
 

 

 

 

 
 

 

2º CICLO DE ESTUDOS EM CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO - ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO EM ESTUDOS DE MÉDIA E JORNALISMO 
 

 

She was once a punk: A importância social da 
moda através da trajetória de Vivienne 
Westwood até a alta-costura 
 

Camila Costa Feijó 
 

 
2020 

 

 

 



Camila Costa Feijó 
 

 

 

 

 

She was once a punk: A importância social da 
moda através da trajetória de Vivienne 
Westwood até a alta-costura 
 
 

 

 

Dissertação realizada no âmbito do Mestrado em Ciências da Comunicação, orientada pelo 

Professor Doutor António José Machuco Pacheco Rosa 

 

 

 

 

 

 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

 

2020 



  



Camila Costa Feijó 
 

 

She was once a punk: A importância social da 
moda através da trajetória de Vivienne 
Westwood até a alta-costura 
 

 

Dissertação realizada no âmbito do Mestrado em Ciências da Comunicação, orientada pelo 

Professor Doutor António José Machuco Pacheco Rosa 

 

 

Membros do Júri 
Professor Doutor António José Machuco Pacheco Rosa 

Faculdade de Letras - Universidade do Porto 

 

Professora Doutora Paula Guerra 

Faculdade de Letras - Universidade do Porto 

 

Classificação obtida:  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Podemos apenas tentar ser o melhor possível e fazer o 

melhor possível. Se não for assim, para que sair da cama?” 

(Vivienne Westwood) 



 

 

 

Sumário 

 
 

Declaração de honra 6 

Agradecimentos 7 

Resumo 8 

Abstract 9 

Índice de tabelas (ou de quadros) [se aplicável] 10 

Lista de abreviaturas e siglas [se aplicável] 12 

Introdução 13 

Capítulo 1. Moda e função social: a construção de uma identidade 17 
1.1. A moda, o vestuário e os seus conceitos 17 
1.2. A moda ganha identidade 20 

1.2.1. Mudança de sentido 22 
1.3. O vestuário como quebra do código social 23 
1.4. A busca pela identidade individual 24 
1.5. Moda e identidade de oposição 26 

Capítulo 2: Punk: a origem de uma contracultura 29 
2.1 Um movimento que surgiu da revolta 29 
2.2 Rompimento com o rock 31 
2.3. O punk na Inglaterra e a sua politização 33 

2.3.1 A caracterização do punk como movimento social 34 
2.3.2. The Sex Pistols: a música, o estilo e a revolta 35 

2.4. Estética punk: fashion ou anti-fashion? 39 

Capítulo 3. A mulher, a moda e o punk 44 
3.1 Vivienne: da infância à vida em Londres 44 
3.2 A moda que fala e protesta 48 

3.2.1 A moda dos “desajustados” 49 
3.2.2 Moda para diferenciar 51 

3.3 Moda punk sob a ótica de Vivienne 54 
3.3.1 Alfinetes 57 



 

3.3.2. Suástica 59 
3.3.3. Fetichismo 60 
3.3.4 Couro 62 
3.3.5. Spikes 64 
3.3.6. Slogans e camisetas 66 
3.3.7 Calça jeans 68 

3.4 Estilista-ativista 70 
3.5 A relação com a mídia 74 

Capítulo 4. Haute-couture: o punk nas passarelas 79 
4.1 Os novos rumos de Vivienne 79 
4.2. A alta-costura e as grandes maisons 85 
4.3 O punk chega à alta-costura 87 
4.4. A evolução - e afirmação - em Paris 89 

Considerações finais 94 

Referências bibliográficas 98 
 

 

 

7 

 



 

Declaração de honra 
 
 
 
Declaro que o presente trabalho/tese/dissertação/relatório/... é de minha autoria e não foi            

utilizado previamente noutro curso ou unidade curricular, desta ou de outra instituição.            

As referências a outros autores (afirmações, ideias, pensamentos) respeitam         

escrupulosamente as regras da atribuição, e encontram-se devidamente indicadas no          

texto e nas referências bibliográficas, de acordo com as normas de referenciação. Tenho             

consciência de que a prática de plágio e auto-plágio constitui um ilícito académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto, 15 de setembro  2020 

 

Camila Costa Feijó 

8 

 



 

Agradecimentos 
 

Não acredito em nada ao mero acaso, por isso agradeço a toda e qualquer força               

humana ou sobrenatural de muita fé que me permitiu chegar até aqui. Isto é, em               

primeiro lugar, para a minha mãe, que acreditou, mesmo sem entender, em todos os              

meus sonhos e objetivos. Acreditou e na minha capacidade de cruzar um oceano inteiro              

ir em busca de um novo mundo na minha história. De amor e de dor, entendemos, assim                 

como de vitórias. Obrigada, mãe: todo amor do mundo não paga essa história. 

Esses esforços são também para quem segurou na minha mão diariamente e me             

mostrou que não há desafio que eu não possa vencer. Para quem me ensina a refazer a                 

vida e acreditar no amanhã sem limites no mapa do mundo. Para quem me apresenta a                

simplicidade e a complexidade. Para quem destoa do resto do mundo, felizmente. E por              

isso, por tanto mais e infinitamente, obrigada, Luiza. 

Houve ainda quem muitos anos e acreditou que eu poderia crescer. Mais do que              

uma chefe, eu tenho a alegria de ter uma impulsionadora de sonhos. Obrigada, Tati, por               

ser a chefe que menos precisa mandar neste mundo! 

Há também um ser de quatro patas que me lembra o quanto a dor da saudade é                 

necessária. Talvez ele seja a melhor coisa que eu fui capaz de encontrar nessa vida, e me                 

ensina todos os dias que precisamos de pouco para alcançar a felicidade. O que basta,               

sobretudo, é o amor. Ele é o amor. Obrigada por esse amor que me faz sentir capaz de                  

conquistar o mundo, Duke! 

Por último, mas não menos importante, muito obrigada ao meu orientador,           

António Machuco, por me fazer enxergar o essencial: a comunicação não é um jogo de               

teorias, mas um jogo de xadrez onde a rainha é a sociedade e a nós, pesquisadores, cabe                 

analisar as jogadas. É isso que, até então, eu não havia conseguido entender. De agora               

em diante, sei que tudo terá um novo sentido na carreira que eu escolho graças ao                

aprendizado que fica para sempre. 

 

9 

 



 

Resumo 
 

Esta tese analisa como a moda é um meio de representação e identificação para os               

movimentos sociais através do estudo de caso da estilista Vivienne Westwood e as suas              

criações para o punk que se destacaram entre 1970 e 1980. A proposta foi de uma                

pesquisa bibliográfica para investigar como Vivienne quebrou o modelo top-down          

persistente na moda até então e foi uma das responsáveis por introduzir o bottom-up,              

onde a moda das classes sociais mais baixas influenciava as superiores, conferindo            

identidade e diferenciação a um movimento cultural através dos adornos. Outra questão            

norteadora foi a migração do seu trabalho com a moda de rua para a moda de alto luxo                  

na alta-costura a partir de 1980, além da sua parceria com o empresário Malcolm              

MacLaren, a relação com os medias e também o ativismo. A partir do entendimento de               

o que se considera o conceito de moda na sua percepção como um fato social total e o                  

recorte histórico e estético do punk, em especial na Inglaterra, é possível compreender             

como Vivienne fez do vestuário uma forma de comunicação de uma subcultura com             

símbolos que até hoje são associados a tal movimento e se tornaram referência para              

outros estilistas da alta-costura até hoje. 

 

Palavras-chave: Vivienne Westwood, punk, moda e comunicação, moda, comunicação 
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Abstract 
 

This thesis analyses how fashion is a way of representation and identity for social              

movements through the case of fashion designer Vivienne Westwood and her creations            

to punk that stood out between 1970 and 1980. The proposal was a bibliographic              

research to investigate how Vivienne broke the settled top-down model and was one of              

the responsibles for introducing the bottom-up model, where fashion from lower classes            

influenced upper classes, giving more identity and differentiation to a cultural           

movement through adornments. Another question is the migration of her work from            

street fashion to luxury fashion on haute couture from 1980, her partnership with             

businessman Malcolm McLaren, her relationship with the press and activism. From the            

understanding of the concept of fashion as a "total social fact" and the historical and               

aesthetic of punk, especially in England, it is possible to understand how Vivienne             

Westwood used clothes as a communication tool from a subculture, using symbols            

associated to the movement even to this day and becoming a reference for other haute               

couture fashion designers. 

 

Keywords: Vivienne Westwood, punk, fashion and communication, fashion,        

communication 
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Introdução 

 
Narrar a vida de uma mulher é aprender sobre a história da sociedade, sendo              

essa uma premissa que se estabelece também para toda e qualquer pesquisa referente à              

moda, pois através dela se observam as mudanças ocorridas ao longo dos séculos, bem              

como as formas de uma comunidade se identificar e comunicar. Para os grupos sociais,              

em especial as subculturas, a moda assume uma função ainda mais essencial, pois se              

torna um instrumento de identificação e diferenciação, simultaneamente. Este é o caso            

do movimento punk, cujo trabalho de Vivienne Westwood desenvolveu uma estética           

visual que permitiu a esse fenômeno cultural uma expressão própria em meio ao             

contexto ao qual estava inserido entre 1970 e 1980 na Inglaterra. Como pontua Frédéric              

Godart (2010) em relação ao século XX, “o lugar da moda mudou radicalmente” (p.              

131), e o vestuário acompanhou isso principalmente através das subculturas. 

Partindo dessa ideia, esta dissertação visa analisar a moda como um fator de             

diferenciação social através do fenômeno cultural que ganhou identidade com o trabalho            

de Vivienne Westwood e os adornos criados pela estilista. Para isso, aborda-se teorias             

como a moda sob a perspectiva de um fato social total e também a quebra do modelo                 

top-down para o bottom-up, quando subculturas como o punk começaram a ditar o que é               

ou não moda, ao contrário do que acontecia até o início do século XX. O trabalho é                 

dividido em quatro capítulos, sendo o primeiro a base teórica que apresenta os conceitos              

de moda adotados através de autores como Godart (2010), Lars Svendsen (2004), Paula             

Guerra (2019), Elizabeth Wilson (2003) e outros. Entre os temas, explica-se a relação da              

moda como uma forma de comunicação e a sua capacidade de emitir mensagens, mas              

também de agir para o rompimento dos códigos sociais como o punk se propôs e como                

isso cria a identidade de um determinado grupo de indivíduos que busca se diferenciar              

dos demais para protestar e se libertar. 

O capítulo 2 é elaborado a partir de uma pesquisa bibliográfica focada na             

história do movimento punk, contextualizando as motivações para o seu surgimento           
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como um estilo musical até a construção do seu visual. Para isso, retrata-se a realidade               

dos jovens à época, a importância das subculturas para os indivíduos que se             

comunicavam com o mundo através da arte com a música e a moda e como o                

empresário Malcolm McLaren e Vivienne Westwood se tornaram os criadores da           

estética punk através das suas lojas e também da banda Sex Pistols. Discorre-se ainda              

sobre a caracterização do punk como movimento social de contestação e se introduz             

questões ligadas à sua linguagem visual debatendo se o punk é fashion ou anti-fashion.              

Através de autores como Antonio Bivar (1982), Evan Barnes (2017), Ted Polhemus            

(2011), dentre outros, é possível contextualizar o punk e explicar o que motivou os              

jovens na década de 70 do século XX a romperem com o rock e criarem um novo estilo                  

que se transformaria em um movimento cultural.  

A partir desses entendimentos históricos sobre o punk, analisa-se no capítulo 3 o             

trabalho de Vivienne Westwood, estilista britânica que iniciou o seu trabalho no punk e              

migrou para a alta-costura evidenciando uma realidade até então pouco presenciada do            

modelo bottom-up. Ela criou os símbolos do movimento que permitiram aos ingleses            

que comunicassem a sua insatisfação com o modelo de vida vigente a partir de cabelos               

espetados, correntes, calças jeans skinny, entre outros elementos que são explorados ao            

longo do capítulo. Para compreender o seu trabalho, descreve-se os significados dos            

adornos criados por ela, mas também a sua vida pessoal, cujas experiências estão             

ligadas às produções. O capítulo é pautado em relatos presentes na obra de Ian Kelly &                

Vivienne Westwood (2016), biografia mais recente da estilista e fundamental para           

entender a identidade punk a partir da própria ótica de Vivienne e daqueles que              

trabalham consigo. Graças à obra, aborda-se também a relação da estilista com os             

medias, que foi decisiva para a divulgação do punk em escala mundial, e a sua ligação                

com o ativismo, ressaltando-se que a dedicação às pautas sociais também remete à             

essência punk. 

Como uma das questões norteadoras do trabalho é com relação ao paradoxo que             

envolve o punk ao migrar das ruas para a alta-costura, o capítulo 4 narra como essa                
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transição aconteceu e explica as características, origem e importância social da           

alta-costura, que também se revela como uma forma de diferenciação, no entanto oposta             

ao punk. O capítulo é centrado no rompimento da relação de Vivienne e Malcolm, que               

coincide com o fim do auge do punk e uma nova fase de trabalho da estilista, quando as                  

referências das suas criações influenciam outros estilistas e ela é aceita nos desfiles de              

alta-costura. Desta forma será possível entender como Vivienne obteve aprovação nesse           

meio e se firmou a partir de 1990, misturando elementos do punk e da alta-costura. 

Ao longo de toda a pesquisa realizada para o desenvolvimento da presente            

dissertação, a principal questão que motivou o trabalho foi muito clara: como a moda se               

transforma em um fator de representação dos movimentos sociais? Entre as respostas            

está o trabalho de Vivienne como um caso expressivo dessa transformação. O estudo             

levou também a novas reflexões sobre como o punk se apropriou da moda para              

comunicar as suas mensagem, neste caso buscando protestar, chocar e romper com os             

movimentos anteriores, como o rock e os hippies. 

A partir dos conceitos trabalhados no capítulo 1 é possível então compreender            

como a sociedade se apropria da moda no caso do movimento punk e como Westwood               

fortaleceu o bottom-up e comprovou como contextos distintos são capazes de mudar o             

significado de uma peça de vestuário, mas que isso ainda é uma forma de se identificar                

no mundo, seja nas ruas ou nas passarelas. Assim, forma-se um conjunto de capítulos              

que apresenta a moda com as suas dualidades de sentido e funções: ora para unir, ora                

para romper. O objetivo ao fim da pesquisa é apresentar como esse fato social total               

definido como “moda” permite ler e interpretar a sociedade e a maneira como ela se               

comunica através do vestuário, seja de forma individual ou em grupo. 

Como define Wilson (2003, p. 9), a moda é um fenômeno cultural, sendo             

portanto analisada por perspectivas sociológicas, antropológicas, filosóficas, entre        

outras, o que justifica que seja contraditória, mas também essencial à sociedade            

moderna. Desta forma, esta dissertação auxilia a preencher lacunas no campo das            

pesquisas voltadas à moda que não se limitem a uma análise focada nos medias, em               
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específico. É também uma busca por ressaltar a função da vestimenta como algo além              

do supérfluo e observar de forma crítica como ela influencia na cultura,            

desenvolvimento, representação e comunicação dos indivíduos.  
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Capítulo 1. Moda e função social: a construção de uma          

identidade 

 

Antes de abordar o punk e a trajetória de Vivienne Westwood, é necessário             

entender a relação entre a moda e a identidade social, visto que se estuda aqui a                

caracterização de um movimento cultural e como o vestuário se tornou o seu             

instrumento de comunicação. Para auxiliar o entendimento do que será exposto mais            

adiante, este capítulo traz conceitos e estudos de autores como Godart (2010), Svendsen             

(2010), Wilson (2003), entre outros, abordando o que se pretende exemplificar ao longo             

desta dissertação: a moda é um meio para se identificar, diferenciar e comunicar. 

Tais termos, conceitos e ideias permitem compreender como a moda liga-se à            

sociedade sendo um objeto de diferenciação e imitação, especialmente na era           

pós-moderna. Trata-se, portanto, da moda como rompimento do establishment e          

também da inversão do top-down para o bottom-up, que será representado através do             

punk neste trabalho. 
 

1.1. A moda, o vestuário e os seus conceitos 

  

Diz Umberto Eco, em Psicologia do Vestir (1982), o seguinte: "O vestuário é             

comunicação" (p. 7). Mas o que se entende com isso: toda a moda ou apenas as                

vestimentas? O vestuário já existia muito antes da moda em si, que pode ser considerada               

uma invenção moderna, e são várias as teorias a se explorar, mas que não cabem em                

muitas páginas nesta pesquisa pois a ideia é deixar claro o que é o conjunto de símbolos                 

que envolve a moda e como isso se liga à identidade de um grupo. Sendo a "moda" uma                  

palavra com origem no latim "modus", traduzida para "modo" em português, é possível             

associá-la a um costume, hábito ou forma de fazer algo - neste caso, de vestir-se.               

Deve-se salientar ainda que ela não é estática, ligando-se à ideia de novidade ou então               

de transitoriedade conforme a sua própria natureza (Svendsen, 2004, p. 34). 
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Do ponto de vista histórico, Patrícia Stefani (2005, p. 140) explica que as             

vestimentas foram introduzidas na humanidade a partir de três justificativas: pudor,           

proteção e adorno, sendo o último aquele que nos interessa analisar. Enquanto os povos              

mais antigos utilizavam as vestimentas para se proteger do frio a partir do uso da pele                

de animais, na Antiguidade Clássica os gregos exploravam os seus valores estéticos            

com cortes e tecidos que destacavam a beleza do corpo (Stefani, 2005, p. 16). A partir                

desse exemplo já se nota a função social da moda como diferenciação, o que              

transformou o vestuário por vezes em um código social e permite compreender que a              

moda é uma forma de identificar desde as posições sociais até as mensagens de cada               

membro da sociedade, tal como se estuda a partir do caso de Vivienne Westwood, isto               

é,  o punk. 

Os conceitos da moda para além da questão histórica são amplos.           

