ditos “Cadernos 2”, encartados em muitos jornais e que pautam, entre 

outras atividades, a agenda de eventos local, regional ou internacional, acredita-se que 

exista um número superior a 20 títulos de revistas especializadas em crítica cultural, tais 

como Cult, Bravo e Rolling Stone (FARO, 2007). Isso, sem contar os tantos exemplares 

correspondentes a segmentações importantes da cultura, tais como a moda.  

Sob uma perspectiva histórica, observamos que o modelo clássico de jornalismo 

cultural dialogava com o jornalismo opinativo23 e também com o jornalismo literário24. 

A prática, advinda da Londres pós-Renascimento, era cunhada na crítica artística e se 

consolidou, com o correr dos anos, por meio da atividade pública de muitos 

intelectuais25.  

No modelo atual deste tipo de jornalismo, é possível notar uma expansão 

temática, que torna a especialização cultural menos militante, porém mais atrativa. Em 

decorrência de acontecimentos que marcaram a história do Brasil, como a 

profissionalização da atividade jornalística e sua natural segmentação, surge a cobertura 

do entretenimento e, com ela, o dito jornalismo de variedades.   

                                                           
23 Representado principalmente nos editoriais, artigos e crônicas, o jornalismo opinativo não deve ser 
confundido com textos baseados em interpretações. Segundo Rabaça e Barbosa (2001), a interpretação é 
constituída de elementos adicionais que tornam a informação mais explícita e contextualizada, já a 
opinião é o ponto de vista expresso, é o juízo que se faz de determinado assunto.  
24 O jornalismo literário foi criado a partir do movimento norte-americano denominado New Journalism, 
que eclodiu em meados do século XX (WOLFE, 2005). A sua principal característica é o texto escrito 
com recursos narrativos comuns à ficção. Autores como Marques de Melo (2009) o classificam como 
jornalismo diversional.  
25

 Denis Diderot, Marcel Proust, G. E Lessing e John Ruskin foram fundamentais para a consolidação do 
jornalismo cultural na Europa. Seus ensaios e suas resenhas eram veiculados nos principais jornais da 
época, como Le Figaro, Le Globe e Le Constitutionnel. Nos Estados Unidos e no Brasil, o jornalismo 
cultural ganha espaço na imprensa apenas na segunda metade do século XIX. Henry James se torna o 
nome mais forte nos EUA enquanto, no Brasil, Machado de Assis ganha destaque como crítico de teatro e 
polemista literário. 
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Ao lado desse jornalismo de variedades assumido pelo chamado “Segundo 

Caderno”, existe todo um mercado editorial de jornalismo cultural. A fim de atender as 

audiências específicas, ele reúne inúmeros temas da área das artes e assuntos 

considerados mais leves, como a música, o cinema, as artes plásticas, as história em 

quadrinhos e a moda26.  

5.1 A moda nas revistas 

Segundo autoras como Buitoni (1990), Joffily (1991), Hinerasky (2012) e Ana 

Martha Flores (2012), o jornalismo de moda é uma das especializações mais 

consolidadas no mercado, “um fenômeno cultural, que conquistou seu espaço na mídia 

e hoje, já representa um dos eixos principais de boa parte das publicações femininas” 

(JOFFILY, 1991, p. 9). 

Historicamente, a moda foi veiculada pela primeira vez na imprensa no século 

XVII, na França, país conhecido como o berço da moda e de grandes estilistas. 

Conforme argumenta Buitoni (1990), as primeiras revistas27 femininas abordavam 

assuntos relacionados à moda, a casa e ao coração28. Em 1770, surge em Londres, a 

Lady’s Magazine, considerada a primeira revista a falar de figurinos. Cinquenta anos 

depois, é lançada a Godey’s Lady’s Book, que reproduzia artigos de revistas francesas e 

que encontrou destaque apenas quando a diretora de redação da Lady’s Magazine – que 

estava falindo – assumiu as publicações. O título se tornou a maior revista feminina do 

século XIX e seguiu encartando desenhos com os lançamentos da moda parisiense.  

Mais tarde, no século XX, elas [revistas femininas] se multiplicaram. 
Trouxeram uma fórmula editorial voltada basicamente aos afazeres do lar às 
novidades da moda – algumas ofereciam às leitoras moldes de roupas e 
desenhos para bordados, coisa que persiste até hoje em publicações do tipo, 
(SCALZO, 2004, p. 22). 

                                                           
26

 Segundo Giddens (2011), embora as pessoas tendam a equiparar moda com roupas, é importante ter em 
mente que os processos da moda afetam todos os tipos de fenômenos culturais, incluindo música, arte, 
arquitetura e até mesmo a ciência. “Moda é o processo de difusão social pelo qual um novo estilo é 
adotado por alguns grupos de consumidores. Por sua vez, uma moda ou um estilo refere-se a uma 
combinação específica de atributos” (GIDDENS, 2011, p. 402). 
27 A primeira revista no formato que conhecemos hoje foi lançada em 1731 e chamava-se “The 
Gentlman’s Magazine”. Segundo Scalzo (2004), o título reunia diversos assuntos e adotava uma 
linguagem amena e descompromissada, com uma abordagem mais concisa que a dos jornais e menos 
profunda que a dos livros.  Conforme menciona Scalzo (2004), o objetivo do profissional de revista é 
encontrar um meio termo, construindo um texto acessível para leitores comuns, mas ao mesmo tempo 
para especialistas. O desafio da revista é trazer novidades dentro de seu eixo temático, assuntos 
interessantes, notícias mais bem explicadas, com um aprofundamento maior em relação aos jornais. 
28

 “Até 1914, a moda vinha em terceiro plano – decoração e fofocas prevaleciam” (SOUZA e 
CUSTÓDIO, 2005). 
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No Brasil, nas décadas de 1950 e 1960, em meio à efervescência cultural que 

tomava conta do país, surgem as principais revistas especializadas, como Dirigente 

Rural, Capricho, Quatro Rodas e as revistas de moda, Manequim e Cláudia. A primeira 

surge em 1959, exibindo em suas páginas moldes de roupa para fazer em casa. A 

segunda é lançada logo depois, em 1961, acompanhando as mudanças da rotina 

feminina e também do desenvolvimento da indústria dos eletrodomésticos. De acordo 

com Joffily (1991), as revistas foram pioneiras por apresentar a moda fabricada no estilo 

brasileiro, “de mãos dadas com o crescimento da indústria nacional”.  

No início, a revista não decola do modelo tradicional: novelas, artigos, sobre 
moda, receitas, ideias para decoração e conselhos de beleza. Aos poucos, 
porém, começa a publicar seções que vão dando conta das mudanças na vida da 
mulher, com consultas jurídicas, saúde, orçamento doméstico e sexo 
(SCALZO, 2004, p. 34). 

Com o passar dos anos, o papel da mulher na sociedade começou a mudar e a 

imprensa teve de acompanhar essas alterações. Com os avanços técnicos, novos meios 

de comunicação foram sendo criados e, aos poucos, a moda tornava-se pauta de todos 

eles. Para Rabine (2002), no final da década de 1960, início de 1970, três mudanças 

foram fundamentais na imprensa feminina, até que pudéssemos chegar ao modelo de 

hoje. Segundo a autora, o olhar da moda é a mais óbvia dessas mudanças (RABINE, 

2002, p. 72).  

Para explicar a primeira mudança, a autora compara o conteúdo das publicações 

da revista Vogue ao longo dos anos 1960. No início da década, as matérias “mostravam 

o estilo ‘Jackie Kennedy’ de conjuntos e vestidos retos, estruturados, de linha trapézio, 

formais e bonitos na sua elegância” (RABINE, 2002, p. 72). Já no final dos anos 1960, a 

sofisticação a sedução se inserem nas publicações. Modelos menos engessados que 

facilitavam a realização de diversos trabalhos e atividades eram apresentados como 

práticos e, ao mesmo tempo, femininos, pois revelavam cada vez mais o corpo da 

mulher. 

 Segundo Rabine (2002), a segunda mudança, a mais antropológica das três, 

significou uma ruptura com as pautas antigas e sexistas. De acordo com a autora, no 

início dos anos 1960, os textos de Vogue não davam qualquer indício de como era a 

vida de suas leitoras. Os principais acontecimentos sociais e notícias do dia a dia tinham 

espaço restrito e apareciam em pequenas notas sobre as novidades nos mundos das 

artes. 



45 

 

Receitas para jantares importantes estão incluídas em todos os números. Uma 
vez que tudo sobre a vida da leitora ideal se opera no nível da suposição 
implícita, infere-se que ela é casada, segregada do mundo, não questiona a si 
própria, e que suas únicas atividades são passar férias em estâncias de 
veraneio, estações de inverno etc. e oferecer e frequentar coquetéis e jantares 
onde mostrará uma conversa charmosa e bem informada, graças às dicas 
sobre artes e letras da Vogue (RABINE, 2002, p. 72). 

 Foi na edição do histórico “Maio de 1968”, não por acaso, que a política 

adentrou as pautas da revista. Na capa da edição continha a chamada para ao artigo: 

“Who Takes Advantage of American Women?”. O artigo questionava quem tira 

vantagem das mulheres americanas, e como não podia ser diferente, escrito por um 

homem, Anthony West. No entanto, o jornalista era filho de Rebecca West, renomada 

feminista norte-americana. De acordo com a autora, assim que a política passou a fazer 

parte dos temas da Vogue, as notas sobre artes e letras foram aumentando para resenhas 

e artigos. Demais fenômenos culturais, como o cinema, foram ganhando espaço na 

revista.  

Consoante com o desenvolvimento da moda como um sistema simbólico 
contraditório, a inclusão cada vez maior de sério debate social caminhou 
paralelamente ao crescimento de um estilo sexual nas criações de moda 
(RABINE, 2002, p. 78). 

 A última mudança é a proximidade da autorreflexão nas revistas. As edições 

passaram a tentar identificar – de uma forma menos dedutiva – quem está do outro lado 

e quais são seus interesses. Junto a isso, começaram a surgir pautas que incentivavam as 

leitoras a também refletirem sobre sua relação com a moda.  

Essas mudanças influenciaram o produto tal como conhecemos hoje, mas 

também a forma de se produzir jornalismo de moda. Até o início do século XX, a moda 

era retratada em revistas específicas por ilustrações feitas por desenhistas preocupados 

com a reprodução perfeita da indumentária da época. Graças à revista Vogue, alguns 

anos mais tarde, os desenhos deram lugar às imagens que hoje são o ponto de partida 

dos editoriais de moda.  

 Conforme argumenta Hinerasky (2012), embora a prática não gere a mesma 

tensão que a rotina de uma editoria de economia, por exemplo, isso não descarta uma 

boa formação, desenvoltura em pesquisas e o cultivo de fontes: 

Trata-se do jornalismo ou imprensa de assunto especializado; além de ser 
historicamente enquadrado como uma editoria jornalística (também seção) de 
outros suportes e formatos de revistas, jornais diários, sites, programas  de 
TV etc. Em qualquer caso, é uma segmentação com dinâmica própria, 
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destinada a captar, relatar e divulgar, através de imagens e textos, assuntos de 
interesse coletivo sobre moda (HINERASKY, 2009, p. 78). 

Toda revista, mesmo que dirigida aparentemente às imagens (como na moda), 

vem cercada por todo um contexto de matérias e notícias que envolvem o leitor. 

Conforme apontam Souza e Custódio (2005), o conjunto da imagem é que sugere algo: 

“embora exista um produto e dentro da imagem, a sua ambientação é que vai sugerir, 

persuadir e demonstrar, provocando atenção, desejo, ação, satisfação” (SOUZA E 

CUSTÓDIO, 2005, p. 239).    

Nas revistas, o conteúdo não é apenas o texto que se lê, mas tudo aquilo que nele 

se insere e dele se deduz. No entanto, é preciso salientar que ao mesmo tempo em que o 

público sofre a influência da comunicação de massa, também influencia inversamente 

na determinação de novos padrões, na medida em que mudanças socioculturais 

acontecem. Segundo Souza e Custódio (2005), perceber as flutuações constantes desse 

público é determinante na definição dos editoriais de revistas especializadas, uma vez 

que elas são os principais veículos de que a moda se utiliza para disseminação de novos 

conceitos. 

5.1.1 Editorial de moda 

O editorial de moda é a seção que dá vida criativa a uma revista especializada, 

pois, se constitui em matérias jornalísticas essencialmente fotográficas, na maioria das 

vezes, temáticas. Conforme definem Rabaça e Barbosa (2001), não existe um padrão 

severo para a elaboração dos editoriais, pois, como a própria moda, também estão 

sujeitos a constantes transformações de estilo e de conceito (RABAÇA E BARBOSA, 

2001). No entanto, conforme defende Joffily (1991), por trás de grande parte desses 

ensaios, existe um trabalho que começa em equipe29 e termina solitário. 

 Na primeira etapa deste processo, estão envolvidas as pesquisas de tendência, a 

escolha dos figurinos a serem fotografados, a escolha do cenário e a exaustiva sessão de 

fotos, onde “é preciso quantidade para que se consiga extrair qualidade” (JOFFILY, 

1991, p. 91). Em seguida, com as fotos pré-selecionadas, editores fazem a triagem final 

das imagens aproveitadas e o ensaio parte para a etapa gráfica. De acordo com Joffily 

(1991), é o visual da matéria que está em jogo e, como se trata de uma produção de 

                                                           
29

 Geralmente esse trabalho envolve fotógrafo, produtores, editor, stylist (criador dos looks) e 
diagramadores. 
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moda, a composição gráfica da página também é importante para a estética do ensaio. 

Após o trabalho dos diagramadores, a finalização dos textos fica a cargo do editor de 

moda.  

Como em qualquer produto jornalístico, “texto e imagem devem dialogar dentro 

de uma publicação” (JOFFILY, 1991, p. 117), e nos editoriais de moda não é diferente. 

Embora as fotografias tenham habitualmente mais destaque do que o texto, é 

imprescindível que a escrita acompanhe o “clima” da reportagem. Isso significa que as 

legendas têm de ser redigidas em pleno acordo com as fotos e os demais textos devem 

evocar o contexto ao qual está inserida a produção de moda.  

Na maioria dos casos, especialmente em revistas segmentadas, é comum o 

recuso do texto-legenda30 (descrição das peças, como cor, modelagem, marcas e 

valores) que permite ao editor maior liberdade de estilo, característico do gênero da 

revista. Também é possível observar a presença de um texto de abertura, com 

informações sobre a temática do editorial, comumente feito na primeira ou na segunda 

página do ensaio. Não raro, nesses relatos encontramos jargões31 do universo da moda.   

Em relação a esse formato, é importante observarmos o destaque do editor de 

moda, presente na maioria das tomadas de decisão do ensaio. Segundo Rabaça e 

Barbosa (2001), os editoriais de moda também se caracterizam como artigos opinativos, 

e estão sob a influência do editor32 e da política do veículo desde as pesquisas para a 

definição do tema até a publicação do ensaio:  

As fotografias de moda editorial sofrem variações devido à particularidade da 
linha editorial de cada revista e de acordo com a influência determinante dos 
profissionais com poder de decisão no que diz respeito à produção das 
imagens relacionadas diretamente com o conceito. É a partir desse conceito 
que a imagem editorial é constituída (SOUZA e CUSTÓDIO, 2005, 242).   