Considerando-se a noção de Roland Barthes, a moda é uma linguagem não-verbal, por             

isso é, sim, uma forma de expressão (Stefani, 2005, p. 57). Para este trabalho,              

consideramos o tema “moda” como tudo aquilo que engloba o vestuário, os significados             

que ele é capaz de produzir e reproduzir, as identidades e associações que cria e,               

sobretudo, os grupos culturais que une, comunicando algo dentro de um determinado            

contexto que também deve ser considerado na sua interpretação, exatamente como           

aconteceu com os punks. 

Na contramão desse conceito, Svendsen (2004, p. 69) questiona se a moda é             

realmente um meio de comunicação e a capacidade dos códigos de vestuário de             

emitirem mensagens, mas reconhece que o vestuário possui valor simbólico, sendo isso            

o que realmente nos interessa durante este estudo: “(...) embora as roupas não forneçam              

mais indicações tão claras da identidade de quem as usa, ainda tiramos conclusões sobre              

os outros com base nelas” (Svendsen, 2004, p. 71). Portanto, o que baseia este trabalho               

é a ideia de que o vestuário pode fornecer uma identificação a um indivíduo conforme               

outros fatores associados ao contexto que seja apresentado.  
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Para auxiliar na perspectiva adotada em nossa pesquisa, recorremos a Frédéric           

Godart (2010). De um lado, ele apresenta o conceito da moda como indústria,             

envolvendo desde os profissionais que confeccionam as peças até o seu consumo no             

mercado, utilizando também o termo “adorno” (2010, p. 10). Por outro lado, ele             

apresenta a moda sob uma perspectiva além do vestuário e relacionada com a mudança              

social que acontece de forma regular e não cumulativa por substituir elementos já             

existentes (Godart, 2010, p. 11). O próprio autor esclarece que ambas definições estão             

ligadas porque a indústria da moda se caracteriza a partir dessas mudanças, mas também              

que a moda é uma atividade cultural ou criativa, afinal, ela gera símbolos (Godart, 2010,               

p. 12). No capítulo 3 será possível observar os símbolos gerados através do punk para               

afirmar a veracidade das afirmações de Godart (2010) e a relação entre moda e              

identidade. 

Godart (2010) ainda aborda o conceito de moda como um fato social total, que é               

um termo de responsabilidade de Marcel Mauss e fundamental para guiar essa pesquisa,             

entendendo a sua definição como tudo o que envolve os indivíduos e grupos sociais              

compreendidos a partir da sua totalidade. Portanto, define-se que “a moda é um fato              

social total, visto que além de ser simultaneamente artística, econômica, política,           

sociológica, ela atinge questões de expressão da identidade social” (Godart, 2010, p.            

17), sendo essa a base que nos permitirá entender como o punk e as criações de                

Vivienne Westwood se conectaram. 

Barbara Vinken (2005) também endossa a análise de que para se discutir a moda              

deve-se considerar uma união de fatores: “(...) a divisão do ser e a mera aparência; a                

divisão dos sexos; e - inseparavelmente ligado a este - a divisão das classes” (p. 4). A                 

partir de todos esses conceitos, está delimitada também à rejeição à ideia de Svendsen              

(2004) apresentada nas páginas anteriores questionando se a moda seria realmente capaz            

de comunicar. 

Há de se considerar também, como salientou Godart (2010) que a moda é             

transitória. Hoje, ao se encontrar alguém com o cabelo espetado e uma corrente como              
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acessório da calça, não há uma associação imediata ao punk, o que seria diferente na               

cidade de Londres em 1978, auge desse movimento cultural. O que mudou foi o tempo               

e o contexto, mas a subcultura não perdeu a sua identificação. Desta forma, entende-se              

que a moda é um meio pelo qual o vestuário comunica, e esse vestuário pode ser                

carregado de símbolos que em alguns casos não são perpetuados e perdem o seu              

significado ao longo da história, mas há outros que se consolidam, sendo o punk um               

desses exemplos, conforme nosso trabalho pretende esclarecer ao analisar a moda como            

fator de diferenciação. 

 

1.2. A moda ganha identidade 

 

Ao falar sobre a identificação de grupos através da moda, destaca-se a ideia de              

Svendsen (2004), afirmando que “as roupas são uma parte vital da construção social do              

eu” (p. 20), o que explica como o vestuário é um instrumento importante para as               

subculturas. De facto, ao longo dos anos as vestimentas também tiveram o seu valor              

simbólico incorporado por outras situações, como é o caso de uma jaqueta estilo militar.              

Se uma mulher vestir a peça para um dia de passeio com as amigas, não se irá                 

automaticamente definir que ela é militar. Isso significa que a identidade que o             

vestuário cria depende muito mais do que somente vesti-lo, destacando-se a importância            

do fato social total mais uma vez. 

Conforme o trabalho de Vivienne Westwood no punk exemplifica, os trajes           

característicos de uma subcultura permitem entender o que estava a acontecer na            

política e economia em determinado período. Complementar a isso, a moda está            

diretamente associada ao establishment social, pois desde o início ela representa grupos            

sociais. No capítulo 2 será possível perceber como Malcolm McLaren, que trabalhou            

junto com Vivienne Westwood, explorava bem essa representação, ciente de que           

desejava romper tal establishment. Para se exemplificar, durante a Renascença as           

divisões sociais a partir do que se vestia eram notórias com o enriquecimento da              
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burguesia, que disparou o consumo vinculado à moda para posicionar socialmente como            

superior ao que era antes. Isso remete às ideias de pesquisadores como Veblen, Simmel              

e Pierre Bourdieu, que salientam que a moda nasceu das classes sociais mais altas              

porque esse núcleo temia ser confundido com os demais. No capítulo 4 será possível              

entender como isso foi um dos fatores propulsores para a criação da alta-costura. 

Essa necessidade de distinção quanto à divisão financeira pouco existia antes do            

mercantilismo pois a sociedade era basicamente estratificada, mas quando essa          

realidade social é interrompida o nobre não deseja ser confundido com o artesão, por              

isso o vestuário foi um instrumento para que eles se diferenciassem. Essas mudanças             

impulsionaram a moda a se desenvolver como se conhece hoje, mas também romperam             

com a lógica de ser ditada exclusivamente de cima para baixo - dos ricos para os pobres.                 

Essa inversão é visível através do punk, quando as subculturas também ditam a moda a               

partir de seus “sinais identitários, dos quais as vestimentas constituem um elemento            

central (Godart, 2010, p. 24). Para Lucia Santaella (2004) “poucos fenômenos exibem,            

tanto quanto a moda, o entrelaçamento indissolúvel das esferas do econômico, social,            

cultural, organizacional, técnico e estético" (p. 115), por isso temos um movimento            

cultural em que todos os aspectos citados se misturam conforme a produção de             

vestuário aumenta de escala na Revolução Industrial. 

Wilson (2003) reforça o discurso de que as vestimentas têm poder naquilo que             

expressam: “o vestuário é sempre indescritivelmente significativo” (p. 3). Esses          

aspectos se manifestam bem através do punk e das criações de Vivienne Westwood,             

onde a moda representa as mudanças sociais no século XX. Os grupos se beneficiam              

dessa identidade que o vestuário constrói, mesmo aqueles que são considerados mais            

críticos ao consumismo como era a filosofia do punk. Svendsen (2004) não se esquece              

da importância das subculturas nesse contexto, pois segundo ele as vestimentas que têm             

seus símbolos produzidos por tais grupos também já estão sendo modificadas, “razão            

por que as subculturas estão se tornando fornecedoras menos seguras de roupas            

‘significativas’” (Svendsen, 2004, p. 82), salientando que isso é diferente no que chama             

22 

 



 

de “subculturas mais fechadas” (Svendsen, 2004, p. 83), onde o vestuário tem um             

significado mais marcante e que se perpetua, a exemplo dos punks. 

Portanto, deve-se considerar que a moda se mistura entre muitos elementos e            

pessoas, por isso os seus símbolos ganham tantos significados ao longo dos anos e              

quando cada nova geração surge formando a sua identidade própria. Toda peça de             

vestuário é fabricada com um objetivo, seja para estimular o consumo ou transmitir uma              

mensagem específica, mas o que acontece em seguida é o que caracteriza o fenômeno              

da moda: depois que a peça chega ao mercado, todas as possibilidades estão em aberto. 

 

1.2.1. Mudança de sentido 

 

Com relação às mudanças de modas pelas quais a moda passa, Wilson (2003)             

traça um paralelo em sua obra e destaca o século XX, quando foram rompidos os limites                

da moda e ela se distanciou dos códigos de vestuário rígidos dos séculos anteriores. Por               

coincidência ou não, também foi no século XX que a lógica de quem ditava o vestuário                

se inverteu a partir de 1940 e 1950 e a moda também era influenciada de baixo para                 

cima: as classes sociais mais altas incorporavam elementos que estavam a se            

popularizar entre as classes mais baixas. Isso é citado por Paula Guerra (2019), que              

aborda as teorias de top-down e bottom-up. 

Essa inversão acontece quando a moda atinge um esgotamento junto com a            

estrutura social, resultando em uma quebra do modelo top-down em que a legitimidade             

do uso de determinadas peças vinha somente dos mais ricos (Guerra, 2019, p. 128). Já o                

bottom-up é a sua inversão, quando as classes mais baixas também influenciavam a             

moda. Guerra (2019) destaca que as subculturas têm papel importante nos novos estilos             

que surgiram, sendo mais uma forma de romper com as tradições de até então. Essa               

questão nos remete à teoria do gotejamento, citada por Svendsen (2004), e que             

apresenta um aumento da necessidade das classes inferiores se sentirem no mesmo nível             

daquelas superiores graças ao aumento da produção em larga escala. Quando uma            
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parcela da sociedade decide romper com qualquer movimento anterior, seja na           

literatura, na música ou em qualquer outra atividade, isso também significa romper com             

padrões de estética, e é neste momento que o gotejamento se inverte e as classes mais                

baixas criam a sua identidade. Os punks, portanto, fazem parte desse cenário bottom-up,             

especialmente com as lojas de Vivienne Westwood e Malcolm McLaren. 

No caso de um agricultor na época feudal, a sua identidade já era associada às               

vestimentas, mas como parte de um código social que representa mais sobre as leis de               

convivência e ordem social do que sobre as pessoas e a moda. A contestação a esses                

códigos aconteceu posteriormente em casos como o punk e outras subculturas. 

 

1.3. O vestuário como quebra do código social 

 

Com a mudança na produção e comercialização do vestuário, associada àquela           

ocorrida na vida urbana com o crescimento das cidades, surgiram os dilemas sociais e o               

desejo de romper com os padrões em vigência, que já não se enquadravam naqueles              

novos estilos de vida e pensamentos. Entre os fatores que também levaram a isso estão               

as grandes guerras, a quebra da bolsa de Nova Iorque em 1929, a Guerra Fria e ainda o                  

surgimento das Maisons parisienses no pós Segunda Guerra. 

Esses e outros acontecimentos estimularam o sentido de individualidade nas          

primeiras décadas do século XX, quando a consciência do “eu” é fortalecida ao se              

acelerar a velocidades das informações e mudanças. Assim, a partir de 1950 surgiu o              

jeans, que hoje é uma das peças mais presentes no guarda-roupa de todas as classes               

sociais, mas que até então não se via com essa normalidade. O traje foi patenteado em                

1837 por Levi Strauss e Jacob Davis e era uma peça para trabalhadores de mineradoras               

norte-americanas com o uso rejeitado fora desse contexto. Foi somente na década de 50              

do século XX que a peça se popularizou quando o ator James Dean vestiu um exemplar                

no filme "Rebelde sem Causa" e a partir de então ela passou a ser progressivamente               

aceite por todas as classes sociais (Svendsen, 2004, p. 50). O jeans é importante, pois é                
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uma das peças remodeladas por Vivienne Westwood para os punks, conforme se            

analisará no capítulo 3. 

 

 

Figura 1 - James Dean encenando o jovem Jim em “Rebelde sem Causa”.  1

 

Ao longo dos anos cada grupo social passa cada vez mais a lutar por uma forma                

própria de se diferenciar e, quando necessário, transmitir a sua mensagem e se contrapor              

à realidade em que vive. As marcas de moda, que no início do século XX já se                 

multiplicavam, em parte responsabilizam-se dessa diferenciação até hoje, sendo         

determinantes na construção da identidade dos indivíduos. 

 

1.4. A busca pela identidade individual 

 

O crescimento do individualismo citado acima também ocupa um papel          

protagonista nos tempos pós-modernos para a construção de cada ser. Svendsen (2004,            

p.160) observa o fenômeno da emancipação como um aspecto que traz novas reflexões.             

1 Fonte: https://duodeluxo.wordpress.com/2010/10/30/jeans-fetiche/. 
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Em sua obra, Wilson (2003) abordou essas mudanças de identidade ao longo da história,              

citando inclusive os uniformes dos trabalhadores a partir do século XIX: 

 

There was a move from display to identity. In the nineteenth century fashion - not               
uniforms alone - became one of the many, and one of the most elaborate, forms of                
classdication that bur-geoned with the triumph of industrial culture. No longer           
was it enough to be recognized as a member of a class, caste or calling.               
Individuals participated in a process of self-docketing and self announcement, as           
dress became the vehicle for the display of the unique individual personality. At             
the same time men and women were drawn back into new forms of anonymity,              
locked into the impersonal difference of gender more strictly than before. Yet            
although anonymity was essential to city life, dress subtly subverted it. Dress            
could act as display or mask - or both. The reverse side to the world of display,                 
whether bold or surreptitious, on the street, was the retreat into privacy (Wilson,             
2003, pp. 155-156). 

 

Sem dúvida, os fenômenos sociais, que se confundem com os econômicos,           

integram a busca por uma identidade, o que por sua vez também passa pela moda, não                

se tratando apenas de um interesse em comum, mas da busca de um propósito ou uma                

identificação. Os grupos menos favorecidos são aqueles mais sujeitos aos          

questionamentos sobre quem são, por isso as subculturas nascem para que essa busca             

pela identidade os aproxime a partir de inúmeras motivações e filosofias em comum. A              

moda reflete bem isso como no casaco do jeans, citado acima, entre outros exemplos do               

punk. 

Há também o oposto das subculturas: o mundo do luxo. A alta-costura, cujo             

conceito se aprofundará no capítulo 4, é uma das principais representações de            

seletividade social, visto que "as marcas são uma forma de diferenciação e imposição             

social da moda na atualidade" (Stefani, 2005, p. 65), relacionando-se diretamente ao            

modelo top-down. Embora a alta-costura não esteja "mais em condições de prescrever o             

que é "in" e o que é "out" (Svendsen, 2010, p. 65), usar adornos de grifes de luxo ainda                   

é um hábito cercado de significados próprios, além do facto de esse tipo de indústria               

também evidenciar o lado artístico da moda. Por outro lado, o prêt-à-porter, o “pronto              
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para vestir”, tem grande influência no fluxo da moda atualmente (Stefani, 2005, p. 66),              

possibilitando que classes sociais menos favorecidas possam se igualar às classes           

superiores com adornos semelhantes e valores mais baratos. Esse é um comportamento            

oposto ao dos punks, que objetivam se diferenciar ao contrário de se igualar devido aos               

sentimentos de oposição, revolta e exclusão, o que os motiva a criarem as suas próprias               

identidades e diferenciações, segundo o que se verá no capítulo 2. 

Assume-se, desta forma, que uma peça de vestuário distingue as pessoas, o que             

não significa julgar uma melhor do que a outra. Quando um grupo unido com realidades               

semelhantes vai às ruas para protestar, é comum que cada membro influencie o outro,              

havendo uma contaminação de ideias, valores, gostos e hábitos. É com essa perspectiva             

que se afirma o quanto a moda está incluída nesse tema de identidade e diferenciação               

onde as sociedades não são mais estáticas, o que se observa na carreira de Vivienne               

Westwood ao migrar da moda de rua para a do luxo. 

 

1.5. Moda e identidade de oposição 

 

Analisada a moda conforme os apontamentos acima, deve-se abordar também o           

termo “oppositional dress” [vestuário de oposição], escolhido por Wilson (2003) para           

denominar um dos capítulos de sua obra e que ilustra como a moda e a identidade se                 

confundem. Entre os exemplos de vestuário de oposição que a autora cita está o              

dandismo, que tem relação com o estilo de se vestir oposto à aristocracia inglesa no               

século XVIII, quando a vestimenta não é mais apenas para estética e deve ser também               

funcional, além de ser uma busca dos burgueses para se assemelharem aos aristocratas. 
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Figura 2 - O dandismo era para muitos um estilo de vida, o que culminou também em um estilo de se 
vestir.  2

 

Elizabeth Wilson (2003) aproxima-se ao tema abordado também por Ted          

Polhemus (2011) e que receberá mais atenção no próximo capítulo: a anti-fashion. O             

que se observa é que a estética construída pelos dandies visava quebrar um estilo até               

então tradicional e considerado anti-fashion, criando um estilo de oposição que expressa            

um não-conformismo de um grupo em confronto a outro. 

Bem depois dos dandies, existe o surgimento dos teddy boys, na Inglaterra de             

meados do século passado, novamente como uma forma de se opor ao estilo tradicional.              

Desta vez seria uma moda bottom-up, mas a ideia de oposição é contínua e os teddys                

serão importantes para as criações de Vivienne Westwood no início de sua carreira.             

Também os hippies, como lembra Wilson (2003), foram outro exemplo de oposição ao             

mainstream. Ela cita o punk no que chama de “roupa de confronto” (Wilson, 2003, p.               

195), o que não é geralmente aceite porque cria uma identidade que evolui para uma               

ideologia, sendo uma ameaça às ideologias já predominantes: 

No próximo capítulo, o punk será abordado sob a ótica de Polhemus (2011),             

apresentando o quanto a moda e a identidade representam o rompimento de uma             

2 Fonte: http://www.cartolamag.com/2019/08/dandismo.html. 
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geração com a anterior. Tal subcultura reforça os conceitos apresentados ao longo desse             

capítulo de forma que evidencia o quanto a moda e a identidade influenciam nos              

acontecimentos da sociedade. 
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Capítulo 2: Punk: a origem de uma contracultura 

 

Este capítulo introduz o punk especialmente na sua cronologia, pois o tema            

seguirá presente nos próximos capítulos sob outra ótica. Nas páginas seguintes           

acompanha-se desde o seu nascimento, vinculado à música e à revolta social, até a sua               

conexão com a estética e a moda. Associa-se isso aos temas de identidade social              

tratados anteriormente, explicitando como o punk conquistou adeptos unidos por          

reivindicações em comum que encontraram na música e na moda a forma de traduzir as               

suas mensagens e impactar a sociedade. 

Não se pode deixar de afirmar que a subcultura punk “assume-se como um             

movimento contestatório nas dimensões artística, económica e social” (Guerra, 2019,          

p.126), sendo mais complexa do que apenas um gênero musical. Por isso, o capítulo              

também abordará a estética punk e as suas características, como o DIY (Do It Yourself),               

entre outros. Cita-se ainda parte da história de Vivienne Westwood e Malcolm McLaren             

por ser impossível falar no punk inglês sem referir os seus personagens centrais. 

 

2.1 Um movimento que surgiu da revolta 

 

Homens e mulheres vestidos de preto dos pés à cabeça. Correntes, calças            

rasgadas, casacos de couro e corpos sujos. Suásticas sendo exploradas como símbolo            

novamente e o fetichismo nas ruas desafiando o pudor. Essa breve descrição denota que              

contexto do punk extrapolou a música a partir de outros artifícios para se expandir e               

chocar, exatamente como fez com a linguagem visual. Como sustenta Guerra (2019),            

"poucos estilos provocam tanto apelo e aversão" (p. 126), reforçando a descrição inicial             

das suas características. 

Acredita-se que a origem linguística do termo “punk” está associada à literatura            

inglesa de séculos atrás, segundo Evandro Ribeiro (2012), sendo utilizada como           

sinônimo de lixo ou traste. Isso pode ter sido originado por outras derivações da palavra               
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associadas ao medo ou às classes sociais pobres. Sendo mais conhecido pela música, o              

punk envolve acima de tudo um comportamento social, ou melhor explicando, uma            

atitude característica de um determinado grupo de acordo com os últimos 40 anos. A              

relação entre o significado “sujo” e “traste” não está distante daquilo observado na             

estética punk, que prezava pelo conflito entre o que se considera bonito ou feio. 

Devido aos acontecimentos na sociedade em 1950 e 1960, a base do punk está              

no rock. Segundo Antonio Bivar (1982, p. 12), em 1950 o “beat” já fazia sucesso com                

as peças pretas e a energia dos jovens de classe média revoltando-se contra a sociedade               

através de movimentos estudantis. Em seguida, surgiram o psicadelismo e o hippie, que             

também influenciarão as origens do punk, mas neste caso por oposição. De facto, o              

rompimento com o rock que fez o punk crescer de forma independente, o que Bivar               

(1982, p. 28) chamou de “glamour rock” e “pré-punk”. 

As mudanças no âmbito político, social, econômico e cultural da década de 60             

do século passado estimularam grupos sociais a protestarem pelos seus direitos,           

incluindo mulheres, estudantes, homossexuais e negros. A sociedade civil vivia um           

momento de incerteza, mas buscava encontrar o seu espaço de expressão conforme            

crescia a difusão dos meios de comunicação de massa, que influenciou o pensamento             

crítico. Através de reportagens televisivas a população assistia em tempo real ao que             

estava acontecendo ao redor do mundo, pois vivia-se "sob a democratização dos            

equipamentos eletrodomésticos e o televisor surgiu como um grande veículo difusor das            

imagens" (Ribeiro, 2012, p. 22), colaborando na construção de uma população mais            

consciente das desigualdades e motivando o nascimento de uma série de manifestações. 

É a partir desse contexto que surge a contracultura, questionando o           

conservadorismo, os valores éticos ocidentais como o consumo excessivo (Ribeiro,          

2012, p. 28) e com reflexos na arte, especialmente através da música. Diversas bandas e               

cantores surgiram com letras e acordes agressivos e sem sofisticação, estimulando a            

idéia de romper padrões. Embora o rock fosse a referência, o que nascia era um               

movimento musical novo, que se tornaria a subcultura punk. 
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2.2 Rompimento com o rock 

 

Com todas essas características, salienta-se que a origem do punk é           

norte-americana. A cultura punk, na verdade, integra os estilos que estão inseridos nas             

chamadas subculturas, visto que os seus adeptos eram em maioria pertencentes às            

camadas menos favorecidas da sociedade. Sob a ótica musical, o rock era considerado             

pelos punks como um estilo com "músicas muito longas e de difícil execução" (Ribeiro,              

2012, p. 36), o que estimulou a criação de um gênero mais simples de se tocar e                 

considerado "musicalmente pobre" (Ribeiro, 2012, p. 36). 

Ivone Gallo (2010) é uma das raras autoras a traçar uma historiografia do punk e               

também destaca o impacto das transformações sociais anteriores a 1970 lideradas por            

uma “juventude intelectualizada” (Gallo, 2010, p. 284), o que se reflete no punk. É              

válido recordar que as bandas de punk não repercutiram devido à qualidade musical,             

pois a ideia era que os gritos desafinados denunciassem a revolta social. A sujeira              

estética dos seus integrantes também comunicava inconformidade e desordem, o que           

justificava os cabelos e as peças rasgadas para diferenciá-los do restante. 
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Figura 3 - Os cabelos espetados, botas e casacos de couro representam a estética punk.  3

 

Como o estilo hippie não era suficiente para atender as novas demandas sociais,             

uma vez que não contestava o rock e ignorava a ira que os grupos estavam sentindo,                

César Melão (2010) afirma que "o punk como manifestação cultural surgiu (...) como             

uma resposta a essa mercantilização do rock" (p. 86), o que também colaborou para o               

seu crescimento e para chocar a sociedade, conforme destaca Bivar (1982): 

 
A primeira regra do punk é que não existem regras. Punk é quebrar regras e não                
criá-las. É não estar preocupado em usar a roupa certa ou dizer os clichês certos,               
mas pensar por si mesmo. Punk é a liberdade de palavra e espaço para mover-se               
(Bivar, 1982, pp. 85-86). 
 

Portanto, como reforça Gallo (2010), a essência do punk era romper com os             

movimentos anteriores que não haviam obtido sucesso nas reivindicações de seus           

ideais: “o punk, ao invés de apresentar-se como continuidade com um suposto            

3 Fonte: 

https://www.gettyimages.ca/photos/70s-punk?mediatype=photography&phrase=70s%20punk&sort=most

popular. 
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movimento de jovens anterior, se reporta e ele essencialmente como ruptura (...)”            

(Gallo, 2010, p. 287). Como a ideia era ir contra o capitalismo e tudo o que ele                 

representava, inclusive os partidos de esquerda, o novo lema passaria a ser o “Do It               

Yourself” (DIY), que refletia a filosofia "faça você mesmo, pois ninguém fará nada por              

você" (Gallo, 2010, p. 288).  

A primeira etapa da germinação do punk como movimento cultural foi pautada            

nos rompimentos, mas a partir disso se disseminou pelo mundo. Como se deve             

considerar, em cada lugar o seu impacto se dará de uma forma particular, mas sempre               

pautado na originalidade e crítica social (Ribeiro, 2012, p. 14). 

 

2.3. O punk na Inglaterra e a sua politização 

 

Seguindo essa lógica de que a disseminação do punk ocorreu de formas            

distintas, a sua influência na Inglaterra merece um destaque especial e se associa à              

história de Vivienne Westwood e Malcolm McLaren, seu companheiro nesse período.           

Foi especialmente no país europeu que os punks ultrapassaram o discurso de palavras,             

pois não se tratava de "uma mera reprodução de valores" (Tabajara & Pacheco, 2016, p.               

6) daquilo que se via na América do Norte, sendo possível associar isso ao caráter               

político que o movimento recebeu no contexto britânico, onde se formou o início do              

movimento punk na década de 70 do século XX. 

Maria Tabajara & Janie Pacheco (2016, p. 6) destacam a diferença evidente            

entre o punk norte-americano e britânico explicando que o primeiro era focado na             

rebeldia juvenil, enquanto que no segundo o objetivo era causar escândalo e criticar o              

consumo, exaltando o DIY. Isso terá impacto em toda a cultura punk, incluindo a moda               

e a confecção dos adornos, e adicionando outras ideologias posteriormente: "o           

pacifismo, o antimilitarismo, e o anarquismo" (Gallina & Ronsini, 2004, p. 170). Como             

o rock perdia espaço nesse contexto, foi necessário criar uma estética punk para             

representar o seu oposto, sendo o primeiro indício de ligação entre a moda e a               
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subcultura: o visual punk buscava a diferenciação, tão abordada no capítulo anterior.            

Assim, surgiu a atitude punk, classificada como irreverente e descrente na política,            

portanto a questão artística e estética nasceu em decorrência dessa necessidade de se             

expressar e romper com as atitudes de paz e amor. 

Faz-se necessário buscar uma compreensão clara do significado do termo          

subcultura nesta pesquisa. De acordo com as afirmações apresentadas por Barnes           

(2017), a classificação do punk como subcultura explica-se no facto de indivíduos            

unirem os seus interesses culturais para o mesmo fim - resistir e protestar contra as               

políticas sociais - e compartilharem de ideais políticos, econômicos e sociais, além de             

ser um movimento que se difere do "mainstream society" (Barnes 2017, p. 09). O autor               

ainda salienta que os punks compartilhavam o mesmo tipo de linguagem, comprovada            

nas letras de música, e o visual. As camisetas e calças jeans eram rasgadas              

propositalmente para demonstrar aversão à sociedade, o que fortalecia a filosofia DIY e             

cumpre uma das principais funções das subculturas: a sua essência de dar novos             

significados a objetos já existentes (Barnes, 2017, p. 09).  

 

2.3.1 A caracterização do punk como movimento social 

 

Apenas afirmar que o punk é uma subcultura pode ser muito superficial e não se               

deseja correr tal risco, já que um dos propósitos deste trabalho é abordar a moda como                

instrumento de identidade e comunicação dos movimentos sociais. Portanto, faz-se          

necessário detalhar melhor essa explanação neste momento do capítulo ao se tratar o             

punk na Inglaterra com a influência da pauta política em sua vertente. 

Visto que as mudanças políticas do século XX levaram também ao crescimento            

dos movimentos sociais, isso estimulou a busca pela identidade. Do ponto de vista de              

Ilse Scherer-Warrem (1989), é possível entender o termo “movimentos sociais” por           

estudiosos como Alain Touraine (1998), que os define como “agentes históricos que            

expressam, em cada momento, as formas históricas de opressão, de miséria, de injustiça,             
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de desigualdade, etc.” (p. 94). Desta forma, tem-se os chamados “Novos Movimentos            

Sociais”. 

A partir desse embasamento, coloca-se aqui a questão: o punk é um movimento             

social? No que diz respeito ao contexto inglês em 1970, acredita-se que sim, pois foi               

pautado na mudança, organizando-se de tal forma que criou as suas próprias            

simbologias e ideologias para expressar a opressão, miséria, injustiça e desigualdades.           

Além de um movimento social e uma subcultura, seria o punk também uma             

contracultura? A resposta novamente é positiva, e Fábio Ciquini (2010) reforça essa            

definição ao afirmar que “o movimento contracultural das décadas de 1960 e 70 pode              

ser brevemente descrito como um conjunto de atitudes práticas e/ou políticas que visava             

afrontar, polemizar e chocar os costumes sociais tradicionais até então vigentes” (p. 14).             

Portanto, segue-se essa definição do punk como um movimento social e cultural para             

entender como Vivienne Westwood irá trabalhar as suas características estéticas na           

diferenciação dos indivíduos e na quebra do modelo bottom-up. 

 

2.3.2. The Sex Pistols: a música, o estilo e a revolta 

 

Esclarecidas as definições a respeito do punk como movimento social, deve-se           

abordar as bandas musicais. Segundo Bivar (1982, p. 38), a primeira vez que se              

registrou a palavra “punk” em uma música foi em 1973 com o Mott the Hoople, mas                

somente alguns anos depois o estilo ganhou as suas próprias características e bandas. 

Os sons e as ideias eram os instrumentos contra as injustiças da época e se               

tornavam cada vez mais evidentes na subcultura. Como o DIY estabelecia, as produções             

eram independentes, tanto na música quanto no visual. Neste contexto, os Sex Pistols             

foi uma das principais bandas da era punk na década de 70 do século passado, sendo                

responsável também pela ascensão de Vivienne Westwood e Malcolm McLaren, visto           

que o empresário foi o principal nome da indústria punk e um dos responsáveis por               

construir a sua estética e ideologia defensora do rompimento com o status quo.             
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Vivienne Westwood definiu Malcolm da seguinte forma: “Um mundo sem Malcolm           

teria sido como um mundo sem o Brasil” (Kelly & Westwood, 2016, l. 1302) . A               4

parceria de ambos revela-se especial pois, como a estilista destaca (Kelly & Westwood,             

2016, l. 1314), "ela moldou o punk" em uma abrangência que vai desde a música até a                 

sua filosofia e estética. 

A relação de Malcolm com o punk iniciou nos Estados Unidos, quando            

conheceu a banda New York Dolls, em 1973, e se tornou o seu empresário, inserindo a                

política em suas músicas. A intenção do empresário com a banda era acabar com a               

“cultura pop-trash de Warhol, que era tão católica, tão chata e tão pretensiosamente             

americana, onde tudo tem que ser um produto, tudo tem que estar à venda” (Ribeiro,               

2012, p. 68). De volta para a Inglaterra, Malcom McLaren criou os Sex Pistols inspirado               

no músico Richard Hell, caracterizado com um visual "sujo", calças e camisetas            

rasgadas e cabelo espetado, refletindo bem a geração que Malcolm tentava atingir, a             

"geração vazia”. 

 

4 Todas as citações referentes a Kelly & Westwood (2016) presentes neste trabalho são apresentam na                
versão para o formato Kindle da obra, não constando a indicação do número de cada página, mas o                  
número de localização. Portanto, serão apresentadas de tal forma - com a localização no símbolo “l.”- em                 
tamanho de fonte 4 no respectivo leitor eletrônico. 
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Figura 4 - Richard Hell inspirou parte do que Malcolm idealizou para as suas bandas posteriormente.  5

 

A formação dos Sex Pistols aconteceu em 1975, eclodindo de vez o fenômeno             

da cultura punk na Inglaterra. Inicialmente, a banda era composta pelo vocalista Johnny             

Rotten, o guitarrista Steve Jones, o baterista Paul Cook e o baixista Glen Matlock. Em               

1977 Sid Vicious substituiu Matlock. A canção mais eternizada da banda foi God Save              

the Queen, lançada em 1977 com um tom crítico à sociedade britânica e à monarquia, o                

mesmo tom que se perceberá na estética do movimento. Eis a letra da canção: 

 

God Save the Queen:  6

God save the queen 
The fascist regime 
They made you a moron 
A potential H bomb 
God save the queen 
She's not a human being 
and There's no future 
And England's dreaming 

5 Fonte: https://www.discogs.com/artist/266995-Richard-Hell. 
6 Composição: Glen Matlock / John Lydon / Paul Thomas Cook / Stephen Philip Jones. 
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Don't be told what you want 
Don't be told what you need 
There's no future 
No future 
No future for you 
God save the queen 
We mean it man 
We love our queen 
God saves 
God save the queen 
'Cause tourists are money 
And our figurehead 
Is not what she seems 
Oh God save history 
God save your mad parade 
Oh Lord God have mercy 
All crimes are paid 
Oh when there's no future 
How can there be sin 
We're the flowers 
In the dustbin 
We're the poison 
In your human machine 
We're the future 
Your future 
God save the queen 
We mean it man 
We love our queen 
God saves 
God save the queen 
We mean it man 
There's no future 
In England's dreaming God save the queen 
No future 
No future 
No future for you. 
 

No documentário Tempos de Rebeldia (David & Alexander, 1999), McLaren          7

afirmou que a qualidade da música não era prioridade para a criação da banda e ele                

sabia que aquela seria uma oportunidade de “vender” o punk e estimular mudanças             

sociais. O empresário ressaltou ainda que as bandas de punk eram uma saída para              

muitos jovens da situação em que o país se encontrava, sendo um importante             

instrumento para a identidade dos seus membros. Os Sex Pistols também se destacaram             

7 Disponível em https://canalcurta.tv.br/series/serie.aspx?serieId=222. 
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graças a Vivienne Westwood pois ela criava e adotava a estética punk para si.              

Recorda-se aqui que o período é entre 1976 e 1978, quando "a anti-moda não estava na                

moda" (Guerra, 2019, p. 128). 

 

2.4. Estética punk: fashion ou anti-fashion? 

 

Como Vivienne Westwood era responsável pela estética do grupo e graças às            

definições apresentadas anteriormente sobre o conceito de subcultura, pontua-se que          

além da importância que a música teve para a caracterização e disseminação do punk, as               

suas vestimentas e acessórios também são relevantes. Apoiando-se na própria semiótica,           

é possível analisar a estética punk e o seu poder de comunicação; afinal, a moda               

também é um código, porém a questão em foco não é como os indivíduos interpretaram               

o punk, mas como eles desejavam ser interpretados. Para grupos como esse, a moda é               

um instrumento de linguagem não-verbal com ideologias incorporadas aos seus          

símbolos para comunicar essas ideologias (Bortholuzzi & Araujo, s.d., p. 2). 