Ainda que as preferências de cada editor e a conduta da revista determinam o 

que e de que forma será publicado, Joffily (1991) defende que o objetivo do editorial de 

                                                           
30

 De acordo com Rabaça e Barbosa (2001), o texto-legenda se caracteriza por uma descrição mais ampla, 
que explica além da imagem, o assunto ou tema da matéria. 
31 O jargão é uma linguagem especial, muitas vezes técnica peculiar àqueles que exercem a mesma 
profissão ou arte (RABAÇA E BARBOSA, 2001). Na moda, existem muitas expressões, grande parte 
estrangeiras, como look, trend e prêt-à-porter. Ainda são usadas em produções de moda muitas gírias do 
mundo fashion como must have e so last season.  
32 Conforme define Joffily (1991), o editor, ou editora de moda é o profissional responsável pela 
coordenação da equipe de moda e pela colocação das tendências em voga. O seu compromisso maior é – 
ou deveria ser – “com a informação, com os interesses e com a formação da leitora” (JOFFILY, 1991, p. 
141).  
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moda é manter o público atualizado em relação às tendências e lançamentos, e o seu 

valor está em acompanhar, através do prisma da moda, as mudanças sócioculturais de 

cada tempo, além de realizar a crítica buscando critérios estéticos e pragmáticos. 

Estéticos, pelo lado criativo e artístico da criação de moda. Pragmático, 
porque a roupa é para ser usada no cotidiano, porque há períodos em que o 
consumidor anda de bolso vazio (JOFFILY, 1991, p. 13). 

Segundo Rabaça e Barbosa (2001), uma vez que a função dos editoriais é de 

ilustrar determinada proposta de moda, esse tipo de matéria habitualmente segue uma 

temática: 

[...] um fio condutor, um tema determinado, que pode ser a moda da estação, 
ou uma cor, um tecido, um acessório, uma grife, ou mesmo um personagem – 
p. ex., a roupa que uma atriz famosa gosta de usar no seu dia a dia, (RABAÇA 
e BARBOSA, 2001, p. 256). 

Nesse processo, a releitura de moda não somente nas coleções, mas nas 

publicações, contempla as representações das transformações históricas da moda. 

Inclusive nosso objetivo de encontrar e refletir sobre as formas como o imaginário 

coletivo do movimento hippie ressurge nos editoriais de moda das revistas Elle Brasil 

de 2009, só pode ser cumprido a partir da compreensão do conceito de releitura na 

moda. 

5.1.2 Releitura  

O retorno do estilo hippie em coleções e criações de moda posteriores ao seu 

período configura uma releitura de moda. Para João Braga (2009), “releitura é um 

sopro, um toque de uma referência do passado, adaptada ao contemporâneo, seja pelo 

uso de matérias-primas tecnológicas, seja pela beleza vigente, que sempre difere da de 

décadas atrás” (BRAGA, 2009, p. 51). 

O professor define a moda não como sendo cíclica, e sim helicoidal. De acordo 

com Braga (2009), assim como em uma espiral de DNA, ao passo que a moda revive 

determinada tendência, ela tangencia algo já criado, mas não significa a mesma coisa. 

Para o autor, no sistema da moda, a distância entre uma volta e outra da espiral do DNA 

seria equivalente à passagem de tempo que determina novos valores, vontades de 

mudança e novas estéticas, “o que faz com que, quando uma corrente retorne como 

tendência, ela já não seja mais a mesma” (BRAGA, 2009, p. 51). 
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Conforme argumenta Braga (2009), esse artifício da indústria da moda está 

inscrito na sua realidade contemporânea e já representa um ponto forte desta época, isso 

porque a releitura não copia antigas tendências e, sim, cria novas possibilidades de 

combinar o que já foi criado.  

Existem três tipos de releituras de moda, segundo o professor: o cross over, que 

mistura duas ou mais correntes de moda, criando um mix de referências temporais; o 

cross culture, que combina aspectos de culturas ou etnias diferentes, e o hi-lo, que 

compõe a combinação do original e caro com o barato de marcas de fast fashion, por 

exemplo. 

Observamos que é comum um ensaio fotográfico conter os três tipos de releitura, 

no entanto, a mais recorrente é a cross over. Essa corrente, seguindo as próprias 

tendências das coleções de moda a cada temporada é a mais comum nas revistas 

especializadas, pois aglutina as propostas lançadas no mercado com o estilo dos 

editores. Portanto, através de uma produção fotográfica, a releitura tende a ser a 

bricolagem de looks do mercado através da uma determinada proposta e se configura 

como uma reconstrução e/ou uma reconfiguração de contextos históricos da moda.  

Nesse processo que envolve a releitura, diversos fatores são determinantes, 

como a situação política e econômica do país, as coleções lançadas e que ditam as 

tendências, bem como os produtores dos ensaios de moda, como o stylist e o editor – 

estes ainda inseridos na linha editorial do veículo. Observamos que ao lado de aspectos 

mais amplos que envolvem as condições de se trabalhar com determinada tendência ou 

não, as especificidades e primazias dos indivíduos que criam os ensaios também 

interferem no que será publicado e/ou retomado nas páginas da revista.  

Uma tendência é declarada quando vários indícios de diversas coleções apontam 

para aquilo, mas o que percebemos no editorial é que há uma apropriação de inúmeros 

fatores, entre eles, o mês da publicação, a linha editorial da revista, o tema, os produtos 

do mercado.  As releituras de moda não existem para eternizar determinada tendência e 

sim, atualizá-la, utilizando os padrões atuais e os relacionando com o estilo de 

determinada época. É o que Svendesen (2011) chama de lógica da suplementação, em 

que todas as tendências são recicláveis e em que uma nova moda não tem por meta 

tomar o lugar de todas as que a antecederam, mas se contenta em suplementá-las. O 

autor defende que a lógica tradicional da moda – a da substituição –, é acrescida há pelo 
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menos 15 anos por essas releituras. Ou seja, a qualidade de ser novo, essencial à moda 

no passado, deu lugar a uma eterna recorrência do passado, mas que já não é mais o 

mesmo. 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa qualitativa abrange os editoriais de moda da revista Elle Brasil. 

Primeiramente, efetuamos uma revisão teórica acerca do tema deste trabalho, o 

movimento hippie, a partir de autores como Brandão e Duarte (2004), e Messeder 

(1989). Para delimitação dos eixos teóricos, aos quais se fundamenta este estudo, 

definimos os conceitos de imaginário, a partir de Maffesoli (2001), antimoda por 

Baudot (2005) e Polhemus (2010) e de releitura seguindo Braga (2009). Igualmente, 

realizamos um breve resgate histórico e de reflexão acerca do jornalismo cultural, de 

revista e de moda, incluindo o objeto das análises, os editoriais de moda. 

A segunda etapa contempla a pesquisa exploratória, em que buscamos as 

primeiras delimitações da pesquisa no início de 2012.  Na época em que foi elaborado o 

projeto de trabalho, havíamos previsto a análise de 36 revistas. A ideia inicial se 

propunha a reunir as edições brasileiras da revista Elle referentes aos anos de 1989, 

1999 e 2009. O foco em 2009 está ligado ao marco histórico do 40º aniversário do 

Festival de Woodstock, que ocorreu em agosto de 1969 e foi eternizado com um 

símbolo daquela geração. A partir desse enfoque seria possível observarmos o 

imaginário coletivo hippie já desde a década seguinte ao fim do movimento (1980), bem 

como as alterações deste imaginário a cada 10 anos.  

Entretanto, não foi possível recuperar algumas edições da publicação, nos 

obrigando a redimensionar a pesquisa e optando por focar apenas nas edições de 2009. 

Esses exemplares da revista Elle Brasil foram descobertos com a ajuda das redes sociais 

e de sites de compra. 

A partir daí, realizamos o mapeamento dos editoriais de moda no corpus de 

análise, as 12 edições da revista, iniciando com a análise descritiva da página de 

abertura de cada uma das produções de moda publicadas: um total de 42. Definimos 

alguns itens-padrão para identificar cada editorial, quais sejam: título, tema, texto de 

abertura, foto-conceito (descrição do figurino e do cenário) e legenda acerca do ensaio. 

Nesse processo, podíamos identificar, a priori, aqueles que tratavam de propostas de 

releituras hippie. 