Embora não seja sempre que um grupo de pessoas com a mesma ideologia             

compartilhe de um visual em comum, isso ocorreu no punk e se tornou uma de suas                

marcas de identificação. A questão do visual e da estética punk será abordada de forma               

mais profunda ao longo do próximo capítulo, mas são válidas algumas considerações            

iniciais para compreender como isso se transformou na sua principal referência e está             

evidente através dos Sex Pistols por vários traços punks que o grupo disseminou para              

atender a ideia que Malcolm associava ao movimento e à origem da palavra: algo sujo,               

chocante e transgressor. A figura abaixo é do grupo e retrata bem isso: 
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Figura 5 - Os integrantes não se intimidavam em parecer o oposto das bandas de décadas anteriores, como 
os Beatles.  8

 

Bivar (1982) também definiu parte da estética punk através da descrição dos            

seus personagens. Ao falar sobre o Contingente, um espaço londrino de festa dedicado             

às bandas punks, ele descreveu a indumentária dos frequentadores da seguinte forma: 

 
É do Contingente que estão saindo as primeiras Cat-Women (mulheres-gatos) -           
punkas com maquilagem carregada nos olhos, com desenho preto e grosso           
puxado para cima, nos cantos; garotas em minivestidos de malha de algodão; ou             
vestidas por apenas uma camisa de homem bem larga e gravata; cabelos quase             
raspados e descoloridos (ou coloridos por cores loucas; o rosa-choque, o           
verde-bílis, o vermelho-hemorragia, o azul-Capri, o azul-pavão, o roxo-batata.         
Ou o preto total e reluzente. (...) Os rapazes do Contingente não fica atrás, na               
ousadia. Muitos também usam maquilagem e tintura no cabelo; as roupas são            
peças compradas, a preços mais baixo que o da banana, nas vendas das manhãs              
de sábado no fundo de paróquias. Roupas de segunda-mão - paletós, calças,            
camisas, gravatas - que eles usam do jeito que são encontradas ou dando um              
trato pessoal nelas, arrancando pedaços daqui e ali, acrescentando manchas,          
mensagens e símbolos, alfinetes e correntes (Bivar, 1982, p. 49). 

 

8Fonte: 

https://www.uai.com.br/app/noticia/musica/2017/10/23/noticias-musica,215577/unico-disco-de-estudio-d

os-sex-pistols-completa-40-anos.shtml. 
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Para Polhemus (2012), movimentos como o punk sob o ângulo da moda são             

considerados como anti-fashion: “a família real, pelo menos em público, veste-se           

anti-fashion; Hell Angels, Hippies, Punks e sacerdotes vestem-se anti-fashion” (s.p.). O           

autor sustenta ainda que um dos papéis da moda é apropriar-se das linguagens da              

sociedade, sendo comum a associação de designers de moda a um grupo social ou até               

mesmo um estilo de moda, como ocorreu com Vivienne Westwood, além de simbolizar             

tudo aquilo que é consequência das mudanças sociais. Segundo o autor explicita, a             

vestimenta de um grupo o identifica, isto é, ela pode e deve ser levada em consideração                

em sua análise: independente da "vida-útil" de um movimento específico, há algo que o              

identifica e que, para quem não pertence a ele, pode ser difícil entender a sua               

mensagem, mas não diminui a sua significância (Polhemus, 2012, s.p.). 

É importante destacar que a origem do punk pode ser encontrada em referências             

ao longo das décadas passadas desde a arte até outras subculturas, como o reggae, por               

exemplo. Quanto à arte, Paula Guerra & Henrique Figueredo (2019, p. 89) recordam a              

importância do dadaísmo ao punk como uma de suas influências visuais e citam John              

Heartfield como um dadaísta de forte ligação com o movimento e um dos criadores da               

técnica de colagem. 

Tais referências refletem no visual criado para os punks. Pode-se sugerir,           

inclusive, que os próprios Sexs Pistols foram criados para que Malcolm vendesse mais,             

afinal, era necessário algo que representasse as criações dele e de Vivienne Westwood.             

Então, é como se o estilo e estética punk tivessem originado a vertente musical, e não ao                 

contrário. Como reforçam ainda Guerra & Figueredo (2019, p. 93), Vivienne e Malcolm             

produziam trajes que acompanharam a realidade social, sendo um diferencial que           

auxilia a justificar o fenômeno que isso causou: “o que Westwood opera é uma poética               

visual da desconstrução e do caos, materializando nos vestíveis um certo espirit            

d'époque que acenava às perdas de coordenadas sociais e culturais estabilizantes”           

(Guerra & Figueredo, 2019, p. 93).  
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Do ponto de vista de Guerra (2019, p. 126), o estilo punk possuía um objetivo               

claro: apelo e aversão. Com todas as características e referências citadas, recupera-se a             

ideia da autora sobre a constatação de o punk ser um modelo bottom-up e que agora fica                 

mais evidente, pois a força do movimento fez com que dele nascesse um novo estilo de                

moda. Deve-se refletir também sobre o que é esse estilo punk que aqui se aborda. Não                

basta vestir uma indumentária para que ela tenha estilo (Guerra, 2019, p. 131), pois o               

processo de estilização é mais específico, onde uma organização de objetivos e            

perspectivas pode levar um grupo a uma identidade coerente e distinta, segundo            

abordam Guerra & Figueredo (2019): 

 
O estilo das subculturas está também expresso, com uma frequência          
recorrente nos nossos dias, nas modificações realizadas no próprio corpo,          
como é o caso das tatuagens e piercings, e também nas alterações            
introduzidas no ambiente urbano, como acontece com o graffiti ligado à           
subcultura hip hop (Guerra & Figueredo, p. 77, 2019).  

 

Em entrevista a Tarcisio D’Almeida (2006, p. 205), Ted Polhemus explicou que            

a moda, ou "estilo visual" como ele prefere referir, coexiste junto ao comportamento, o              

que auxilia a definir a importância da identidade visual ao punk, seja isso fashion ou               

anti-fashion. Deve-se citar que quando se aborda a estética do punk, o estilo icônico é o                

de 1979, e que símbolos como o moicano, correntes e alfinetes estavam associados ao              

choque e à quebra que isso representaria contra tudo aquilo que os punks gostariam de               

se revoltar (Guerra, 2019, pp. 132-133). Neste cenário, a loja Sex, de Malcolm McLaren              

e Vivienne Westwood, foi o epicentro do início do punk e funcionou como um refúgio               

para essa subcultura, segundo reforça Dick Hebdige (2002, p. 27). O autor destaca a              

ironia da estética punk, principalmente por todas referências anteriores nas quais se            

inspirou incluindo o glam rock. Considerando-se que os próprios punks incorporaram           

fatores dos skinheads - peças rasgadas, jaquetas de couro e correntes -, isso contrastava              

com o movimento dos negros na Inglaterra, sendo o punk uma tradução branca da etnia               

negra (Hebdige, 2002, p. 64). 
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Entre as suas dezenas de influências, portanto, entende-se que "o vestuário           

também era (e ainda é) utilizado pelos punks como uma ferramenta de protesto"             

(Gallina & Ronsini, 2004, p. 174), criando o sentido de oposição. Essa constatação é a               

principal ideia que se deve ter ao estudar a vida e obra de Vivienne Westwood como se                 

fará no capítulo subsequente, quando se visualizará a trajetória do punk sob o viés da               

moda e como ele se estendeu de um movimento das ruas para o mercado da moda luxo. 
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Capítulo 3. A mulher, a moda e o punk 

 

A vida e obra de Vivienne Westwood estão ligadas desde o seu nascimento.             

Ainda criança, segunda ela relata ao longo de sua biografia (Kelly & Westwood, 2016),              

a ligação com os tecidos, a estética e as vestimentas já era muito presente. Portanto,               

seria um erro metodológico separar este capítulo como se a moda e a vida dela fossem                

dissociadas, pois não são. A própria moda, por mais antigos que os seus elementos              

sejam, ganhou novos conceitos também por influência de Vivienne. 

Foi a partir dessa consideração acima que se definiu a divisão deste capítulo             

como uma união entre ambos os temas. A primeira parte será dedicada a uma breve               

introdução sobre a biografia de Vivienne até o encontro com o punk. Tais informações              

esclarecem de forma mais aprofundada quem é Vivienne e como isso se refletirá na sua               

influência transformando a moda durante as últimas décadas em uma transição entre            

dois mundos opostos. Em seguida, aborda-se a importância da moda no contexto dos             

movimentos sociais através da estilista. 

É preciso ter essa visão clara para entender a metodologia de pesquisa e escrita              

que foi seguida, guiando um raciocínio onde a biografia de Vivienne Westwood tem             

relevância, mas são as reflexões sobre a moda originadas pelo seu trabalho que devem              

centralizar a proposta. Além disso, os conceitos explorados no capítulo 1 permitem            

fundamentar como a moda praticada pela estilista se tornou uma ferramenta para os             

movimentos sociais, que é a proposta desse trabalho. Por isso, esse capítulo baseia-se             

principalmente em Kelly & Westwood (2016), explicando as criações da estilista, suas            

referências, a relação com a mídia e a maneira como o punk se desenvolveu através da                

moda. 

 

3.1 Vivienne: da infância à vida em Londres 
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“A primeira coisa que você realmente deve saber sobre mim é que nasci na              

Segunda Guerra Mundial. Racionamento.” (Kelly & Westwood, 2016, l. 471): é assim            

que Vivienne Westwood apresenta-se na obra que teve a sua coautoria. A vida da              

estilista transformou-se após a ida para Londres, mas iniciou anos antes e essa é uma               

parte de sua biografia que também influencia no que ela se tornou. 

Vivienne Isabel Swire, que depois seria Vivienne Westwood adotando o          

sobrenome do primeiro casamento, nasceu em 08 de abril de 1941 na cidade de              

Tintwistle. Devido à guerra, entre 1939 e 1945, era necessário improvisar, e ela cresceu              

vendo sua mãe fazer isso com o vestuário da família, criando peças novas a partir do                

que já havia em casa. Por isso, ela mesma fazia adaptações nos seus uniformes escolares               

e vestidos, exercendo desde cedo as habilidades manuais. Quanto à vida em Londres, o              

início da adaptação foi de desafios, mas essa capacidade de adaptar-se também é notória              

ao longo da carreira profissional. O resto da história de Vivienne em Londres é definido               

por ela da seguinte forma: “tudo o que aconteceu comigo posteriormente - Londres,             

Malcolm, moda, arte e política - começa a partir de 1958” (Kelly & Westwood, 2016, l.                

891). Desde cedo ela prestava atenção especial ao seu visual, sendo esse um traço              

marcante de sua personalidade, e relacionava música e estética como amante do rock in              

roll: 

 
Eu não era rebelde, mas foi uma época fantástica para ser uma adolescente,             
porque o visual era de juventude rebelde contra adultos. Tudo isso, mais tarde,             
atraiu Malcolm. Eu transparecia, sem dúvida, uma certa diaburra, e, nesse           
sentido, tinha muito a ver com o rock and roll (Kelly & Westwood, 2016, l.               
878). 
 

Foi em Londres que conheceu Derek Westwood, seu primeiro marido com quem            

ficou casada pouco mais de dois anos e teve um filho. Alguns anos depois conheceu               

Malcolm McLaren, com quem ingressaria no punk e, consequentemente, na moda.           

Juntos eles fundaram em 1971 a Let it Rock, uma loja barata de discos e vestuários para                 
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fãs de rock n'roll e os teddy boys. Até hoje a parceria de ambos é lembrada quando se                  

aborda o punk: 

 
Não se consegue realmente entender Vivienne - seu lugar no panteão cultural ou             
seu progresso de professora primária a estilista punk - sem tentar entender            
Malcolm, assim como não se pode entender a força dela sem conhecer o             
histórico de seus pais inspiradores. “Vivienne foi muitíssimo influenciada por          
Malcolm; ele mudou a vida dela”, recorda o homem que os apresentou, seu             
irmão Gordon. “Não importa o que se diga de Malcolm, ele mudou nossas vidas:              
mudou a minha e com certeza mudou a de Vivienne. Ele provavelmente mudou             
a vida de todos com quem teve contato (Kelly & Westwood, 2016, l. 1368). 
 

Embora nunca tenham se casado e Vivienne Westwood defina o relacionamento           

de ambos mais como intelectual do que físico e sexual, viver perto de Malcolm              

McLaren aumentou o seu insight sobre mundo, sendo capaz de analisar a sociedade, a              

política e a cultura (Kelly & Westwood, 2016, l. 1487), elementos importantes para             

tratar também da moda sob o conceito de que fato social total já explanado. 

Os protestos sociais entre 1960 e 1970 também foram importantes para criar a             

ligação entre Vivienne, a moda e o ativismo pois mobilizavam o universo artístico e              

cultural no qual a estilista estava inserida. Isso permite entender os rumos que as suas               

criações seguiram com traços de crítica social desde o princípio e a forma como decidiu               

impactar a sociedade: “fazer as pessoas pensarem e mudar o mundo fazendo arte             

publicamente. No seu caso, o vestuário se tornou sua arte “situacionista” (Kelly &             

Westwood, 2016, l. 1598). 

A comercialização dos adornos nas lojas iniciou na época do rock com alguns             

garimpos no Brixton Market feitos por Vivienne e a partir da customização de peças              

personalizadas, como ternos no estilo teddy e camisas femininas. Portanto, não é um             

erro afirmar que ainda antes do punk foi o rock and roll que influenciou a estilista.                

Segundo ela conta sobre a relação com as vestimentas, “tudo começou de fato em 1971”               

(Kelly & Westwood, 2016, l. 1760) e as peças customizadas com inspirações entre os              

anos de 1950 e o rock and roll. Foi a partir disso que iniciou no mundo da moda e a                    
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abertura da Let It Rock, embora Vivienne ainda não fosse considerada uma estilista pois              

pertencia a uma subcultura e produzia a partir de peças reutilizadas e sem sofisticação              

ou atelier. 

O nome da primeira loja mudou para “Too Fast to Live Too Young to Die” e                

depois para “Sex”, que por sua vez funcionou de 1974 até 1976 e onde se criou um dos                  

primeiros símbolos do punk: a camiseta com ossos de frango formando a palavra “rock”              

presos entre si por alfinetes. 

 

 

Figura 6 - A camiseta foi confeccionada justamente para causar uma reação marcante em quem notasse os 
ossos formando a palavra “rock”.  9

 

Após esse período as peças abandonaram o antigo estilo teddy boy e se tornaram              

mais agressivas, com predomínio da cor preta, correntes, alfinetes, rasgos e iconografia. 

 

3.2 A moda que fala e protesta 

 

9 Fonte: http://www.artnet.com/Magazine/index/polsky/polsky5-28-5.asp. 
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Os elementos citados na camiseta da Figura 6 causavam impacto na estética do             

movimento e chocavam a sociedade, tal qual se pretendia quando se fala de um              

movimento social e cultural como o punk. Para entender a moda produzida por             

Vivienne Westwood é importante questionar sobre a sua função e como isso se liga aos               

movimentos sociais na quebra do modelo top-down. 

Nesta altura deve-se resgatar algumas reflexões de Godart (2010) apresentadas          

no primeiro capítulo. É graças a elas que se pode afirmar que a moda gera, sim, muitos                 

símbolos, e que posteriormente eles se tornam uma atividade cultural com mensagens            

variadas conforme o contexto. Recorda-se também do capítulo 2 e a simbologia do             

punk, incluindo os cabelos espetados e jaquetas de couro, como se verá de forma              

aprofundada. Tudo isso é o que hoje permite ver um punk na rua e associar a sua                 

imagem ao movimento, ainda que se não se possa definir 100% se a associação será               

verdadeira. 

Neste ponto é possível entender melhor como as subculturas apropriaram-se da           

moda. Por ser uma ferramenta para os grupos sociais criarem e reproduzirem as suas              

identidades, a moda revela muito mais sobre uma pessoa ou aqueles que se vestem de               

forma semelhante, desde a posição social até a ideologia. É claro que pode haver              

equívoco no julgamento da aparência de um indivíduo, pois as conclusões exatas            

dependem de um contexto para que a análise semiótica seja mais detalhada, o que não é                

o foco proposto aqui. Contudo, a moda permitiu que subculturas criassem elementos            

característicos para expressarem as suas ideias ou se unirem entre os seus semelhantes,             

sendo esse um dos fatores que transformou o punk em movimento cultural. 

 

3.2.1 A moda dos “desajustados” 

 

Afirmar que a moda criada por Vivienne durante o auge do punk tornou-se uma              

identidade explica como o movimento teve tamanha importância, mas é necessário           

contextualizar isso, pois citar que a moda punk atendia aos “desajustados” é muito             
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subjetivo. Gene Krell, um dos gerentes da loja de Vivienne e Malcolm em 1977, relata               

como o punk se tornou um fenômeno social atendendo clientes como pessoas acima do              

peso ou com alguma deficiência (Kelly & Westwood, 2016, l. 2809). Nesses casos, a              

moda punk criava sentido à vida dos indivíduos: 

 
Apareceu um garoto por lá sem pé. Ele era cliente assíduo, tinha meio que um               
toco de madeira - e fazia uns barulhos quando andava no chão da loja. Eu o vejo                 
com extraordinária clareza porque lembro dele entrando e ele tinha aquelas           
meias pernas de couro preto cobertas em tachas douradas e ele realmente lutava             
com aquil. A vida era uma grande luta para ele. Aquele garoto saiu da loja de                
Vivienne e se sentiu especial, legal e aceito. O punk demandava aceitação e das              
virtudes nobres de Vivienne é que ela virou uma pessoa que tornava as coisas              
possíveis. (...) Fazer alguém se sentir tão relevante ou importante quanto           
qualquer um que ande nessa terra, esse é um presente raro e estimado. O punk               
podia fazer isso. A moda pode fazer isso - raramente. Vivienne faz isso sempre”              
(Kelly & Westwood, 2016, l. 2809 e 2815). 

 

O punk também foi sinônimo de libertação para as mulheres contra as            

publicações de moda que exploravam a feminilidade e um visual que se chamou de "um               

paradoxo da espontaneidade criada artificialmente" (Wilson, 2003, p. 123). Com          

criações unissex e explorando o fetichismo, Vivienne permitiu às mulheres “se vestirem            

de forma assertiva e de se apossarem dos antigos instrumentos de sujeição” (Kelly &              

Westwood, 2016, l. 2795), o que se identifica através de peças como as calças látex e                

meias ¾. 

Vivienne Westwood reconhece a responsabilidade de ter sido criadora do visual           

que criou a marca da música punk, mas para ela isso ocorreu de forma natural (Kelly &                 

Westwood, 2016, l. 2822), afirmando que o punk ressuscitou o verdadeiro sentido do             

próprio rock and roll: a rebeldia e a crítica ao status quo (Kelly & Westwood, 2016. l.                 

2836). A estilista também faz uma autocrítica, revelando que sabia o quanto isso era              

uma oportunidade de marketing, mas defende a “liberdade artística individual” (Kelly &            

Westwood, 2016, l. 2836). 
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Outra questão no tocante às escolhas feitas para a identidade punk é a             

importância da imitação para os indivíduos, abordada por Georg Simmel (2008) e um             

tema tratado no capítulo 1. Essa é uma tendência psicológica e os reflexos estão no               

visual que cada um assume para o mundo (Simmel, 2008, p. 23). Imitar é pertencer a                

algo, como se pretendia no punk. Visto que uma subcultura não ganha essa             

denominação sem um conjunto de fatores que, dentre eles, está essa identificação e             

necessidade de pertencimento, então o punk assume, sim, a função de ser uma forma de               

protesto, seja através do fetiche, dos slogans em camisetas ou das bandas. Do ponto de               

vista de Simmel (2008), a moda “satisfaz a necessidade de apoio social” (p. 24),              

exatamente como se argumenta ao longo deste trabalho. 

 

3.2.2 Moda para diferenciar 

 

Outras dois conceitos referidos por Simmel (2008) são a imitação e a            

diferenciação, cuja moda para ele é um instrumento que leva a isso mesmo que as               

vestimentas sirvam uma necessidade básica do ser humano. Ainda que um grupo de             

pessoas vestindo-se da mesma forma ou semelhante constitua uma identidade, isso cria            

uma diferenciação em comparação com outros grupos. No caso dos punks, essa            

diferenciação ocorreu em momentos como quando Malcolm decidiu que os vocalistas           

de sua banda usariam peças completamente opostas aos hippies ou ao The Beatles. É              

essa diferenciação estética que predominou através das criações de Vivienne Westwood           

e tornaram a identidade punk um visual característico, mas, sobretudo, comunicativo. 

A moda também é um termômetro social, como recorda Simmel (2008): "quanto            

mais nervosa for uma época, tanto mais depressa se alteram as suas modas" (p. 30).               

Verificou-se, entretanto, que inicialmente Vivienne não estava focada nessa questão sob           

vieses psicológicos, filosóficos ou sociais, criando conforme a demanda e inspirada por            

aquilo que via nas ruas, pensava ou via Malcolm pensar - ele tinha grande influência               

nesse processo criativo. Sob outra ótica, sendo a comunicação um processo que inclui a              
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transmissão tanto de informações quanto de emoções, isso colabora para aproximar os            

grupos. Portanto, o punk se transformou em uma forma de comunicação para um             

determinado grupo de indivíduos que, ao contrário das classes sociais mais altas, não             

era incluído com frequência na agenda setting dos medias de forma positiva. 

Além de causar um choque, o punk estava inserido na ideia de imitação, pois              

permitia uma aceitação e autoafirmação novas para os seus adeptos, que encontraram no             

movimento uma sensação de liberdade, uma forma de expressão e de pertencimento.            

Em Kelly & Westwood (2016), Kelly afirma que Vivienne relatou ter consciência            

atualmente do impacto que o visual punk causou, mas que no momento em que o               

fenômeno acontecia não era fácil de enxergá-lo dessa forma. A estilista ainda define que              

o punk é, sim, uma identidade, mas ligando isso também a outros fatores como a               

propagação da ideia de “não confie no governo” (Kelly & Westwood, 2016, l. 2836). 

A Inglaterra em si também é um fator que deve ser considerado no punk e aquilo                

que o movimento representa na moda inglesa. No caso do visual teddy boy, inspirado na               

Era Eduardiana, ele popularizou elementos do punk como as jaquetas e calças de cintura              

alta e era um visual anti-fashion pós-guerra, quando os jovens londrinos estavam a             

buscar o seu espaço. Grupos como esse remetiam à transformação social da Inglaterra,             

sendo "um novo tipo de membro das classes trabalhadoras" (Wilson, 2003, p. 190),             

além de uma resistência às demais classes, porém sem a agressividade dos punks. 
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Figura 7 - Os teddys inspiravam-se em Elvis com traços marcantes da Era Eduardiana.  10

 

A partir do fim de 1960, a moda manifestava-se cada vez mais como uma              

identidade na diferenciação de classes inglesas, caracterizando a quebra do modelo           

top-down, conforme o trecho abaixo: 

 
A moda passa a acontecer de baixo para cima, impulsionada, em grande parte,             
pela disseminação do rock'n'roll entre os jovens. Nos anos 1950, a antimoda            
ainda fazia parte de uma subcultura, não havia sido incorporada pela cultura de             
massa. "[...] essas unidades subculturais minoritárias, apesar de desafiarem a          
corrente principal da moda, permaneceram marginais e nunca foram poderosas o           
bastante para subverter seu curso" (MENDES; HAYE, 2003, p. 152). A           
rebeldia, que passa a ser adotada como um valor pela juventude, ainda faz parte              
de um núcleo marginal, e o mercado consumidor jovem não estava ainda            
suficientemente estabelecido para consumir a ousadia dos produtos que iriam ser           
comercializados a partir dos anos 60 (Zimmermann, 2012, s.p.). 
 

Esse período citado acima evoluiu até o punk, ainda incorporado a uma cultura             

de massa e a um grupo de jovens da classe baixa. A mistura de referências também                

esteve presente nas primeiras criações de Vivienne em 1971, quando utilizava linhas            

coloridas e mangas viradas como era típico na década de 50. “(...) era parte uma garota                

Teddy e parte primórdios do punk” (Kelly & Westwood, 2016, l. 1774).  

10 Fonte: https://allthatsinteresting.com/teddy-boy. 
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Ambas subculturas - teddy e punk - cumpriram aquilo ao que estavam dispostas:             

chocar a sociedade inglesa, especialmente no período pós-guerra e de estagnação social.            

Kyung Choi (2005, p. 62) é clara ao destacar a ambiguidade da moda britânica após a                

emergência dos punks, transformando-se em um paradoxo: de um lado a tradição            

(anti-fashion) e de outro o rompimento com essa tradição que mudaria parte do             

vestuário inglês nas décadas seguintes (fashion), formando uma combinação entre a           

tradição e a cultura das ruas. Ainda segundo a autora, a moda britânica em si possui                

duas características-chaves: "descolada e acidental, mas clássica e sofisticada” (Choi,          

2005, p. 66). Segundo ela, Vivienne Westwood questionou a tradição aristocrática           

britânica sob uma perspectiva histórica e ressignificá-la, apropriando-se dos símbolos e           

mitos da aristocracia inglesa para criar as suas peças e a forma como uma pessoa se                

sente ao se vestir (Choi, 2005, p. 67). 

Sem dúvida, "podemos reconhecer um punk em qualquer lugar do mundo           

(Bortholuzzi & Araujo, s.d., p. 02), e é isso que confere ao movimento uma dimensão               

social tão grande e o torna um elo de comunicação com o mundo graças ao potencial do                 

vestuário para se expressar. Embora tenha marcado principalmente os anos de 1970,            

ainda é possível reconhecer as suas referências atualmente - no capítulo 4 citam-se             

autores que realizaram essa análise do punk em coleções recentes de outros estilistas. 

 

3.3 Moda punk sob a ótica de Vivienne 
 

Esclarecida a associação entre a importância da estética e a identidade dos            

punks, deve-se abordar como Vivienne interpreta o visual criado. Salienta-se que a            

moda pode ser observada especialmente por duas visões distintas, sendo uma capitalista            

e ligada à sociedade do consumo e outra como um "sistema linguístico cultural" (Rocha,              

2007, s.p.). Portanto, está associada à representação dos indivíduos, sendo uma           

manifestação do seu modo de vida, além de um elemento para expor os             

descontentamentos com os modelos em vigor na sociedade (Rocha (2007, s.p.). 
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Nesse contexto, a função do vestuário não é mais apenas sobrepor o corpo, mas              

compor o sistema linguístico da moda que pretende dar significância a algo, neste caso à               

pessoa que o veste ou a um grupo, como aconteceu com os punks. Esses sistemas               

linguísticos e o seu poder de comunicação, persuasão e comercialização foram           

explorados por Vivienne Westwood e o DIY com peças que seduziam e chocavam             

através do fetiche, assim como a agressividade com as correntes. Quando o vestuário de              

1950 perdeu o interesse dos consumidores devido ao rompimento com o rock, era             

importante adaptá-lo, permitindo que o visual punk criasse os seus primeiros símbolos            

próprios (Kelly & Westwood, 2016, l. 1781) e que são vistos como um aspecto cultural,               

possuindo valor semiótico e dimensão ideológica em cada significado (Hebdige, 2002,           

p. 13). As experiências de vida de Vivienne Westwood também estavam entre as suas              

referências, sendo possível afirmar que o seu retrospecto de vida é o berço da moda               

punk, como ela mesma salienta: 

 
“(...) eu tinha visto porto-riquenhas em algum lugar usando seus sutiãs na rua e              
pessoas que se vestiam com shortinhos e sutiã, e elas simples iam a uma loja               
com latas de Coca-Cola no cabelo em vez de bobes. (...) também me lembrava              
de quando eu tivera 15 anos: eu tinha uma amiga de 24 anos, Marjorie Naylor,               
uma tecelã na fábrica de algodão, e ela ia trabalhar de bobes no cabelo e os                
deixava o dia inteiro e então, quando saía à noite, se saísse, só então tirava os                
bobes. Daí os ingredientes do punk são vários. A ideia de pessoas usando roupas              
um pouco grandes ou um pouco pequenas - como roupas usadas ganhadas de             
alguém e tudo o mais. Isso tudo era parte de um visual. E roupas ferradas. E                
pessoas que tinham uma vida mais difícil e mais dramática do que as nossas. (...)               
Tudo tem a ver com histórias” (Kelly & Westwood, 2016, l. 1787 e 1794). 
 

A partir de tudo o que é citado em Kelly & Westwood (2016), destacam-se              

alguns dos principais elementos que nasceram durante os primeiros anos da parceria            

entre Vivienne e Malcolm e se confirmaram como símbolos do movimento punk: 

 

● Camisetas rasgadas e descosturadas; 

● Calças jeans; 
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● Amostras retrô; 

● Spikes; 

● Slogans; 

● Apliques e bricolagem; 

● Couro; 

● Correntes; 

 

Na loja “Let It Rock” as referências ainda eram de 1950, por isso o destaque               

eram os ternos em veludo. Vivienne Westwood percebeu que os homens eram os             

clientes mais assíduos, mas também compravam para as suas namoradas, e foi então que              

começou a modificar mangas e transformar as camisetas em gola V, criando “algo novo              

destruindo o antigo” (Kelly & Westwood, 2016, l. 1918), e era disso que se tratava a                

moda punk: criar ao seu próprio modo. 

Visto que o estilo nas subculturas está repleto de significados (Hebdige, 2002, p.             

18), o punk comprova essa afirmação com a ressalva de que não se trata de um                

significado único, mas uma construção histórica com reflexões de todas as principais            

subculturas do pós-guerra (Hebdige, 2002, p. 26). Quanto aos conceitos de beleza            

quando se estuda essa subcultura, considera-se que "a estética punk é uma mistura entre              

o belo e o feio e rompe com o conservadorismo que a sociedade da época vivia"                

(Andrade,  2017 p. 41). 

A intenção neste momento da pesquisa é abordar o visual punk criado por             

Vivienne Westwood sob a ótica da representação de uma subcultura, não de forma             

isolada, pois se acredita que ao apresentar a relação entre a moda e a expressão de um                 

grupo social deve-se ler esses símbolos desta forma. Embora tenham sido incorporados            

pelo capitalismo, eles são parte daquilo que deu origem à marca e carreira de Vivienne: 

 
O visual era forte o bastante para servir como sua fanfarra própria: os zíperes, os               
fetiches e as referências à pornografia assim como à política foram           
acrescentados por Vivienne com elementos ainda mais fortes de violência          
implicada: lâminas de barbear como joias (desgastadas, em parte, por lixas de            
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unha); correntes e afinetes de segurança e o uso deo estilo “detonado” e tecidos              
aparentemente sujos - “roupas com tendência ao ferrado”, como Malcolm as           
chamava, “roupas para heróis moderno”, como dizia Vivienne, para uma loja           
onde “o moderno era destruído todos os dias” (Kelly & Westwood, 2016, l.             
2404). 
 

A análise dos elementos proposta a seguir não visa decodificar a semiótica de             

cada símbolo, mas explicar o seu potencial visual e referências históricas naquilo que a              

estética punk comunica para se compreender o uso de cada um e o que representaram. 

 

3.3.1 Alfinetes 

 

Uma das referências mais associadas ao punk e a Vivienne Westwood são os             

alfinetes. Há registros de que o acessório surgiu há mais de 2.000 a.C. com a finalidade                

de segurar os pedaços de pano que eram as vestimentas de até então, por isso recebiam                

o nome de "alfinetes de segurança". Malcolm teria visto esses alfinetes com outro uso              

em Nova Iorque: rasgando as peças de vestuário. Sendo assim, a "segurança" que             

remetia então já não existe mais, pois agora não mantém nada: ele arrebenta. De certa               

forma, essa análise é simbólica, visto que a quebra de algo é tudo o que o punk pregava.                  

Malcolm e Vivienne enxergaram os alfinetes como um elemento do punk através de             

Richard Hell , que os utilizava nas calças para esconder os rasgos, tornando-se “o             11

garoto símbolo” (Kelly & Westwood, 2016, l. 2287) do punk: “Seu conjunto de cabelo              

desgrenhado, tons dos anos 1950, camisetas rasgadas e couro estava totalmente dentro            

da órbita do que Vivienne e Malcolm já estavam fazendo e usando” (Kelly &              

Westwood, 2016, l. 2294). O acessório foi utilizado de formas não-óbvias, inclusive nas             

orelhas ao invés de brincos. 

A peça já voltou à moda de Vivienne recentemente, onde mais uma vez não é               

apenas para segurança, mas um acessório junto à boca na coleção Safety Pin Lip. 

11 Cantor norte-americano nascido em 1949 e que integrou a banda Televison, considerada pré-punk, e a                
The Voidoids. 
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Figura 8 - Ao invés de utilizar o alfinete no vestuário, Vivienne reinventou a sua função.  12

 

A criação retornou em 2017, conforme a figura acima, e a sua descrição no site               

da marca da estilista revela alguns dos seus significados: 

 

First seen on supermodel Kate Moss in the AW’93 Catwalk Show, the iconic             
archive Safety Pin Lip is influenced by Vivienne’s fascination with English and            
Scottish traditions served as a source of inspiration and a subject of parody.             
Detailed with a small crystal encrusted pearl Orb, with a Vivienne Westwood            
embossed coin, this unique accessory is designed to be worn on the outside of              
the cheek, whilst the other side of the safety-pin is worn inside the mouth, to               
create a striking, rebellious punk look (Vivienne Westwood Store, s.d.). 
 

Portanto, Vivienne incorpora a rebeldia da identidade punk desde o início. Ainda            

hoje ela não abandona essa ideia de que qualquer peça pode ganhar um novo significado               

de acordo com aquilo que se deseja representar. 

 

3.3.2. Suástica 

 

12 Fonte: https://www.viviennewestwoodestore.com/ss19-safety-pin-lip-yellow-gold-p-706.html. 
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O símbolo da suástica é associado ao nazismo, mas a origem da palavra é da               

língua sânscrita svtika, significando algo semelhante à "boa sorte" e sendo sagrado para             

o budismo. Ao fim do século XIX a suástica foi descoberta pelas culturas ocidentais na               

Europa e a associação positiva ao símbolo mudou após os nazistas alemães se             

apropriarem dele como identidade dos grupos nacionalistas. 

No punk a suástica remetia à vontade de causar o choque e o constrangimento              

social em tom de protesto. O seu uso era parte da semiótica de uma geração distante da                 

realidade do Holocausto (Kelly & Westwood, 2016, posição 2309) e iniciou com o             

baixista da Sex Pistols, Sid Vicious, fotografado com uma camiseta com o símbolo sob              

a explicação de que esse era um recado aos mais velhos para que sentissem vergonha               

dos tempos da guerra. Vivienne Westwood e Malcom McLaren ainda criaram uma peça             

de couro com a suástica brilhando e a representação de Jesus Cristo no que seria a                

virilha da dominatrix, complementando o visual com um capacete nazista. 

Alguns anos depois, na loja “SEX”, a suástica apareceu novamente em uma            

camiseta de Jesus com uma cruz invertida da suástica.  
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Figura 9 - Anos depois, a estilista se arrependeria da criação da camiseta com a suástica.  13

 

A simbologia gerou muita crítica, pois na época um estuprador de Cambridge            

matou jovens universitárias e os relatos diziam que ele usava uma máscara vendida na              

loja de Vivienne e Malcolm. Então, Malcolm decidiu confrontar o problema através da             

camiseta que mostraria o quão hipócrita a sociedade era pois no fundo protegia o              

estuprador, segundo a sua visão. Para Vivienne, o seu trabalho ao criar as camisetas era               

de confrontar o establishment, mas assume que a suástica foi um erro. 

 

3.3.3. Fetichismo 

 

A conotação sexual está presente desde o início no punk como uma forma de              

explorar a liberdade sexual. Etimologicamente, a palavra fetiche é francesa, mas           

segundo Denise Estêvão (2012, p. 43) ela origina do português "feitiço", que por sua              

vez vem do latim "factitious" (fictício). A autora explica ainda que ela remete a práticas               

13 Fonte: 

https://www.dazeddigital.com/fashion/article/24335/1/vivienne-westwood-s-top-ten-political-moments. 
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como a bruxaria e que a conotação sexual surgiu anos depois, apresentando a visão de               

Freud em que associa objetos de fetiche à “insatisfação e alienação social, numa             

sociedade que por um lado tendia a ser cada vez mais libertadora da própria natureza,               

mas que por outro a oprimia e reprimia” (Estevão, 2012, p. 44). 

Essa mesma insatisfação e alienação se repetiam por volta de 1970, criando um             

ambiente favorável ao fetichismo como libertação. Alguns objetos mais conhecidos          

historicamente no punk foram “os fatos de latéx, as máscaras de borracha, as botas de               

cano alto de cabedal e os chicotes” (Estevão, 2012, p. 56), acrescentando a associação              

sexual a ele. Para Vivienne Malcolm o fetiche estava associado ao prazer que a              

liberdade propicia e era uma quebra às tradições ortodoxas. O traje de couro dominatrix              

com a suástica e a representação de Cristo próximo do órgão genital mencionados acima              

também demonstram o quanto esses elementos eram elaborados para causar o espanto,            

uma estratégia para atrair mais clientes (Kelly & Westwood, 2016, l. 1997). 