Então organizamos os dados em um quadro através dos itens-padrão, a partir dos 

quais analisamos cada editorial do corpus. Após, procuramos agrupar a análise tomando 
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em eixos que levaram em conta as seguintes categorias: a) figurino; b) linguagem 

estética; e c) linguagem escrita. No figurino, verificamos a recorrência de peças e 

demais acessórios referentes ao movimento hippie. No que se refere à linguagem 

estética, nos interessou identificar outros aspectos gráficos, fotográficos e de abordagem 

que remetam ao imaginário do movimento. Já a linguagem escrita seriam as 

representações explícitas através das legendas, títulos e textos de abertura de cada 

produção fotográfica.  

 Após a análise das páginas de abertura dos editoriais, tabelamos os dados e, em 

seguida, partimos para a observação das produções cuja capa denotava uma releitura 

hippie. O estudo seguiu as três categorias já apresentadas.  

Como os resultados da descrição analítica demonstraram que houve uma 

incidência pequena de releituras hippies nos editorias publicados na revista, optamos 

por analisar também as demais fotografias que, em pelo menos uma categoria, remetiam 

ao imaginário hippie, independentemente da sua página de apresentação.  

 Assim como as páginas de abertura, as páginas internas das outras produções 

foram analisadas e tabeladas sendo quantitativamente incorporadas aos dados desta 

pesquisa.  
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7 RESGATANDO O IMAGINÁRIO HIPPIE 

Para efetuarmos as análises propostas por este estudo, fez-se necessário e 

fundamental descrevermos o objeto empírico em questão, a revista Elle. “Depois de 

tantos anos de privação e sofrimento, a leitora encontrou nas páginas de Elle ideias para 

se redescobrir, redescobrir o seu país e, principalmente, recuperar sua feminilidade” 

(SCALZO, 2006, p. 25).  A citação da jornalista elucida em qual contexto a revista Elle 

chegou às bancas e aos lares femininos. Nascida na França de 1945, a revista 

representou uma tentativa de Hélène Gordon-Lazareff de resgatar a autoestima da 

mulher no conturbado período pós-guerra.  

 

Figura 20: Capa da primeira edição de Elle francesa (1945). Fonte: elle.abril.com.br 

No final do século XIX, nasce na sociedade ocidental um novo perfil feminino. 

Enquanto seus maridos lutavam na Segunda Guerra Mundial, muitas donas de casa 

tiveram de partir para o mercado de trabalho, abandonando seus lares, seus filhos e, 

acreditava-se, boa parte de sua feminilidade. Elle chegava então para atualizar a mulher 

francesa, e aos poucos foi tomando forma de uma revista especializada em moda, 

registrando também o mundo da alta costura e mais tarde do prêt-à-porter. Isso ocorreu 

em meados da década de 1960, quando a publicação passou por um momento de 

desgaste e resolveu segmentar seus conteúdos para o universo da moda.  



54 

 

 No início da década de 1980, Daniel Filipacchi e Jean-Luc Lagardère, donos do 

grupo Hachette Magazines compram a revista e se tornam responsáveis pela grande 

expansão da Elle pelo mundo, que ganhou edições em diversos países33. Atualmente, a 

revista Elle é editada todos os meses em 43 países, destes, 28 possuem versão on-line.  

Estima-se que, no mundo inteiro, Elle alcance 23 milhões de pessoas. No Brasil, 

segundo dados do site oficial da Editora Abril, a circulação de Elle é de 70.562 

exemplares. Entre os leitores, 81% são mulheres e 19%, homens. A classe social que 

mais lê o título é a B, que corresponde a 59% do público (Fonte: Projeção Brasil de 

Leitores consolidado 2012). 

 Na década de 1980, junto com o boom da revista pelo mundo, o Brasil ganha a 

sua edição de Elle. Isso significa que a publicação surge em esfera nacional nos anos 

pós-ditadura militar, em meio ao estabelecimento da democracia e a aprovação de uma 

nova Constituição. Conforme determina Braga (2011), a estreia da revista em solo 

brasileiro foi em grande estilo, lançando a primeira edição brasileira em maio de 1988. 

A capa verde-amarela trazia a modelo Julie Kowarick vestindo verde, com a logomarca 

da revista sobreposta em amarelo. A chamada principal era um convite às leitoras 

brasileiras. Em caixa alta o texto dizia “Número um: use e ouse o estilo Elle”.  

                                                    

Figura 21: Capa da primeira edição de Elle brasileira (1988). Fonte: elle.abril.com.br 

                                                           
33

 Estados Unidos (1985), Reino Unido (1985), Espanha (1986), Itália (1987), Hong Kong (1987), Brasil 
(1988), Portugal (1988), Suécia (1988), China (1988), Grécia (1988), Alemanha (1988), Holanda (1989), 
Japão (1989) e Canadá (1989).   
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Segundo Braga (2011), quando Elle foi lançada no Brasil, o principal título do 

segmento da Editora Abril era Claudia. Como diretor de redação foi nomeado Leonel 

Kaz que teve a difícil tarefa de manter os critérios editoriais da matriz francesa e 

também de atender às expectativas das leitoras brasileiras (BRAGA, 2011, p. 458). O 

restante da equipe era a mesma da “Claudia” e por alguns anos as duas revistas foram 

editadas simultaneamente.  

Para fotografar os editoriais da Elle foi chamado J.R. Duran. Segundo Lenita 

Assef, a parceria com Durand rendia bons trabalhos, com doses de ousadia. “Nunca 

houve uma cumplicidade como esta. A gente arriscava e fazia. Na Elle, eu podia 

experimentar tudo. Eu fazia 80% da revista” (ASSEF, apud, BRAGA, 2011, p.458). 

Na sua estreia em solo nacional, a Elle Brasil seguiu o modelo francês em alguns 

aspectos, como o texto didático, a sofisticação gráfica e o olhar atento ao mercado, mas 

também absorveu o DNA local. Segundo Braga (2011), com o tempo, o conteúdo de 

moda cresceu muito e passou a ser a proposta central da revista, diferente da Elle 

francesa, em que as edições eram e ainda são semanais e que continua voltada para o 

jornalismo factual, (BRAGA, 2011). Deste modo, observamos que a Elle Brasil tem 

uma periodicidade e uma abordagem específicas. 

O jornalismo de moda e beleza também evoluiu, passou a ser mais embasado. 
Elle trouxe para moda um olhar abrangente, buscando atender a várias faixas 
de público, porque moda é assunto que interessa a vários segmentos sociais e 
etários, dos 15 aos 65 anos. Toda mulher quer se vestir bem e ser moderna. 
Temos que contemplar a todas. (BRAGA, 2011, p. 458). 

Com 25 anos de mercado brasileiro, a publicação conquistou prestígio entre as 

brasileiras, tornando-se um dos principais títulos do segmento fashion no país. Editada 

até hoje pela Abril, Elle Brasil segue apresentando mensalmente tendências nacionais e 

internacionais de moda e beleza. 

Quanto à estrutura da revista, no período de 2009 que serviu de análise para este 

estudo, observamos a incidência de matérias especiais que eram chamadas na capa e 

apresentadas no primeiro sumário, o chamado “Na Capa”. Em seguida, o segundo 

sumário, denominado “Sempre Aqui” listava as 22 editorias fixas34 da revista. 

                                                           
34 São elas: Elle e você; Elle online; Nuas ruas; Novidades; New Designer; Tendência; Tendência Inter; 
Tendência Acessórios; Tendências Joias; Achados; Endereços Favoritos; Estilo Elle; O look de; O look 
de shopping; Beleza novidades; Beleza expert; Beleza tendência; Beleza em foco; Beleza Vip; MIX; 
Nossa agenda; Última palavra”. 
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As páginas de cada revista variavam de 138 (edição de fevereiro) a 310 páginas 

(edição de dezembro). Na maioria das edições, o número de páginas era equilibrado 

entre textos, matérias especiais e reportagens, e o espaço para publicidade, formado por 

anúncios de marcas de moda, beleza, decoração e saúde. O espaço para as produções de 

moda varia ao longo das edições de 2009: janeiro, março, maio, julho, outubro 

apresentaram três editoriais de moda cada; em fevereiro, foram apenas dois; em 

setembro, a chamada “september issue35” trouxe cinco produções, já em abril, junho, 

agosto, novembro e dezembro foram publicados quatro ensaios de moda por edição. 