A obsessão do punk pelo fetiche não é controversa, pelo contrário: é um             

elemento apropriado para o que se desejava representar, completando o “kit punk” com             

o “comportamento e os desvios sexuais” (Kelly & Westwood, 2016, l. 2087).            

Libertar-se sexualmente era libertar-se politicamente (Kelly & Westwood, 2016, l.          

2087), como demonstra a figura a seguir em 1976 na SEX: 
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Figura 10 - As peças em látex, a exposição do corpo e o sinal com as mãos comprovam como o 

fetiche era uma proposta de afronta à sociedade.  14

 

Segundo Vivienne Westwood em sua biografia (Kelly & Westwood, 2016), o           

seu visual preferido da loja era composto por uma saia látex apertada com uma camiseta               

onde havia uma citação pornográfica escrita com vara de bambu e fenda acima dos              

seios, além de meia-calça, unindo todos elementos do punk: fetiche, bricolagem,           

letrismo e atitude (Kelly & Westwood, 2016, l. 2153). Para a estilista, foi o fetiche que                

transformou os teddy boys e roqueiros em adeptos ao estilo punk, sendo um ponto de               

transição em que um estilo se enfraqueceu e outro ganhou autonomia. 

 

3.3.4 Couro 

 

O fetiche também remete ao couro, de certa forma, mas o seu uso no punk foi                

tão recorrente que é importante entender qual o sentido disso para Vivienne Westwood.             

O material ficou famoso graças ao rock and roll com as jaquetas em 1950 e a referência                 

14 Fonte: 
https://www.theguardian.com/artanddesign/2017/nov/10/jordan-vivienne-westwood-sex-shop-photo. 
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aos homens rebeldes enquanto a maioria utilizava alfaiataria (Kindersley, 2014, p. 98),            

pois eram produzidas praticamente em modelos masculinos, como mostra a figura 11 da             

banda americana Ramones. 

 

 

Figura 11 - As jaquetas eram de diferentes estilos, mas sempre de couro.  15

 

O couro foi importante na II Guerra Mundial, quando pilotos de aviões usavam             

jaquetas de couro pois as aeronaves não possuíam aquecimento eficiente e           

popularizaram a peça entre os motoqueiros que se reuniam em gangues para beber e              

causar baderna. Em 1950, no auge do rock, as bandas usavam esse elemento com o               

personagem do "bad boy". Vivienne explica como essas referências a influenciaram: 

 
Não apenas uma, mas ambas as formas de moda jovem cult que alimentam o              
trabalho inicial de Vivienne (...) tiveram suas origens na moda dos soldados            
saídos da guerra, durante sua adolescência, e foram retrabalhadas por ela como            
moda de guerrilha urbana nos anos 1970. As roupas Teddy Boy, usadas por seu              
irmão Gordon e pelos primeiros namorados, formavam uma grande parte do           
cenário da moda rock britânica. Enquanto isso, as camisetas, o couro e os jeans              
de Marlon Brando, James Dean e Elvis Presley eram o uniforme americano            

15 Fonte: 

https://br.blastingnews.com/curiosidades/2018/10/as-5-bandas-punk-mais-importantes-da-historia-segundo-o-site-mu

sica-e-cinema-002733615.html. 
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essencial da rebeldia adolescente durante os anos do rock and roll que            
influenciaram diretamente o visual rock britânico e também teve suas raízes na            
Segunda Guerra Mundial. Eles são os primeiros ingredientes do visual Vivienne           
Westwood, e os primeiros designs da loja na King’s Road (Kelly & Westwood,             
2016, l. 1039 e 1046). 
 

Deve-se destacar que a peça colaborou com o propósito DIY, pois Vivienne            

personalizava jaquetas de couro antigas incluindo alguma palavra ou spikes, fazendo           

elas menos rock e mais punk, além de saias e calças em couro para as mulheres que                 

remetiam ao fetichismo. 

 

3.3.5. Spikes 

 

"Spike" pode ser traduzido como “prego”. O seu uso no vestuário aconteceu a             

partir do punk e o detalhe de ser pontiagudo tem muita relevância aqui. Os spikes eram                

colados principalmente nas jaquetas de couro, mas também nos calçados, pulseiras e            

cintos para demonstrar agressividade. Propriamente na questão estética, o metálico          

quebrava a monocromática preta do punk, e as tachas, como se pode denominar os              

spikes, também foram mais um elemento de bricolagem, pois eram coladas uma a uma. 

Conforme se viu acima, as peças em couro foram uma maneira de realizar a              

transição do rock para o punk no visual, e muitas também acompanhavam spikes, como              

na figura abaixo: 
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Figura 12 - Além dos cabelos espetados e jaquetas de couro, identifica-se spikes no vestuário.  16

 

É importante destacar que esse elemento é utilizado com recorrência até hoje na             

moda. Diversas bolsas e sapatos de alta-costura já incorporaram os spikes para agregar             

mais “personalidade” à peça, a exemplo deste sapato da grife Alexander McQueen. 

 

 

Figura 13 - A peça da grife é atual, mas com referências ao punk.  17

 

16 Fonte: http://www.eu-gourmet.com/2015/08/a-lasanha-de-salmao-e-os-punks.html. 

17 Fonte: 

https://www.farfetch.com/br/shopping/women/alexander-mcqueen-slide-com-spikes-item-14520613.aspx

?storeid=11918. 
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Embora não se relacionem mais necessariamente à agressividade, os spikes          

também são encontrados em acessórios como colares e pulseiras, da mesma forma como             

acontecia nos punks. 

 

3.3.6. Slogans e camisetas 

 

As camisetas se tornaram uma das principais marcas do estilo punk produzido            

por Vivienne Westwood acompanhadas de slogans provocativos, por isso são dois           

elementos tratados em conjunto. A bricolagem é a principal responsável por isso e a              

estilista escrevia nas camisetas tudo aquilo que gostaria de dizer, já que todas as              

mensagens poderiam ser emitidas através da peça. Cally Blackman (2012) destaca que            

até hoje “slogans estampados em camisetas continuam a ser uma das formas mais             

versáteis de protesto e autoexpressão por meio do vestuário” (p. 283). 

Kelly & Westwood (2016, l. 2004) salientam que a estilista é considerada a             

inventora das camisetas com “dizeres”. Mesmo havendo alguns registros desse tipo de            

material anteriormente, não ocorria forma popular e rebelde. Há muito fatores que            

influenciaram na customização das camisetas e o sucesso delas, inclusive          

economicamente: eram produtos baratos. Além disso, há uma questão de gênero a se             

associar, pois os vocalistas das bandas punks eram em sua maioria homens, e as              

camisetas são historicamente associadas à moda masculina, não feminina.         

Originalmente, elas foram fabricadas como vestimentas íntimas e influenciou inclusive          

o artista Michelangelo, em 1516, cuja obra "O escravo moribundo" aparece vestindo            

parte de uma camiseta.  
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Figura 14 - Apesar da obra de Michelangelo, demorou muito mais tempo para se “normalizar” o uso da 
peça.  18

 

A peça ficou mais popular a partir da II Guerra Mundial com os soldados              

europeus e americanos e também graças aos filmes norte-americanos, mas vista como            

uma transgressão e afastando ainda mais o seu uso das mulheres. Vivienne Westwood,             

contudo, customizava, vestia e vendia camisetas ao público feminino e masculino           

acompanhadas de mensagens provocantes ou irônicas que a tornaram um ícone como            

designer gráfica. O letrismo explorado por ela e Malcolm tornou-se comum e mais uma              

marca do DIY e da bricolagem. 

 
O letrismo, entretanto, era apenas uma parte do universo gráfico de Vivienne e             
Malcolm. Vendidas no número 430 da King’s Road por preços entre duas e sete              
libras, “o que era bem razoável, na verdade, levava horas e horas para fazer              
alguns daqueles modelos”, as camisetas eram impressas em cores de grande           
contraste, rasgadas, algumas vezes costuradas por fora e frequentemente         
customizadas com queimaduras de cigarro e zíperes. (...) Pegue uma ideia,           
talvez da alta arte, talvez da cultura popular existente; justaponha-a àquilo que            
desafie a intenção original da imagem ou que simplesmente choque. Coloque-a           
centralizada cruzando o torso ou algo assim de forma que algum detalhe apareça             
apenas com uma inspeção atenta. Venda. Supreenda (Kelly & Westwood, 2016,           
l. 2025 e 2032). 

18 Fonte: http://www.ritaprado.com.br/2014/08/01/regata-branca-algumas-historias/. 
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Um dos exemplos mais atuais da estilista foi a camiseta que criou em meio aos               

seus protestos da revolução climática: 

 

 

Figura 15 - Criada nos anos 2000, mais de 30 anos após o punk, a camiseta traz a sua mensagem bem 
clara.  19

 

Os slogans tornaram-se uma grande característica no trabalho de Vivienne, e a            

prova disso é que estão até hoje em alta, principalmente nas grifes de luxo. Engraçadas,               

irônicas, provocativas, rebeldes, femininas: mudaram a tradição de se vestir, exatamente           

como o punk pretendia. 

 

3.3.7 Calça jeans 

 

19 Fonte:  

http://www.viviennewestwoodesale.com/vivienne-westwood-childs-square-climate-revolution-tshirt-p-17

89.html. 
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Outra peça que se destacou entre os punks foi a calça jeans. A questão do uso do                 

jeans em si, a sua origem e aceitação social já fora abordada no capítulo 1, contudo,                

deve-se esclarecer dois pontos importantes nas calças jeans punks: 1. Eram utilizadas no             

estilo skinny; 2. Substituíram as minissaias no guarda-roupa feminino. 

Quanto ao facto número 1, ele ocorre pois as calças jeans das décadas anteriores              

ao punk eram no estilo boca de sino, onde a sua forma de corte e costura contava com                  

uma abertura na parte inferior. Conforme explica Kindersley (2014,), “os punks           

odiavam a boca de sino, que para eles simbolizavam os ‘hippies idiotas’” (p. 110), mas               

as calças com a boca reta não eram comuns, por isso era necessário cortar os modelos                

anteriores para um estilo novo, que ficou conhecido como skinny por ser mais apertado              

na boca, além de elementos como rasgos, correntes e spikes. 

 

Figura 16 - A calça completava o visual junto à jaqueta de couro.  20

 
Já o ponto número 2, que faz referência às mulheres, prova ainda mais a              

importância social do punk. O que se viu foi uma diversificação das opções de vestuário               

20 Fonte: 
https://blog.damyller.com.br/moda-feminina/o-jeans-na-historia-do-rock/attachment/1970-punk-sex-pistol
s/. 
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em uma sociedade que ainda estava se habituando à liberdade feminina, por isso a              

minissaia oportunizou o uso do jeans no guarda-roupa das mulheres (Andrade, 2017, p.             

11). Isso tem relação com a reestruturação social que acontecia naquele momento, mas             

também foi uma forma de as mulheres reafirmarem-se socialmente pelas suas próprias            

escolhas. 

 

3.4 Estilista-ativista 

 

Finalizada a análise documental sobre os elementos da estética punk, deve-se           

abordar outro ponto da vida e carreira de Vivienne que foi motivada pelo movimento,              

assim como pelas suas crenças pessoais. “Em alguns círculos hoje em dia, Vivienne é              

mais famosa como ativista do que como estilista”, (Kelly & Westwood, 2016, l. 4947),              

diz a descrição do seu próprio filho. Se toda a conexão da moda com a sociedade foi                 

abordada desde o início dessa pesquisa, como poderia Vivienne Westwood se distanciar            

da questão social? Observa-se que o seu objetivo final sempre foi o ativismo, enquanto              

que o punk foi o meio para esse fim. Sendo a moda uma forma de se afirmar no mundo                   

e criar a sua identidade, é através do vestuário que se reproduz uma mensagem,              

intencionalmente ou não, mas os símbolos que a peça carrega manifestam algo. 

O ativismo de Vivienne já se manifestava no punk através dos slogans das             

camisetas e da mobilização social contra as ações do governo que se promovia ao redor               

da sua loja em Londres. Apesar de não ter consciência política na época, a premissa de                

que já sabia que desejava falar algo e o facto de ser ativista são confirmados por ela                 

mesma: "Eu sou uma estilista e sou o que se chama de ativista. E creio que havia sinais                  

disso desde cedo." (Kelly & Westwood, 2016, l. 471). Hoje, a sua produção é focada na                

preocupação com o impacto ambiental com o uso de algodão orgânico, entre outras             

medidas. 

Para Kelly (Kelly & Westwood, 2016, l. 3823), a estilista será lembrada pelas             

três áreas em que ganhou o mundo: punk, política e arte. A consciência política foi um                
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processo gradual na vida de Vivienne e se reflete nas próprias coleções de moda, mas               

esse hábito iniciou antes de as suas criações serem desfiladas, como no episódio da              

camiseta “God Save the Queen”, comercializada na loja de Vivienne e Malcolm            

chamada Seditionare. 

 

 

Figura 17 - A camiseta era uma referência em protesto à família real britânica.  21

 

A peça foi uma provocação ao Jubileu de Prata da Rainha Elizabeth II, em 1977,               

na mesma época em que a loja da dupla foi encerrada com tapumes para evitar acidentes                

com os torcedores do Chelsea que passavam pelo local, conforme é relatado: “(...) os              

tapumes foram grafitados com “Seditionaries” [Sediciosos] - “que é a minha posição, de             

qualquer forma, depois de todos esses anos”, afirma Vivienne, “fazer roupas para heróis             

e encorajar a sedição - seduzi para a revolta” (Kelly & Westwood, l. 2375). 

Graças à estilista, as referências da moda de rua também se destacaram nas             

passarelas, como no caso da Witches Collection [Coleção Bruxas], em 1983. Vivienne            

21 Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/789280. 
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relata (Kelly & Westwood, 2016, l. 3351) que a coleção foi completamente influenciada             

pela figura de Keith Haring, por isso era composta por grafites hieróglifos, ilustrações e              

cores, com destaque para a cultura hip hop que crescia nas ruas de Nova Iorque. O tênis                 

de corrida com três línguas, para Westwood, foi a essência de toda essa identidade,              

sendo considerada a primeira estilista a levar a peça para um desfile. 

 

 

Figura 18 - Até então, o tênis não era um acessório de moda visto em desfiles.  22

 

Atualmente, Vivienne colabora com uma série de campanhas de ativismo:          

Anistia Internacional, Conselho dos Refugiados, PETA, Friends of the Earth,          

Greenpeace, entre outras. Apesar de estar incluída na indústria de luxo, o que provoca              

críticas ao seu trabalho, Vivienne Westwood acredita que “moda e ativismo, elas se             

ajudam” (Kelly & Westwood, 2016, l. 4974).  

Ela levou o envolvimento com o ativismo também à sua loja Worlds End:             

“aquele sempre fora meu fórum para a política, aquela loja; é um cadinho de ideias”               

(Kelly & Westwood, 2016, l. 5161). Sobre a relação mais profunda entre o ativismo e               

22 Fonte: http://www.theblitzkids.net/vivienne-westwood-witches-collection-1983/. 
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moda, está o exemplo da coleção primavera/verão de 2013, intitulada “Revolução           

Climática”, cuja marca foi uma camiseta com o título da campanha desfilada por             

Vivienne: 

 

Figura 19 - A presença de estilistas desfilando não é algo comum na alta-costura.  23

 

Em suma, Vivienne Westwood foi responsável por levar a atitude punk - o             

protesto, inconformismo e a quebra de códigos sociais - para a moda e as passarelas.               

Não é exatamente essa uma das funções possíveis da moda? Pode-se afirmar que sim. O               

que Vivienne faz é uma fuga do senso comum para, assim como no punk, seguir               

causando choque e buscando atenção dos medias, mas de forma estratégica para            

alcançar públicos diferentes e através da “moda de protesto” ou “moda crítica”. 

Anteriormente ao momento de Vivienne Westwood focada nas alterações         

climáticas, a monarquia inglesa foi alvo de muitas das suas críticas ainda em 1980.              

Bortholuzzi & Araujo (2013) verificaram que, dentre muitas referências à família real            

britânica durante o seu trabalho, em uma delas Vivienne recorreu à paródia,            

23 Fonte: 

https://www.deseret.com/2012/9/16/20436089/vivienne-westwood-casts-herself-as-climate-warrior. 
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"caracterizada por uma inversão irônica" (para. 20), na coleção de Outono/Inverno           

87/89. A coleção Harris Tweed contou com muitos elementos inspirados nos alfaiates            

de Savile Row - conforme se verá melhor no capítulo 4 - representando a aristocracia e                24

de uma forma em que Vivienne "sugere aos consumidores que eles também podem se              

aproximar da realeza, caso utilizem elementos característicos desse grupo social, ou           

seja, o luxo e o requinte é algo ao alcance dos plebeus" (Bortholuzzi & Araujo, 2013,                

para. 34). 

 

3.5 A relação com a mídia 
 

A personalidade crítica e ativista sempre marcou Vivienne, mas é interessante           

observar a mudança de visão tanto do mercado quanto dos medias: ela passou de              

rebelde à estilista de alta-costura e ativista. A mudança na forma de enquadramento             

sobre o seu trabalho reflete as diferentes fases que viveu e como isso impulsionou a sua                

marca. 

A maneira como os medias tratavam Vivienne na década de 70 era um reflexo              

da ótica que pairava sobre o punk: rebeldia, transgressão e ilicitude. Em primeiro lugar,              

o foco era aos grupos sociais que comandavam as ondas de protestos no Reino Unido, e                

o segundo momento aconteceu com a identificação visual pelos adornos          

comercializados nas lojas de Vivienne Westwood e Malcolm McLaren e a ascensão dos             

Sex Pistols. Entretanto, parte da atenção dos meios de comunicação concentrou-se em            

Malcolm para somente depois migrar para sua parceira. A loja na King’s Road, logo no               

início, foi a primeira vez em que as criações polêmicas foram retratadas: 

 
Logo havia atenção da mídia, assim como a atenção dos colegas da Granny             
Takes a Trip. Houve um artigo no London Evening Standard e uma menção na              
Rolling Stone, um ensaio fotográfico com a amiga e fã de Vivienne, Louise             
Doktor, para a Club International, seguido de perto por uma encomenda para            

24 Rua localizada no centro de Londres e tradicionalmente conhecida pela circulação de homens e               
alfaiates cujos clientes compravam as suas criações sob medida. 
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fornecer as roupas de Ringo Starr e de David Essex no filme de 1973, That’ll be                
the Day (Kelly & Westwood, 2016, l. 1946). 