  Ponderando o eixo teórico desta pesquisa que segue a definição de Maffesoli 

(2001) de que existe apenas um tipo de imaginário, o coletivo, referente a uma 

totalidade ou ainda a uma consonância, definimos que o estudo será pautado em uma 

noção geral e imagética do movimento hippie, identificado por meio das categoriais já 

mencionadas, tomando os itens-padrão (título, tema, foto-conceito, texto de abertura e 

legenda) como referências para o apontamento das releituras. 

De antemão é importante destacarmos que a revista Elle Brasil não produziu, em 

2009, nenhum editorial de moda especial, referente ao aniversário do movimento hippie, 

nem mesmo no mês de agosto que data o já mencionado Festival de Woodstock. Ao 

analisarmos as páginas de abertura dos ensaios, criamos um quadro que reúne dados 

básicos de cada ensaio publicado aquele ano.  

                                                           
35

 A “September Issue”, edição de setembro das revistas de moda, é a mais aguardada do ano no 
hemisfério norte. É nessa edição que os editores de moda mostram as principais coleções e novidades 
para a próxima estação e por isso o conteúdo desse mês é cuidadosamente escolhido, começando pela 
capa. 
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Conforme ilustra o quadro anterior, em apenas sete produções, referentes a cinco 

meses de 200936 identificamos a presença de traços da cultura hippie, são elas: “Sexy & 

Wild”, de abril, “Sem Fronteiras” e “Beleza Roubada”, de junho, “Dias Claros” de 

agosto, “Na Selva das Cidades” e “Chuva de Pétalas”, de setembro e “Easy Rider” de 

dezembro de 2009. A maioria dos ensaios corresponde à categoria figurino. Linguagem 

estética apareceu três vezes e linguagem escrita quatro. 

Tabela 2: Editoriais analisados e suas respectivas categorias 

 
EDITORIAL/MÊS 

CATEGORIAS 

Figurino Linguagem estética Linguagem escrita 

Sexy & wild/abr X X  

Sem fronteiras/jun X  X 

Beleza roubada/jun X  X 

Dias claros/ago X X  

Na selva das cidades/set X X  

Chuva de pétalas/set X  X 

Easy rider/dez   X 

 

Quanto ao figurino das produções analisadas, apenas “Easy Rider” não 

apresentou elementos hippies nas roupas ou acessórios usados. “Sexy & Wild”, que 

aborda a tendência montaria, trouxe um poncho com detalhes em dourado nas barras, 

botas de canos superaltos e acessórios pretos em madeira no look de abertura. Dois 

elementos de destaque no ensaio fazem parte da aura hippie: a exploração do ambiente 

rural e da sensualidade. Na foto-conceito, a modelo não veste nada por baixo do 

poncho, como podemos observar no seu quadril à mostra. Como é sabido, o amor livre e 

as tantas manifestações de liberdade sexual também fizeram parte do espírito hippie, 

entretanto, diferente do ensaio, o apelo sexual daqueles jovens não estava nas roupas, e 

sim nos hábitos. Neste sentido, encontramos aqui a presença de um imaginário coletivo 

hippie, uma vez que tais características sempre estiveram ligadas aos ideais do 

movimento, reconhecido por sua postura permissiva diante do sexo e pelos costumes 

arraigados à natureza.  

                                                           
36 Nos anexos deste trabalho se encontra o quadro que reúne os dados substanciais (título, mês, número de 
páginas e tema) de cada um dos 42 ensaios de moda publicados por Elle Brasil neste ano, bem como as 
capas das 12 revistas.  
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Já em “Sem Fronteiras”, a categoria figurino está identificada nas roupas com 

modelagem amplas, estampas e maxiacessórios artesanais, referentes às mais diferentes 

etnias, como China, África e Índia, sendo, portanto, uma releitura cross culture, 

tomando Braga (2009). Estes países representavam o berço da espiritualidade hippie e 

por que não, da moda, já que a maioria das roupas do movimento vinham de outros 

horizontes – casacos afeganes, camisas indianas (BAUDOT, 2005, p. 235). O look de 

abertura apresenta traços hippies devido a essa apropriação de elementos de moda fora 

do eixo ocidental – o macacão amplo, os acessórios grandes de madeira, o minicolete 

em pedraria, todas as peças lembram peças artesanais, um dos pontos fortes do estilo 

hippie. A reutilização de peças e a apropriação de vestimentas típicas orientais também 

faziam parte do modo de vestir dos hippies.  

 

 

Figura 22: Editorial “Sexy & Wild”, abril de 2009. Fotos: Henrique Gendre Edição: Luis Fiod (Mint). Fonte: Elle Brasil 
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Figura 23: Editorial “Sem fronteiras”, junho de 2009. Fotos: Gui Paganini. Edição: Flavia Pommianosky e 
Davi Ramos. Fonte: Elle Brasil 

“Beleza Roubada” embora não retrate os elementos simbólicos do estilo hippie, 

traz a moda andrógena, onde a mulher usa o jeans do namorado, tal como nos 1960, 

onde os jovens hippies dividiam tudo (CALANCA, 2008). Essa relação com a roupa era 

adotada pelos jovens do movimento, estabelecendo uma relação igualitária e de 

desprezo às convenções estéticas. A produção da foto de abertura, especialmente, exibe 

traços da cultura hippie, com o short largo e a sobreposição de duas peças difundidas 

pelo movimento, o casaco de pelos e o colete de couro. A presença ainda de 

maxiacessórios étnicos e do cabelo desgrenhado, remetem a atmosfera de libertação dos 

anos 1960.    
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Figura 24: Editorial “Beleza Roubada”, junho de 2009. Fotos: Gui Paganini. Edição: Daniel Ueda. Fonte: Elle 

Brasil 

Em “Dias Claros”, publicado em agosto37, mês do aniversário do Festival de 

Woodstock, observamos que não existe propriamente uma releitura de moda em relação 

ao figurino, mas como em outros editoriais estudados nesta pesquisa, a exploração da 

androgenia pode ser apontada como um elemento hippie. Com a proposta jeans délavé, 

o look de apresentação traz a modelo vestindo calça jeans larga, colete jeans, camisa 

masculina e sandália com tiras de couro. O figurino, embora não seja expressamente 

parte do estilo hippie, carrega esses traços andrógenos e modelagens amplas que tanto 

víamos nos anos 1960.  

 

                                                           
37 A edição de agosto publicou quatro editorias de moda, sendo três em uma seção especial jeans. No 
entanto, incluímos nesta pesquisa apenas o ensaio “Dias Claros”. “Amor Total” e “Neon Nights”, embora 
apresentem a temática jeans, considerado o “uniforme dos jovens” dos anos 1960 (CALANCA, 2008), 
não foram apontados como releituras hippie pela falta de atributos estéticos característicos do movimento. 
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Figura 25: Editorial “Dias claros”, agosto de 2009. Fotos: Fábio Bartelt. Edição: Daniel Ueda. Fonte: Elle 
Brasil 

Já no editorial “Na Selva das Cidades”, a foto-conceito estampa uma das peças-

chave da antimoda hippie, o caftã, uma túnica longa com mangas amplas, usada tanto 

por homens, quanto por mulheres, originária do oriente e que eclodiu justamente com os 

jovens dos anos 1960, conforme Baudot (2005). O ensaio aposta na moda étnica, 

apresentando possibilidades de produções sofisticadas que ao mesmo tempo são 

multiculturais. A releitura mais uma vez é do tipo cross culture e apresenta a tendência 

repaginada pelo uso de materiais nobres, como a seda do caftã. O colar de pedras e os 

cabelos soltos e cacheados, embora requintados, expressam sinais estéticos do 

movimento hippie. Assim como “Na Selva das Cidades”, “Chuva de Pétalas” carrega a 

aura hippie em um elemento chave do figurino, neste caso, as estampas florais que são a 

proposta de todo o ensaio. Na foto de abertura, elas aparecem na calça sarouel e na 

camisa masculina que está aberta, dando destaque para o colar com pingente colorido 



64 

 

em forma de borboleta. Mais uma vez a androgenia é explorada, sendo o segundo 

elemento de aproximação do ensaio com a cultura do flower-power. 