 
Todo esse contexto causava polêmica, mas os medias exploraram o visual           

fetichista, a violência e o comportamento inadequado dos integrantes da Sex Pistols. O             

punk tornou-se um produto para a imprensa, muitas vezes pautada por Malcolm, que se              

favoreceu com um discurso criativo, fora do convencional (Kelly & Westwood, 2016, l.             

2581), por isso negociou uma entrevista da banda ao vivo na televisão em dezembro de               

1976 no Today, um dos programas mais conhecidos da Inglaterra e apresentado nas             

primeiras horas da noite. 

A performance da banda no programa expôs o punk ao mundo, assim como o              

nome de Vivienne Westwood. Os integrantes da banda haviam consumido bebida           

alcoólica no camarim propositalmente graças a Malcolm, que os manipulou para causar            

mais impacto com a aparência e o comportamento deles ao vivo. Essa foi             

provavelmente a primeira vez que os britânicos ouviram a palavra “Fuck” em rede             

nacional naquele horário, causando um escândalo em veículos tradicionais como o           

jornal Daily Mirror, conforme a capa a seguir: 
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Figura 20 - Com a entrevista, todos passaram a enxergar ainda mais os punks e a sua agressividade.  25

 

Foram muitas repercussões da entrevista que deram evidência à dupla responsável pelo            

agenciamento e visual da banda, assim como todo o movimento punk. 

 
Os jornais ficaram loucos pelas “palavras de quatro letras que abalam a TV”             
(Daily Telegraph), e expressaram “Fúria no bate-papo obsceno na TV” (Daily           
Express). Mas foi o Daily Mirror, guardião do puritanismo da nação, que deu a              
Malcolm a manchete que ele tanto esperava. “A obscenidade e a fúria!”,            
alardeava. “Foi a linguagem mais obscena jamais ouvida na televisão britânica”,           
continuando ao transcrever todo o conteúdo. “Quem são esses punks”,          
perguntava o Mirror, “que deixam o ar melancólico e causam alvoroço enquanto            
pessoas reclamando congestionam as linhas de telefone da TV?” (Kelly &           
Westwood, 2016, l. 2588). 
 
Devido ao impacto negativo da entrevista, Vivienne Westwood e Malcom          

McLaren foram tratados como “inimigos britânicos”, confirmando estereótipos        

associados ao punk como uma cultura popular “degenerada, pueril e intencionalmente           

25 Fonte: https://wcclibraries.files.wordpress.com/2016/03/punk4.png. 
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feia” (Kelly & Westwood, 2016, l. 2623). Por outro lado, os Sex Pistols refletia uma               

sociedade que vivia um processo de mudança e estava infeliz, por isso a divulgação              

permitiu que muitas pessoas se identificassem e enxergassem o punk como um            

movimento cultural. 

A estilista começou a ser mais procurada nessa época para conceder entrevistas,            

mas ainda herdava a fama negativa do punk. No entanto, uma parcela da imprensa              

também estava a reconhecer as suas produções criativas e a estética do movimento. A              

mudança na relação de Vivienne com os medias aconteceu volta de 1980 com o              

afastamento de Malcolm e o avanço da moda de rua, onde o anti-fashion permitia mais               

destaque ao que era fashion. Em Kelly & Westwood (2016) está o relato da stylist               

Caroline Baker: 

 
“Eu adorava o que estava rolando na loja de Vivienne. Parecia uma            
manifestação natural e visível do caso que o país estava experimentando           
politicamente, e era louco que a Vogue e as outras estivessem ignorando aquilo.             
Minhas coleções preferidas dela, portanto, foram as duas primeiras - ‘Piratas’ e            
‘Lama (Buffaloes)’ [Mud (Buffaloes)]. Era como as refeições que ela cozinhava           
para nós: deliciosas, simples, feitas como que por mágica. (...) E isso era             
Vivienne” (Kelly & Westwood, 2016, l. 3373). 

 

Hoje, um desfile do Westwood Group Label reúne veículos de comunicação           

como Time, Marie Claire, Vogue (de várias partes do mundo), Harper’s Bazaar, New             

York Times, entre outros. Vivienne Westwood reconhece a importância dos medias em            

sua carreira, principalmente publicações da Vogue na Itália e Estados Unidos: “elas            

foram maravilhosas a meu respeito, minhas duas principais apoiadoras no início” (Kelly            

& Westwood, 2016, l. 432). As suas entrevistas atualmente estão ligadas ao ativismo,             

mas a relação é amigável e, no caso da imprensa inglesa, sempre citando a estilista               
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como um dos ícones da nação, como na matéria mais recente do The Guardian com               26

ela, em fevereiro de 2020: 

 
It is quite the opening salvo, but at 78, Westwood has been ruffling feathers on a                
grand scale for half a century. She is the queen of punk, the fairy godmother of                
streetstyle, the dame who twirled knickerless at Buckingham Palace         
(Cartner-Morley, 2020). 

 
Sendo fundamental a função dos medias na construção da opinião pública e,            

após a leitura da biografia da estilista e matérias jornalísticas a seu respeito, conclui-se              

que Vivienne percorreu uma trajetória da reprovação à “heroína fashion”          

(Cartner-Morley, 2020). Conforme se observará no capítulo seguinte, isso também foi           

determinante para a mudança na sua carreira e a migração para a alta-costura. 
  

26 Disponível em: 
https://www.theguardian.com/fashion/ng-interactive/2020/feb/15/ive-always-been-a-rebel-vivienne-west
wood-and-andreas-kronthaler-on-squaring-environmental-activism-with-selling-fashion. 
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Capítulo 4. Haute-couture: o punk nas passarelas 
 

Neste capítulo que precede as considerações finais o propósito é abordar a fase             

principal de transição da carreira de Vivienne Westwood. Este período é marcado pelo             

afastamento pessoal e profissional de Malcolm McLaren e de aproximação com a            

alta-costura. Simultaneamente, a mudança da estilista em direção a um novo estilo é             

também um movimento crescente do punk, cujas referências se encaminham com ela            

para outro contexto social e econômico. Desta forma, tal capítulo é fundamental para             

esclarecer por vez como o punk concretizou a trajetória das ruas às passarelas através              

das coleções criadas pela estilista em meados de 1980 e inspirou outros estilistas a              

também ressignificarem a subcultura. 

 

4.1 Os novos rumos de Vivienne 
 

O término da banda Sex Pistols, em 1978, representou uma prévia do que             

aconteceria nos anos seguintes: o rompimento profissional e pessoal de Vivienne           

Westwood e Malcolm McLaren. A separação da banda acompanhou a derrocada do            

punk, que por sua vez ainda resistiu por mais alguns anos após 1978 no seu molde                

original, mas as questões políticas e sociais eram menos intensas pois o contexto estava              

a mudar. Um relato pessoal de Vivienne exemplifica como essa época entre o fim dos               

Sex Pistols e o início da década de 80 comportou-se como um vetor de mudança: 

 
“A razão de ter me tornado uma estilista se conecta, na verdade, com a              
necessidade de simplesmente levantar e continuar com aquilo. Eu tinha          
começado a ajudar Malcolm apenas porque podia. Mas então chegou um ponto            
com os Sex Pistols, e Sid tinha morrida, em que tudo tinha que mudar. A banda                
tinha parado, o aluguel foi aumentando em nossa lojinha em World’s End e eu              
realmente tinha que tomar uma decisão de continuar ou não. Eu podia ter             
desistido. Àquela altura eu estava perdendo muito dinheiro na loja - o que não              
sabia na época era que o motivo era o gerente da loja, que estava roubando tudo                
por causa de seu vício em drogas. Foi um grande problema para mim. E, nesse               
meio-tempo, as coisas desmoronaram completamente com Malcolm” (Kelly &         
Westwood, 2016, l. 3072). 
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Foi a partir de então, na época da coleção “Pirates” [Piratas], em 1981, que              

Vivienne começou a administrar os negócios por conta própria com mais autonomia.            

Isso combinou com o momento de mudanças que a sociedade britânica vivia com a              

eleição de Margaret Thatcher, em 1979, enquanto a moda ensaiava um modelo mais             

conservador de reencontro ao seu passado através da influência política. 

Com relação a Vivienne Westwood, “o final dos anos 1970 e o começo dos 1980               

foram mais, para ela, do que a transição de proprietária de boutique punk a guru da                

moda mainstream, (...) foram os anos que testemunharam a sua separação definitiva de             

Malcolm” (Kelly & Westwood, 2016, l. 3086). Após a estilista ter que encerrar a loja               

Seditionarie, Malcolm McLaren dedicou-se a outros grupos musicais, permitindo de          

forma indireta que Vivienne explorasse novos elementos no seu estilo: “(...) o vestido,             

as pinturas e as gravuras da Revolução Francesa, da jeunesse dorée, como a moda Les               

Incroyables et Merveilleuses” (Kelly & Westwood, 2016, l. 3105). Essas foram as   

referências que surgiram pela primeira vez na coleção Pirates com traços punks como             

camisetas e menção de obras sobre o tribalismo e a sexualidade. A coleção obteve um               

resultado positivo e foi a estreia de Vivienne com uma campanha completa nas             

passarelas e depois comercializada em sua loja, além de colaborar para instituir o que se               

chamou de “Novo Romantismo”, influenciando vários estilistas a partir de então. 
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Figura 21 - A coleção Pirates ficou marcada como uma das representações do Novo Romantismo, 
utilizando a figura de um personagem anarquista - pirata - para simbolizar o movimento.  27

 

As coleções seguintes - “Witches” [Bruxas] e “Punkture” [Punção] - foram ainda            

mais marcantes na separação de Vivienne e Malcolm, além de consolidar a transição em              

sua vida pessoal e profissional. No trecho a seguir ela relata como encarou isso: 

 
Eu tinha uma ambição pessoal de tirar vantagem de minhas próprias criações e             
senti que, se não o fizesse, seria apenas uma loja vendendo artigos dos outros. E               
assim como tudo aquilo (e isso vai soar louco, mas talvez eu fosse), dá para               
resumir assim: além de minha ambição de provar algo a mim mesma, também             
havia, para mim, um tipo de dever. Uma obrigação que eu devia à moda ou a                
mim mesma. Aquilo que podia fazer, de alguma forma eu devia fazer. Porque se              
não fizesse, ninguém mais faria (Kelly & Westwood, 2016, l. 3174). 

 

A coleção “Witches”, citada no capítulo anterior, chamou a atenção dos medias e             

dos profissionais da moda nos desfiles de Paris. Aqui é válido um adendo: o termo               

“chamar atenção” em Paris significa obter reconhecimento no meio mais concorrido da            

moda até hoje. Esse acontecimento aumentou a autoconfiança de Vivienne: “em parte            

27 Fonte: https://collections.vam.ac.uk/item/O75527/pirate-ensemble-vivienne-westwood/. 
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pelo fato de ter visto todas aquelas coisas punks a que eu tinha dado origem sendo                

mostradas nas passarelas de Paris” (Kelly & Westwood, 2016, l. 3365). O momento             

inspirou também o nome de sua primeira loja no West End: Nostalgia of Mud              

[Nostalgia de lama], “referindo-se à ideia romântica francesa da pobreza idealizada”           

(Kelly & Westwood 2016, l. 3388). 

O Novo Romantismo já se tornava característico no mundo todo, com o estilo de              

peças “detonadas” mesclando a saias ondulantes românticas. A capa de chuva criada na             

coleção “Witches” - visível na figura 18 - também comprova isso com a lógica de criar                

novas formas de caimento das peças, priorizando os movimentos no corpo e o conforto              

com o estilo detonado e as cores de “lama” associadas ao punk. 

 

 

Figura 22 - A capa de chuva da coleção Witches tornou-se um símbolo da qualidade do corte da grife 
Westwood.  28

 

Após esse período, entre 1983-1984, a alfaiataria também predominou em suas           

inspirações. Já em 1985 a coleção “Mini crini” destacou-se “por mudar a silhueta da              

28 Fonte: https://br.pinterest.com/pin/11751649011537313/. 
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moda das mulheres “ (Kelly & Westwood, 2016, l. 3597). As bailarinas foram a sua               

inspiração, assim como os traços de erotismo, a Era Vitoriana e referências do punk: 

 
Comecei com a silhueta, como se faz, que é apenas uma silhueta bonita e              
clássica que me lembrava de minha infância e dos casaquinhos que a princesa             
Elizabeth tinha. Mas então também olhei para Brigitte Bardot, que era uma            
heroína para mim. Havia esse sentimento dos anos 1950, formal e brincalhão.            
Era um sentimento bem infantil de Lolita. Eram ideias que eu tivera no fim dos               
anos 1970 que eu tinha guardado (Kelly & Westwood, 2016, l. 3632). 

 

Após isso, as coleções continuavam focadas na alfaiataria e concretizaram a sua            

produção de ternos sob medida. Surgiu ainda a necessidade de uma logomarca, que             

também está ligada a esse novo tempo e teve como modelo a coroa britânica,              

“representando a britanidade e preocupações globais e futuras todas de uma vez” (Kelly             

& Westwood, 2016, l. 3684) e uma consolidação gradual dessa nova fase: “Vivienne se              

deslocou mais e mais para os reinos da alta-costura e da alfaiataria com referências              

históricas (...) porém, continuou a repetir gráficos modernistas e modelos punks” (Kelly            

& Westwood, 2016, l. 3684). 

 

 

Figura 19 - A coroa criada para a logomarca foi mais uma forma de fazer referência e crítica às tradições 

inglesas  29

 

29 fonte: https://www.viviennewestwood.com/en/. 
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A coleção que firmou isso foi a “Harris Tweed”, no inverno de 87-88, com              

tecidos que predominaram no século XVIII, como os fios de lã penteada, em associação              

à aristocracia britânica. Isso poderia ser irônico quando se trata de uma punk, mas              

Vivienne comenta que entre suas inspirações adora “parodiar o inglês, e usar tecidos             

britânicos” (Kelly & Westwood, 2016, l. 3691). 

 

 

Figura 24 - A coleção Harris Tweed consolidou de vez o xadrez no trabalho de Vivienne.  30

 

Portanto, observa-se que a sua entrada no cenário da alfaiataria foi acompanhada            

dos elementos punks incorporados às criações. A forma como mescla o erotismo e             

fetichismo, entre outros recursos, ainda hoje caracterizam a sua marca, por isso            

afirma-se que Vivienne Westwood é o punk em meio à alta-costura. 

Mas, afinal, o que é a alta-costura e como o punk pode ter espaço nele, se                

pregava mudanças e transgressões? Analisar tais questionamentos também é uma forma           

de compreender como Vivienne realizou a sua transição e transformou o punk em             

inspiração a partir do que se pode definir como uma convergência cultural. 

30 Fonte: https://br.pinterest.com/pin/362328732509360317/. 
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4.2. A alta-costura e as grandes maisons 
 

Sendo a moda uma questão de identificação e diferenciação, o punk traduz isso             

assim como a alta-costura também o faz. Na sua abordagem sobre a alta-costura,             

Vinken (2005, p. 62) explica que a moda parisiense, em específico, possui uma clara              

ligação com a aristocracia social, o que cria essa oposição entre o punk e a alta-costura. 

A estreia de uma coleção de Vivienne Westwood em Paris foi na temporada de              

1981-1982 em um desfile intitulado “Buffalo” e que causou grande repercussão.           

Deve-se entender que a Semana de Moda de Paris e as marcas francesas se destacam na                

alta-costura desde 1868 com a formação na França do Sindicato da Alta Costura por              

artesãos da época. Assim, o termo haute couture [alta-costura] virou referência de            

qualidade e é protegido juridicamente desde 1945 com regras de alto padrão para             

permitir que uma empresa receba a qualificação. 

O conceito do termo “alta-costura”, segundo Maria Auxiliadora Costa (2016, p.           

25), define o vestuário produzido por um número limitado de casas de costura, além do               

facto de as peças serem praticamente exclusivas e sob medida. É uma moda oposta ao               

prêt-à-porter e o fast fashion, sendo direcionada a um público restrito dado o seu custo               

financeiro elevado. Historicamente, o seu predomínio não durou mais do que uma            

década devido ao surgimento de “estilos dirigidos a pequenos grupos e à juventude”             

(Blackman, 2012, p. 7), transformando os hábitos de consumo. 

De acordo com o conceito de Vinken (2005), essa moda haute couture é o              

oposto da moda da rua, mas alguns estilistas alteraram esse determinismo nas últimas             

décadas: 

 
Yves Saint Laurent, the first, in his 1960 winter collection, to introduce street             
fashion such as leather jackets and turtleneck pullovers into haute couture,           
clearly came to believe that the street could be tamed to the purposes of haute               
couture. In 1978, when he again took over some details from street fashion –              
pointed collars, small hats, shoes with tassels – it was in order to bring a little bit                 
of wit into haute couture – the ‘freedom of the street, the arrogance and              
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provocation of the punks, for example,’ in his words – but ‘all of this naturally               
with dignity, luxury, style.’ Exactly this, however, ‘dignity, luxury, and style,’           
was what had definitively driven the street out of fashion (Vinken, 2005, p. 63). 

 

A alta-costura popularizou-se como referência para empresas do setor da moda           

de produções artesanais e alto padrão. O seu precursor foi Charles Frederick Worth, que              

focava em uma produção sob medida e profissionalizou o ofício de costureiro            

atendendo membros da nobreza e realeza no século século XIX. Outro ponto de             

destaque na alta-costura é a originalidade das peças, o que lhes confere uma             

identificação característica, além do facto de as empresas receberem o "nome do            

responsável pela 'assinatura' dos modelos criados" (Costa, 2016, p. 29). 