 

Figura 26: Editorial “Na selva das cidades”, setembro de 2009. Fotos: Rogério Cavalcanti. Edição: Juliano 
Pessoa e Zuel Pereira. Fonte: Elle Brasil 

Diferentemente das outras páginas de abertura observadas, a presença de traços 

hippies em “Easy Rider” está apenas no título, uma vez que a proposta do ensaio é 

mostrar looks que mesclam alfaiataria a elementos ousados, como as lingeries, e a 

paisagem das fotografias é essencialmente urbana – carros importados e postos de 

gasolina fazem parte do cenário. “Easy Rider” é o título de um filme norte-americano 

de 1969, que até hoje é considerado um marco da filmografia de contracultura. 

Conforme citado em nota no capítulo que aborda o movimento hippie, o longa dirigido 

por Dennis Hopper explora paisagens sociais, assuntos e tensões da América da década 

de 1960, como a ascensão e queda do movimento hippie, o uso de drogas, o estilo de 

vida comunal e as ameaças impostas pela cultura dominante. O ensaio publicado em 
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dezembro de 2009, homenageia portanto, o road film, apesar de o tema não ser a 

contravenção, nem as famosas motocicletas dos anos 1960. 

 

Figura 27: Editorial “Easy Rider”, dezembro de 2009. Fotos: Michelangelo Di Battista. Edição: Samuel 
François (Elle América). Fonte: Elle Brasil 

Na produção de moda do mês de dezembro, embora o nome do filme tenha 

servido de título para o ensaio, os aspectos referentes à contracultura dos anos 1960 não 

foram reproduzidos nem no figurino, nem em elementos de arte. Em relação à 

linguagem estética dos outros ensaios, observamos em três editoriais de moda aspectos 

da cultura hippie utilizados no cenário ou na direção do ensaio.  

“Sexy and Wild” utilizou o ambiente rural como pano de fundo das captações, 

explorando elementos como a porteira, o campo e os cavalos. Essa abordagem reforça a 

temática da proposta e evidencia uma estética que retoma a década de 1960, quando os 

hippies propagavam um modo de vida campestre em detrimento da industrialização.  
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Figura 28: Franjas, editorial “Sexy & Wild”, abril de 2009. Fonte: Elle Brasil 

Em “Dias Claros” o espírito do movimento é evidenciado nas flores na cabeça 

da modelo. O flower-power – como sugere o nome – tinha nas flores o seu símbolo de 

luta e de paz. Os jovens hippies usavam diversas flores em seus longos cabelos ou ainda 

em estampas coloridas. No ensaio, as coroas retratam o retorno à natureza, a um 

simplismo que também se evidencia na ausência de cenário e na maquiagem leve. Na 

produção de “Na Selva das Cidades”, identificamos sinais da contracultura dos anos 

1960 no cenário da captação, que mistura cores vivas em madeira ao verde das plantas. 

Os tons recriam aquele ambiente de alegria dos grupos hippies que frequentemente 

estavam em contato com a natureza, nas comunas. 
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Figura 29: Ilusão de Óptica, editorial “Dias claros”. Fonte: Elle Brasil 

Em relação aos textos dos sete editoriais analisados, apenas três apresentaram no 

título, legenda e/ou texto de abertura uma aproximação com o movimento hippie.  

Embora tenham menos destaque que as imagens nas produções de moda, os textos 

também revelam sinais importantes do tema e devem casar com a fotografia, agregando 

informação ao ensaio. Em “Beleza Roubada”, a legenda reforça a relação do look de 

abertura com o movimento hippie, em especial com a música dos anos 1960. Intitulada 

“Folk”, a foto-conceito, conforme indica o texto, “traz os 197038 diretamente para 

2009”. No subcapítulo onde descrevemos a relação do movimento com a música, o folk 

está representado por Bob Dylan e suas canções de protesto, entoadas nos discursos 

daquela juventude.  

                                                           
38 É importante atentar que a década de 1970 corresponde ao estilo hippie, bem como os anos 1960, 
conforme citado outras vezes nas análises deste trabalho. Isso ocorre porque o movimento acontece num 
período que abrange o final dos 1960 e o início dos 1970. Especialmente no Brasil, o movimento e as suas 
características estéticas ganham amplitude com a Tropicália nos anos 1970, por isso, é comum essa 
associação dos anos 1970 com o estilo hippie.  
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Já os textos do editorial “Sem Fronteiras” exaltam as inspirações estéticas e 

espirituais do movimento hippie: “Referências multiculturais, acessórios ousados e 

estampas mil dão à moda ares da África, da China, da Índia... Embarque nesta viagem”. 

O texto de abertura reforça de onde vem o estilo retratado no ensaio, do mesmo eixo de 

onde os hippies buscavam suas referências. 

 

Figura 30: Mama África, editorial “Na selva das cidades”. Fonte: Elle Brasil 

 

 Em relação a “Chuva de Pétalas”, o próprio título do ensaio se configura como 

um sinal, sedimentado no imaginário coletivo do movimento. Os “florais liberty” 

citados no texto de abertura retomam o espírito transgressor da juventude sessentista. 

Por fim, o último editorial de moda, inserido na categoria analítica linguagem escrita é 

“Easy Rider” como já mencionamos.  
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Figura 31: Editorial “Chuva de Pétalas”, setembro de 2009. Fotos: David Oldham. Edição: Patricia Boin (Elle 
França). Fonte: Elle Brasil 

 

Além dos sete editoriais de moda analisados em que foram encontrados traços da 

cultural hippie nas páginas de abertura, outros três ensaios foram classificados como 

releituras de moda hippie, pois apresentaram, em pelos menos uma fotografia, sinais 

exteriores daquela juventude. Para a análise destes dados seguimos as mesmas 

categorias.   
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Tabela 3: Editoriais de moda que apresentaram aspectos hippies em outras fotografias 

IT
E

N
S EDITORIAIS DE MODA 

Vida dupla O melhor do inverno Romance de verão 

T
em

a 

Tendências verão 2009 Tendência inverno 2009 Tendência branco romântico 

T
ex

to
 d

e 

ab
er

tu
ra

 “As peças mais quentes 
do verão batem ponto na 
cidade e descansam na 

praia com simples 
truques de produção”. 

“ELLE elege os looks que 
resumem as principais ideias 
da próxima temporada. Para 
você se inspirar e escolher”. 

“Rendas, bordados e 
organzas deixam o branco 

pronto para conquistar 
moças sonhadoras”. 

F
ot

o 
co

m
 r

ef
er

ên
ci

a 

h
ip

p
ie

 

a) figurino: vestido longo 
com estampa floral em 

tecido leve, colete branco 
com detalhes em corda, 

tiara e pulseiras 
coloridas; 

b) cenário: locação 
externa, em uma praia 

com um guarda-sol 
oriental 

a) figurino: poncho de lã 
branco com detalhes em 

franja, botas de cano 
superaltos em camurça, cinto 

de metal e blusa bordada; 
b) cenário: locação interna, 
uso de blocos de madeira 

escura 

a) figurino: vestido branco de 
algodão com bordado inglês 
e arranjo de cabeça em tela 

branca; 
b) cenário: locação externa, 

explora elementos da 
natureza como pedras, flores 

e folhas 

L
eg

en
da

 

O colete “Perfeito para 
entrar no clima hippie 

chic, ele arremata 
vestidos longos e floridos. 

No asfalto, abuse de 
sobreposições e do jogo 

revelar/esconder”. 

Montaria “Ela está entre o 
campo e a cidade, nômade 

chic, intercalando 
referências que criam uma 

imagem única. As botas 
longas revelam ousadia na 
proporção. Detalhes como  
bridões, tachas e esporas 
completam o look desta 

amazona urbana”. Por, Tufi 
Duek 

Leve e solta “Para os dias 
relax embarca no clima 

hippie chic e feche com peças 
amplas de algodão”. 

 

Os editoriais “Vida Dupla” de janeiro, “O melhor do inverno”, de março e 

”Romance de Verão” de outubro 2009, trouxeram em suas produções aspectos hippies. 

O caso mais significativo é o do ensaio de janeiro em que, das 12 fotografias, quatro 

configuraram uma releitura do movimento. Nenhum dos ensaios apresentou afeições do 

estilo hippie como tema, nem mesmo suas fotos-conceito foram caracterizadas como 

releituras. 
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Tabela 4: Editoriais analisados e suas respectivas categorias 

 
EDITORIAL/MÊS 

CATEGORIAS 

Figurino Linguagem estética Linguagem escrita 

Vida dupla/jan X   

O melhor do inverno/mar X  X 

Romance de verão/out X X X 

 

 

Figura 32: Editorial “Vida Dupla”, janeiro de 2009. Fotos: Rogério Cavalcanti. Edição: Susana Barbosa. 
Fonte: Elle Brasil 

Os três ensaios apresentaram em seus figurinos o estilo hippie, retratado de 

forma diferente em cada ensaio. Em “Vida Dupla”, os aspectos da cultura hippie foram 

apropriados de forma assumida. Constatamos que dos 42 ensaios publicados no ano de 

2009, por Elle Brasil, este é o que apresenta dados mais relevantes para a pesquisa. Em 

quatro fotografias, o estilo hippie se apresentou fiel, em releituras de moda que exibiram 
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roupas e acessórios característicos do movimento, como: o vestido longo em tecido leve 

e estampa floral, os acessórios de madeira coloridos, os coletes branco e em camurça  

com tachas, os lenços étnicos na cabeça, a bolsa de camurça com detalhes em corda, a 

saia longa estampada e a túnica floral. Todas essas peças compõem a estética hippie, 

presente no imaginário coletivo.  

 

Figura 33: A Pantalona, editorial “Vida Dupla”, janeiro de 2009. Fonte: Elle Brasil 

Essa heterogeneidade na moda é característica da postura da juventude dos anos 

1960. Conforme explicado no subcapítulo “Os hippies e a moda”, eles eram avessos a 

qualquer padrão estético (BAUDOT, 2005), mas acabaram criando uma antimoda, 

marcada justamente por essa fusão de cores, etnias, estampas e acessórios. Nas 

legendas, as expressões “o ar seventies” e “clima hippie chic” reforçam a inspiração do 

ensaio em reproduzir os looks do passado. 
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Figura 34: O Sarouel, editorial “Vida Dupla”, janeiro de 2009. Fonte: Elle Brasil 

O mesmo acontece na fotografia analisada de “Romance de Verão”, ensaio que 

apresenta propostas em tecidos brancos, como renda e organza. Na produção que 

analisamos, a modelo usa um vestido branco com bordado inglês, que cria um efeito de 

estampas vazadas. Os cabelos da modelo estão soltos e com leve frisado e ganharam 

destaque com o arranjo em tela branca colocado na cabeça. A legenda da fotografia 

explica que se trata de uma produção “hippie chic”, uma releitura da  tendência hippie, 

mas com traços modernos, menos enfatizada do que em “Vida Dupla”, por exemplo, 

mas que explora da mesma forma os traços da cultura. Aqui, também interpretamos a 

pose da modelo como um dado a ser observado, concluindo que a fotografia “Leve e 

Solta” pode ser considerada uma ode ao movimento hippie. No consagrado musical 

Hair (1979), em que a vida hippie é apresentada através de um grupo de amigos que 

cantam e dançam pelas ruas de Nova Iorque, a música de encerramento – e um dos 

ápices do filme – se chama “Let the sunshine in”. O título da fotografia analisada em 
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“Romance de verão” é “Leve e solta”, mas poderia ser substituído pelo nome canção.  A 

modelo, cujo figurino remete ao movimento hippie, está de olhos fechados, com o rosto 

voltado para o sol e os cabelos longos soltos à frente dos ombros – mesmo jeito que os 

atores de Hair entoam a música “Let the sunshine in” ao final do filme.   

 

Figura 35: Editorial Romance de Verão, outubro de 2009. Fotos: Thomas Nutzl. Edição: Anne-Marie Curtis 
(Elle UK). Fonte: Elle Brasil 

Já “O melhor do inverno” apresenta o look “Montaria” como uma aposta da 

temporada e que explora aspectos dos anos 1960, representado em especial pelo poncho 

com franjas, característico do estilo hippie. Na legenda da foto, as palavras “campo”, 

“cidade” e “nômade chic” reforçam essa releitura que atualiza o estilo hippie e mistura 

suas especificidades a elementos mais modernos e urbanos. Neste sentido, a partir da 

releitura de moda presente no ensaio fotográfico, observamos um figurino hippie 

repaginado.  



75 

 

 

Figura 36: Editorial “O melhor do inverno”, março de 2009. Fotos: Bob Wolfenson. Edição: Susana Barbosa. 
Fonte: Elle Brasil 

Embora não tenhamos verificado nenhuma publicação especial em relação aos 

40 anos de Woodstock, os elementos da cultura hippie estiveram presentes em 10 dos 42 

editoriais de moda publicados por Elle Brasil em 2009. Isso significa que em 24% dos 

ensaios observamos sinais exteriores que compõem o imaginário coletivo do 

movimento, seja no figurino, na linguagem estética ou na linguagem escrita. Em 

especial, citamos os ensaios “Vida Dupla”, pelos quatro figurinos extramente 

representativos, e “Dias Claros” e “Chuvas de Pétalas”, pela abordagem de traços 

importantes da cultura hippie – as flores no cabelo e as estampas florais, 

respectivamente.   
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Tabela 5: Gráfico da incidência de traços hippies 

24%

76%

Editoriais de moda Elle Brasil 2009

Com traços hippies Sem traços hippies
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados obtidos nesta pesquisa não pressupõem uma relativa ausência de traços 

hippies nas coleções de moda atuais. Apesar de não termos evidenciado releituras desse 

estilo na maioria das produções analisadas referentes ao ano de 2009, observamos que 

os códigos culturais do movimento hippie ainda circulam em diversas esferas sociais, 

como na música e na política, comprovando a existência e o vigor desse espírito oriundo 

da contracultura. 

Compreendemos que as releituras de moda se mostram de certa forma 

imparciais, coadunadas à linha editorial do meio de comunicação e às especificidades de 

cada editor. Se os editoriais de moda se caracterizam como artigos opinativos, nos quais 

o editor ou a equipe de editores expressam seus pontos de vista sobre tendências de 

vestuário e comportamento (RABAÇA e BARBOSA, 2001), é possível afirmarmos que 

a política adotada por cada veículo determina em parte o tema a ser abordado nas 

publicações de moda.  A situação política e econômica dos polos produtores de moda 

também é capaz de influenciar a incidência de determinada corrente estética em uma 

temporada. Essas condições refletem no que estará disponível no mercado em relação à 

matéria prima e que poderá ser trabalhado nas coleções e, consequentemente, nas 

produções de moda.  

No caso do nosso objeto empírico, podemos inferir que Elle – pelo menos de 

2009 – se parece ainda com aquela dos anos 1980, recém-chegada ao Brasil. “Na Elle, 

eu podia experimentar tudo. Eu fazia 80% da revista”. (ASSEF, apud, BRAGA, 2011, 

p.458). Ou seja, quase tudo do que era publicado naquela época seguia as noções e 

preferências da chefe de redação Lenita Assef. Tal argumento reforça a concepção de 

Rabaça e Barbosa (2004), de que o editorial de moda se constitui em um elemento de 

opinião das revistas especializadas.  Neste sentido, podemos considerar que, por alguma 

questão interna – seja por seus editores ou pela política do veículo –, Elle não publicou 

nada especial sobre o movimento hippie em 2009. Entretanto, esse dado não determina 

que outras revistas de moda não o tenham feito, ou ainda que a própria Elle não tenha 

produzido algum material específico ao tema em outros anos.  