Salienta-se, entretanto, que a alta-costura "assumiu para si a função de um            

laboratório de experimentação e criação, incluindo pesquisas de materiais, cores e           

tendências” (Costa, 2016, p. 30). No que se refere à função da moda como diferenciação               

social, a alta-costura se apresenta em seu princípio como uma maneira de a nobreza ter               

as suas vestimentas confeccionadas com exclusividade, estando associada aos atritos de           

classes: quem se veste melhor é porque vive com mais poder. Esse estilo de produção               

marcou uma mudança bem pontuada por Wilson (2003): "o estilista teve que se tornar              

um artista” (p. 32), de forma a garantir a exclusividade e requinte das peças. Portanto,               

não se tratava de um modo de vestir, mas de um estilo de vida e diferenciação social. 

Foi no crescimento dessa lógica que as maisons - as grandes casas de moda - se                

destacaram com nomes como Dior, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Coco Chanel e,            

então, Vivienne Westwood. A alta-costura e as maisons remetem a uma ideia            

tradicional e aristocrática, tanto pelo seu valor monetário quanto pelo seu histórico de             

clientela, criando novamente uma discussão entre o fashion e o anti-fashion.           

Tratando-se de um modelo onde as empresas devem manter a tradição e a qualidade,              

então há possibilidade de se reconhecer a alta-costura como anti-fashion. Nesse modelo            

ligado às classes mais ricas, pressupõe-se que referências subculturais não tenham           

espaço, mas Vivienne quebrou essa lógica top-down e estabeleceu o bottom-up ao            
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incluir as origens punks em suas coleções. Além dessas considerações, acrescenta-se           

que a carreira de Vivienne Westwood também possui forte ligação com Paris, visto que              

o seu nome como estilista “é conhecido no mundo inteiro como resultado do que              

acontece e aconteceu em Paris” (Kelly & Westwood, 2016, l. 98). 

 
4.3 O punk chega à alta-costura 

 

No site da Fédération de La Haute Couture et de la Mode é possível              31

acompanhar os calendários da PFW - Paris Fashion Week. No link "Membros" estão as              

marcas que desfilam a cada temporada e entre elas está a de Vivienne Westwood, a               

segunda inglesa a desfilar no evento após Mary Quant, criadora da minissaia. 

Para se abordar essa história deve-se destacar que a ligação entre a alta-costura e              

a arte cresceu principalmente após a II Guerra Mundial, onde a figura do costureiro              

ganhou destaque enquanto os estilos considerados "modernistas", como o punk, eram           

mais questionadores (Wilson, 2003, p. 64) e, ao mesmo tempo, “o estilo da subcultura              

da juventude americana, como o das bobby-soxers (...) tornou-se inspiração para os            

adolescentes do continente” (Blackman, 2012, p. 15). Depois, em 1970, o período            

vitoriano se misturou ao crescimento do jeans e dos trajes esportivos (Blackman, 2012,             

p. 2018) com impacto na alta-costura devido às peças de Vivienne Westwood. Para             

Blackman (2012), a legado de Vivienne à indústria da moda “foi o de transformar o               

estilo das ruas e da cultura underground numa rica fonte de inspiração para estilistas da               

alta moda” (p. 2019). 

Blackman (2012, p. 286) aponta que o vestido da coleção “Conceptual Chic”, da             

estilista Zandra Rhodes, decretou o fim do punk como se conhecia até então e inaugurou               

uma nova fase na moda. A peça contava com partes do tecido propositalmente rasgadas,              

além de diamantes e alfinetes, alternando entre o underground e o requinte. 

 

31 Disponível em: https://fhcm.paris/fr/. 
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Figura 25 - A peça produzida por Zandra ficou famosa pela influência punk.  32

 

O reconhecimento de Zandra à influência do movimento punk e a Vivienne            

(Kelly & Westwood 2016, l. 2781) também causou um aumento na demanda pela moda              

punk. A partir da década de 80 do século XX, Vivienne já dividia espaço com outros                

estilistas nas passarelas com as suas próprias criações após ter auxiliado a determinar o              

bottom-up. Depois de "Pirates" e "Nostalgia of Mud", foi a coleção Punkture que se              

destacou com os cortes assimétricos, mas foi somente após 1987 que uma das principais              

característica de Vivienne se fortaleceu na coleção Harris Tweed citada anteriormente:           

"o xadrez, os tweeds, os espartilhos e os sapatos com salto gigantescos" (Kelly &              

Westwood. 5). 

32 Fonte: https://www.pinterest.co.uk/pin/506021708115182187/. 
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Figura 26 - Punkture destacou o corte sem deixar de lado traços de sensualidade nas peças.  33

 

Se bem recordado, tais elementos já estavam presentes no punk, mas neste caso             

caso eles foram aprimorados, e é isso que os coloca em uma posição conceituada na               

moda: enquanto que o tecido ganha qualidade, os saltos são mais elegantes e menos              

urbanos, mas permanecem com traços punks como os spikes. Portanto, o punk é             

absorvido pela alta-costura, mas também a absorve. 

 

4.4. A evolução - e afirmação - em Paris 

 

Bortholuzzi & Araujo (s.d.) realizaram uma análise semiótica a partir das           

definições de Peirce quanto aos signos e observaram que as coleções lançadas entre             

1990 e 2010 por Vivienne Westwood possuíam semelhanças que se destacavam naquilo            

que podia ser interpretado: transferiram referências do passado para a alta-costura, como            

a realeza inglesa, mas também com a sexualidade, fetichismo, transgressão, couro e            

correntes. A partir das análises, as autoras confirmaram que a estilista manteve as suas              

identificações com o punk ao longo dos anos. 

33 Fonte: https://www.vam.ac.uk/articles/vivienne-westwood-punk-new-romantic-and-beyond. 
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Outra análise que agrega valor a essa pesquisa é a de Vienna Vernose (2019),              

identificando que os anos entre 1988 e 1992 foram definidos ainda mais por um              

distanciamento do punk e uma paródia evidente da alta sociedade britânica, sendo            

denominados de "Os Anos Pagãos”. Contudo, não se entenda "distanciamento do punk"            

como um sinônimo de não recorrer aos seus símbolos na construção das coleções, pois o               

mero facto de apelar para a paródia à aristocracia já é a essência do punk. 

 

 

Figura 27 - Mesmo após os anos de 1970, a paródia e ironia da aristocracia era constante nos desfiles da 
estilista.  34

 

Ao analisar a coleção de outono/inverno de 1994, Vernose (2019) comprova que            

o punk estava presente na moda de Vivienne com o espartilho, que é uma peça               

relacionada à sensualidade feminina e ao fetichismo e até então considerada íntima.            

Com o punk, a peça se tornou um elemento de sedução na estética combinada por               

Vivienne em suas modelos, normalizando esse tipo de vestimenta. Mais uma vez, a             

34 Fonte: 
https://www.crfashionbook.com/fashion/g27041863/vivienne-westwood-vintage-photos/?slide=11. 
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estilista misturou esses traços punks à pesquisa histórica com inspiração nas armaduras            

da Era Medieval, conforme se vê na figura a seguir da coleção: 

 

 

Figura 28 - O espartilho foi um dos principais elementos do punk, que depois conquistou a alta-costura.  35

 

Identifica-se que essa normalização e aceitação aconteceu com várias peças,          

como a camiseta e a calça jeans citadas em outros capítulos, demonstrando que a              

principal função de Vivienne é de “normalizar” o uso de determinados vestuários em             

classes sociais distintas, rompendo o modelo top-down. Hoje, observa-se essa          

“normalização” em marcas concorrentes de Vivienne, como se comprova no trabalho de            

Andrade (2017). A autora analisou como as marcas Louis Vuitton, Moschino e Marc             

Jacobs inseriram elementos da subcultura punk em suas coleções de moda no inverno de              

2017, citando uma série deles: 

● Sportwear; 

● Cortes assimétricos; 

35 Fonte: 
https://www.crfashionbook.com/fashion/g27041863/vivienne-westwood-vintage-photos/?slide=16. 
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● Cintura fina; 

● Peças de couro; 

● Combinação entre o preto e vermelho; 

● Jaquetas de couro com "botões de alta pressão dourados (...) que           

relembram indiretamente o movimento" (Andrade, 2017, p. 50); 

● Coturnos; 

● O "dark" (uso em excesso do preto para chocar, inclusive na           

maquiagem); 

● Cintos largos e grandes; 

● Espartilho por cima de outras peças; 

● Customização de jaquetas com patches, spikes e outras aplicações. 

 

Entre esses elementos, muitos estão citados no capítulo 3, quando se tratou do             

significado da moda punk sob a ótica de Vivienne Westwood. Todas essas            

características de protesto e ironia presentes no trabalho da estilista remetem à            

mensagem política que se tornou mais evidente nos desfiles do grupo Westwood nos             

últimos anos, segundo também destaca Vernose (2019), caracterizando uma moda          

crítica. 

Conforme pontua-se em Kelly & Westwood (2016, l. 79), as criações da estilista             

hoje são vendidas por valores próximos a 6 mil libras ou mais, porém “(...) essas               

coleções são moda na sua forma mais pura: moda como arte. Moda que reflete o seu                

momento no tempo. Moda, como a que Vivienne faz agora, que pode até mesmo mudar               

o mundo” (Kelly & Westwood, 2016, l. 85). Para definir a sua história entre o punk e                 

alta-costura, tem-se um relato do seu marido e designer Andreas Kronthaler: 

 
“Nós contamos uma história”, sorri Andreas sob seus cílios e o boné, “por isso              
as pessoas prestam atenção. O que estamos fazendo é moda como se costumava             
fazer. Vivienne é constante. Você reconhece o que fazemos porque não é moda;             
é uma história sobre Vivienne e sua reação ao mundo (Kelly & Westwood,             
2016, l. 199). 
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A coleção de 2016, desfilada em Paris e narrada no início de Kelly & Westwood               

(2016), foi intitulada “Tudo está interligado”, o que para Vivienne reflete a mensagem             

de sua vida: “que tudo que cada um de nós pensa, diz ou realiza pode fazer a diferença”                  

(Kelly & Westwood, 2016, l. 261). 

Foi dessa forma exposta ao longo deste capítulo que a alta-costura e o punk se               

conectaram para que Vivienne fosse tratada sob a alcunha de “costureira”, nome            

“reservado aos profissionais da alta-costura” (Godart, 2010, p. 92). Não menos do que             

isso, ela é também uma fashion designer, o tipo de profissional “que não se limita a                

realizar um croqui ou a transformar as tendências culturais em vestuário” (Godart, 2010,             

p. 92).  
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Considerações finais 

 

A moda é, sobretudo, um sistema que se expressa na ideia do "fato social total"               

explorada em Godart (2010) no capítulo inaugural deste trabalho e que norteou os             

conceitos discorridos a respeito da moda. Isso, portanto, é o suficiente para se afirmar              

que a moda não é fixa, mas qual a importância de tal afirmação para concluir este                

trabalho? Fosse a moda um sistema fixo, acredita-se que Vivienne Westwood não teria             

obtido o mesmo sucesso em transformar o punk em um estilo do underground à              

alta-costura, pois aquilo que se identificou ao longo da dissertação é que a moda é um                

sistema mutável e Vivienne foi uma das protagonistas na sua transversalidade. Esse            

fenômeno ocorreu a partir do momento em que se rompe a lógica top-down graças a               

algo que vai além da moda: o poder de mobilização de uma subcultura. 

Toda a trajetória percorrida pelo punk desde o seu início na música ainda na              

América do Norte é o que ofereceu a base para o desenvolvimento de tudo o que se                 

viveu depois, o que nos auxilia a perceber como uma subcultura é capaz de influenciar a                

história de toda sociedade, não apenas daquele grupo restrito no qual se originou. O que               

se observa hoje são indivíduos nascidos após o punk e que vestem adornos como um               

cinto de couro com spikes sem ter pertencido ao movimento. Este é o fenômeno cultural               

que o punk causou, com um impacto na moda que também percorreu uma trajetória              

dupla: ao mesmo tempo em que era influenciada pelo punk, a moda também o              

influenciou, cumprindo a sua função como “um elemento essencial na construção           

identitária dos indivíduos e dos grupos sociais” (Godart, 2010, p. 33). 

É por isso que o recorte escolhido para cada capítulo deste trabalho se baseou na               

relação entre os temas abordados, desde como se dá a necessidade humana de             

identificação social até o surgimento do punk e a vida profissional e pessoal de              

Vivienne Westwood, “uma das poucas pessoas do mundo da moda e da alta-costura que              

conheceu a verdadeira pobreza” (Kelly & Westwood, 2016, l. 1638), o que é importante              

para entender o seu trabalho. E é isto também que se abordou ao longo das últimas                
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páginas: a história de Vivienne. Mas por que isso foi necessário, visto que não se trata                

aqui de uma biografia? Conclui-se, definitivamente, que não se pode entender como a             

estilista torna-se símbolo da filosofia DIY - que depois se revela decisiva para os punks               

- sem associar isso ao facto de ter nascido em meio à Segunda Guerra Mundial e ao                 

racionamento, como ela mesma expôs. Pode-se afirmar, inclusive, que obra e criatura            

confundem-se, e essa é uma linha de pensamento bem adotada quando se fala de              

Vivienne. 

Assim como se fez ao longo de toda essa pesquisa relacionando elementos            

visuais e artísticos com a biografia de Vivienne, é importante frisar o principal ponto              

que se desejou responder do início ao fim: o punk construiu, sim, uma identidade social               

através da moda e foi capaz de transitar do underground à alta-costura criando um novo               

simbolismo aos seus elementos, mas que não o fizeram perder a sua caracterização             

original. O que se pode afirmar de Vivienne neste contexto é que ela ofereceu a um                

movimento social uma identificação, colaborando para consolidar tal identidade, e é           

isso que também diferenciou os punks dos demais movimentos culturais. Para           

Blackman (2012), a subcultura “foi o último estilo autêntico de cultura underground”            

(p. 286), e, se isso decorre até os dias de hoje, é sem dúvida pela força do trabalho de                   

Vivienne Westwood e a forma como uniu tantos elementos da moda em uma marca. 

É verídico afirmar ainda que, enquanto integrante do punk durante o auge do             

movimento, Vivienne Westwood não era tratada como uma estilista. Essa mudança           

iniciou somente com o afastamento do punk e de Malcolm McLaren, que combinou             

com outro momento na fase de suas produções, onde se aproximou dos elementos             

tipicamente britânicos, como o xadrez e a lã. Portanto, verifica-se que não foi somente o               

punk que levou Vivienne a um patamar superior do mercado da moda, mas também a               

forma como a estilista se adequou às referências da moda anti-fashion. É essa união de               

elementos entre o fashion e o anti-fashion que são levados por ela às passarelas,              

especialmente em suas primeiras coleções desfiladas na cidade de Paris. Destaca-se           

também que o punk não se tratava apenas de vestuário na visão da estilista, mas também                
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da irreverência, ironia e provocação, o que se constatou ao decorrer do trabalho,             

principalmente no capítulo 4. 

É importante frisar que se conclui o quanto a fusão entre o punk e a alta-costura                

criou uma nova linguagem à moda. Portanto, novas mensagens e interpretações podem            

ser analisadas a partir disso em estudos sob vieses antropológicos, filosóficos,           

sociológicos, semióticos, econômicos, entre outros. Uma peça de vestuário punk em um            

contexto punk pode ter um significado “A”, enquanto que a mesma peça em um              

contexto da moda de luxo pode ter um significado “X”. A partir do momento em que                

esses dois mundos têm os seus elementos e discursos visuais contaminados, então            

cria-se um terceiro significado. Isso significa que o punk perdeu a sua mensagem? De              

forma alguma, o que também tem a mesma interpretação para a alta-costura. 

As questões que dizem respeito à crítica capitalista do movimento punk ao se             

tornar um produto através da música e da moda não são pautadas aqui, pois esse é um                 

tema para outras pesquisas, mas é claro que não podem ser ignoradas. Contudo, o que se                

observa é que isso não diminuiu a importância da moda punk como uma ferramenta de               

comunicação. Mesmo quando uma calça de alfaiataria produzida por Vivienne          

Westwood é desfilada em uma coleção de alta-costura, ela ainda pode referenciar-se ao             

punk, da mesma forma que faz quando desfila uma camiseta com mensagens ativistas.             

Entende-se, portanto, que tudo isso é moda, e também é punk. 

Blackman (2012) está correto ao afirmar que não há nada de superficial na             

moda, e ela “deveria ser reconhecida como uma indústria global que movimenta trilhões             

e emprega centenas de milhares de pessoas para satisfazer a necessidade de            

autoexpressão” (p. 7). Vestir-se é construir uma narrativa diária a respeito de si, o que               

dependerá de um contexto para ser interpretado. No caso dos punks, a crise econômica e               

social à época do seu surgimento foi a principal motivação para criar uma filosofia que               

carecia de identidade, criada então por Vivienne Westwood. O princípio básico era o             

rompimento com a sociedade, e foram as músicas com letras agressivas e as roupas que               

deram aos punks o discurso de protesto que tanto buscavam. 
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Com relação às questões iniciais propostas neste trabalho, conclui-se, sobretudo,          

que "o estilo na subcultura está, portanto, cheio de significado” (Hebdige, 2002, p. 18).              

Como mostra a pesquisa apresentada ao longo dos quatro capítulos, esses significados            

podem, sim, formarem-se através da moda. No caso do punk, a estética criada atendia às               

duas necessidades do grupo: identificarem-se como tal e romperem com os padrões            

sociais. Foi exatamente isso que o trabalho de Vivienne Westwood realizou, mas            

transformando também a lógica da própria moda, onde as vestimentas até então eram             

ditadas dos ricos para os pobres/emergentes no modelo top-down. 

O caso de Vivienne evidenciou que a identidade de uma subcultura pode ser             

incorporada também pelos grupos sociais “dominantes” no modelo bottom-up. A moda,           

portanto, "é imitação de um modelo dado e satisfaz assim a necessidade de apoio social,               

conduz o indivíduo ao trilho que todos percorrem, fornece um universo, que faz do              

comportamento de cada indivíduo um simples exemplo" (Simmel, 2008, p. 24), nunca            

se esquecendo de que isso está sujeito a uma diversidade de elementos, contextos e              

influências. 
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