Também é preciso levar em conta que, em alguns casos, as releituras de moda 

são aparentes e propositais, mas, em tantos outros, são apenas parte de um figurino 

selecionado. É o que Braga (2009) chama de releitura cross over, que mistura diferentes 
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referências temporais e acaba criando uma nova linguagem, capaz até de distanciar um 

estilo do seu período original. Logo, os traços da cultura hippie que foram identificados 

em 10 produções de moda não são os mesmos de 1960 – 1970, e sim uma atualização 

daquela antimoda.  

Sobre os ensaios, podemos afirmar que os sinais estéticos do movimento hippie 

foram trabalhados junto à proposta central de cada editorial, no entanto, apenas em 

“Vida Dupla” houve a intenção declarada de se reproduzir a estética do flower-power. 

Ainda que isso não tenha ocorrido em todo o ensaio, os figurinos das quatro fotografias 

analisadas comprovam a existência do estilo hippie, presente entre as apostas para o 

verão de 2009 (tema do editorial).   

A frequente retomada de elementos constitutivos da contracultura – como as 

franjas e as modelagens étnicas – por parte de coleções ou produções de moda corrobora 

com o argumento de que os hippies revolucionaram também a estética dos anos 1960, 

deixando um legado que se estende até os dias de hoje.  Neste sentido, o resultado desta 

pesquisa – que identificou em 24% do corpus o imaginário coletivo do movimento  

hippie – justifica-se em uma prática do jornalismo de moda, e não no valor do espólio 

deixado pelo grupo.  

Tomando Maffesoli (2001), para além dos sinais exteriores, são as afetividades e 

as motivações do espírito que compõem o imaginário coletivo. Ele é determinado pela 

“ideia de fazer parte de algo” (MAFFESOLI, 2001, p. 20), pelo ímpeto das relações, dos 

vínculos.  Não ao caso, o imaginário do movimento hippie se estabelece acima de tudo 

na comunhão das ideias, das vontades, dos sonhos.  

As bandeiras erguidas pelos jovens dos anos 1960 e os demais códigos 

circunscritos no estilo de vida hippie que observamos ainda hoje na sociedade, seja na 

moda, na cultura ou na política não deixam o sonho39 morrer. Aquele mesmo sonho que 

se conservou grandioso até meados dos anos 1970 e que parecia ter ruído, é o mesmo 

sonho que vive ainda hoje. Ele pode ter sido atenuado em alguns momentos, por alguns 

                                                           
39 No documentário “John Lennon – All you need is love” (2010), o ex-Beatle retifica o desabafo em 
1970, quando os Beatles haviam se separado. Em entrevista cedida em meados da década de 1970, ao 
lado de Yoko Ono, o porta-voz de toda aquela geração declarou que enquanto existir amor, o sonho não 
deixará de existir e sempre que existir força o sonho irá se perpetuar. “Porque mesmo se eu estiver 
cansado ou doente, Yoko vai lutar no meu lugar, ou se talvez nós dois não possamos mais ir para as ruas, 
sempre vai existir alguém que irá fazer isso, que irá lutar pelo sonho”. (Ver mais em: “John Lennon – All 
you need is love”, 2010).  
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uma releitura política daqueles temp

redes sociais, essa é uma prova de que o sonho não acabou e que os jovens seguem

idealistas, com flores nos cabelos e vontade de mudar o mundo.  

Vejo esses movimentos como Maios de 68 pós
que provoca o contágio e se alastra de forma incontrolável. Poderá secar, mas 
com um verdadeiro corte, e o depois não poderá ser como o antes
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Figura 37: Símbolo hippie “paz e amor” durante protesto no RJ (2013)
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te junho de 2013, quando a juventude resolveu tomar as ruas em busca de um 
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uma releitura política daqueles tempos de contestação, hoje atualizados, com ajuda das 

ssa é uma prova de que o sonho não acabou e que os jovens seguem

idealistas, com flores nos cabelos e vontade de mudar o mundo.    

Vejo esses movimentos como Maios de 68 pós-modernos: emoçã
que provoca o contágio e se alastra de forma incontrolável. Poderá secar, mas 
com um verdadeiro corte, e o depois não poderá ser como o antes
(MAFFESOLI, 2013, on-line). 

“paz e amor” durante protesto no RJ (2013). Fonte: facebook.com/josoares
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a deixou de vigorar. Haja vista o 

quando a juventude resolveu tomar as ruas em busca de um 

humam be-in”. Como em 

os de contestação, hoje atualizados, com ajuda das 

ssa é uma prova de que o sonho não acabou e que os jovens seguem 

modernos: emoção coletiva, 
que provoca o contágio e se alastra de forma incontrolável. Poderá secar, mas 
com um verdadeiro corte, e o depois não poderá ser como o antes, 

 

Fonte: facebook.com/josoares 
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ANEXO A – Quadro ilustrativo dos 42 editoriais de moda da Elle Brasil de 2009. 

EDITORIAL MÊS Nº PÁGINAS TEMA 
Vida dupla Janeiro 12 Peças-chave do verão 

In the navy Janeiro 8 Marinheiro chic 

Segunda pele Janeiro 8 Especial Cocktail dress 

Cobertura fashion Fevereiro 8 Especial paletó 

Aberta a temporada Fevereiro 8 Estampas e tons cáqui 

Russian red Março 8 Especial vermelho 

O melhor do inverno Março 20 Apostas de inverno 

Mix & Match Março 6 Sobreposições 

London calling Abril 8 Tendência punk 

Estrela da temporada Abril 8 Especial calças 

Sexy & wild  Abril 12 Tendência montaria 

Futuro brilhante Abril 7 Tendência metalizada 

8 peças para um balé Maio 10 Influência do ballet 

Pijama party Maio 5 Especial rendas glamorosas 

Hi-lo fever Maio 8 Especial paetê 

Sem fronteiras Junho 8 Tendência multicultural 

Beleza Roubada Junho 8 Especial boyfriend jeans 

Em algum lugar do futuro Junho 8 Especial shapes 

Cobertura de peso Junho 6 Especial casacos 

Nada básico Julho 8 Looks total Black 

Crème de la creme Julho 8 Especial tons nude 

Boy meets girl Julho 5 Especial shapes masculinos 

O melhor dos melhores Agosto 30 Apostas de verão 

Dias claros Agosto 8 Especial jeans blue-delavê 

Neon nights Agosto 10 Jeans + tons flúor 

Amor total Agosto 7 Especial jeans 

Divinas divas Setembro 6 Especial looks de festa 

Na selva das cidades Setembro 8 Tendência étnica chic 

Sexy eighties Setembro 8 Especial cores vivas 

Up nos clássicos Setembro 8 Coringas revisitados 



84 

 

Chuva de pétalas Setembro 7 Especial estampas florais 

Novo corte Outubro 8 Novos cortes de alfaiataria 

Romance de verão Outubro 7 Especial branco + rendas 

Viagem colorida Outubro 8 Especial mix de estampas 

Verão hardcore Novembro 8 Verão heavy metal 

Balneário chic Novembro 8 Moda praia retro 

Cabaré tropical Novembro 8 Shapes micro do verão 

Estilo em jogo Novembro 8 Tendência esportiva 

Dupla brilhante Dezembro 8 Especial paetê + jeans 

Festa prive Dezembro 12 Apostas de looks para festas 

Fetiche noir Dezembro 8 Especial preto sexy 

Easy rider Dezembro 7 Especial alfaiataria urbana 
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ANEXO B – CAPAS ELLE: JAN, FEV, MAR, ABR (2009) 
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ANEXO C – CAPAS ELLE: MAI, JUN, JUL, AGO (2009) 
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ANEXO D – CAPAS ELLE: SET, OUT, NOV, DEZ (2009) 
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ANEXO E – CAPAS DE ABERTURA DOS ENSAIOS NÃO ANALIADOS 
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