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RESUMO 

Esta pesquisa é um estudo sobre como a indústria da moda incorpora pautas sociais 

LGBT como estratégia de comunicação. O objetivo é investigar como pessoas LGBT, que há 

tanto tempo já participam do mundo da moda trabalhando na criação de coleções e no 

backstage de desfiles e demais produções, passaram recentemente a ter mais visibilidade e ser 

representadas em campanhas publicitárias e editoriais de moda. Mais especificamente, 

discutimos como essa indústria se capitaliza pela adesão a causas LGBT com foco em 

mudança social e garantias de direitos civis a partir da análise da campanha da coleção Pride 

2016, da marca de jeans norte-americana Levi’s, na conta da Levi’s Brasil na rede social 

Instagram. Consideramos a moda e o consumo como fatos sociais totais, no sentido de Marcel 

Mauss (2007), e como elementos que constituem um complexo sistema de comunicação em 

que a relação dos indivíduos com objetos de vestuário e indumentária se caracteriza como um 

processo contínuo da construção de sentidos, identidades e representações. A metodologia 

consiste na análise de representação conforme proposta por Stuart Hall (2016) em perspectiva 

com o conceito de representação social de Serge Moscovici (2015). Nesse horizonte a análise 

se complexifica em função da coleção Pride ser o resultado de uma parceria entre a Levi’s e a 

Fundação Harvey Milk, que leva o nome do ativista LGBT e político norte-americano, e 

incorpora ainda reflexões sobre as relações entre moda e política.  

Palavras-chave: moda; consumo; representação; jeans; LGBT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
vi 

ABSTRACT 

 

 This research studies how the fashion industry incorporates LGBT social demands as a 

communication strategy. It aims to investigate how LGBT people -who have long been 

involved in the fashion world working on collections, backstage and as models in shows  -

 have recently become more visible, including in advertising campaigns and fashion 

editorials.  We discuss how this industry  leverages off LGBT causes with a focus on social 

change and civil rights. This discussion is devoloped by an analysis of the 2016 Pride 

collection campaign for American jeans brand Levi's, on the Levi's 

Brazil Instagram account. We consider fashion and consumption as total social facts, in 

Marcel Mauss's sense (2007), and as elements that constitute a complex communication 

system in which the relationship between individuals and clothing is characterized as a 

continuous process involving the construction of senses, identities and representations. The 

methodology consists of the analysis of representation as proposed by Stuart Hall 

(2016) and Serge Moscovici’s (2015) concept of social representation. In this context, the 

analysis becomes more complex due to the Pride collection being the result of a partnership 

between Levi's and the Harvey Milk Foundation, which  which is named after the LGBT 

activist and American politician. Additionally, this research incorporates reflections on the 

relations between fashion and politics. 

  

Key-words: fashion; consumption; representation; jeans; LGBT 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esta pesquisa discute como a indústria da moda incorpora as emergentes mudanças 

sociais que são acompanhadas das demandas de pessoas LGBTs. Os diferentes grupos sociais 

que constituem a sigla LGBT já trabalham há tempos no mundo da moda, entretanto suas 

contribuições nem sempre tiveram visibilidade e essas pessoas têm de lidar com 

representações estereotipadas e uma grande exclusão social que as cerca. Por anos, e ainda 

hoje, a indústria da moda e a mídia têm contribuído para a manutenção desse cenário 

opressivo, mas agora se encontram em um cenário no qual as emergentes demandas sociais 

LGBTs podem significar um risco para os interesses estratégicos dessas indústrias, caso sejam 

ignoradas.  A presença dessas pessoas no universo da moda não é recente, entretanto, ao 

contrário de outras épocas, elas também são representadas na frente das lentes.  

 Esta pesquisa tem como objetivo investigar como essas pessoas são representadas e 

como a indústria da moda capitaliza mudanças sociais, a partir da adesão a causas LGBTs. 

Para tanto, a metodologia tem como base a análise de representação da campanha de 

divulgação da coleção Pride
1
 2016, no Instagram de Levi’s Brasil. A coleção é resultado de 

uma parceria entre a marca de vestuário Levi’s e a Fundação Harvey Milk, que recebeu parte 

do valor arrecadado com a venda.  

 Antes de discutirmos a campanha, é importante entender o grande valor simbólico 

envolvido nessa parceria. A Levi’s, fundada nos Estados Unidos em 1853, foi a primeira 

marca no mundo a produzir calças jeans – item atualmente difundido nas ruas ao redor do 

mundo – e hoje é a líder global em jeans, distribuindo seus produtos em 110 países (LEVI’S, 

2017). A Fundação Harvey Milk, por sua vez, leva o nome do primeiro político 

assumidamente gay a ser eleito nos EUA. Milk defendia causas LGBT e foi brutalmente 

assassinado (LEVI STRAUSS & CO., 2016, HARVEY MILK FOUNDATION, 2017) um 

ano depois de ter assumido seu cargo como supervisor da cidade de São Franciso, na 

Califórnia (EUA). Essa parceria é simbólica, uma vez que associa o pioneirismo de dois 

nomes cujos feitos ressonaram para além de seus contextos locais. O jeans conquistou o status 

de peça vinculada à resistência e a defesa de diferentes causas sociais (COMSTOCK, 2011) e 

o trabalho de Milk influenciou a defesa de direitos LGBTs não só na Califórnia, mas também 

em outros lugares do mundo (HARVEY MILK FOUNDATION, 2017). Se por um lado isso 

garante um peso simbólico à parceria, um peso estratégico também é adicionado a partir do 

                                                           
1
 Orgulho (trad. Livre) 
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momento que a Levi’s se vincula a um nome que é referência na luta por direitos LGBTs, 

posicionando-se também como uma defensora desses direitos.   

O envolvimento estratégico da empresa Levi’s com causas LGBT já acontece há 

algum tempo. Em 1992 a empresa foi a primeira de classificação Fortune 500
2
 a estender 

benefícios, já garantidos a casais heterossexuais, também a casais homossexuais e em 2007 a 

Levi’s foi a primeira empresa a submeter apoio formal ao casamento de pessoas de mesmo 

gênero perante o Supremo Tribunal da Califórnia (LEVI’S, 2017). A Fundação Harvey Milk, 

por sua vez, foi fundada em 2009, pelo sobrinho de Harvey Milk, Stuart Milk, e pela ex-chefe 

de campanha do político norte-americano, Anne Kronenberg. O foco da fundação é 

empoderar organizações governamentais ou não-governamentais, que trabalhem na defesa de 

direitos de pessoas LGBTs, minorias étnicas e raciais e pessoas com deficiência. A atuação da 

fundação se estende por 31 países e vai desde visitas a escolas para discutir questões de 

gênero a promoção de mesas redondas e eventos em parlamentos pelo mundo (HARVEY 

MILK FOUNDATION, 2017). Atualmente a Levi’s é uma das major sponsors da fundação, 

contribuindo com valores entre US$ 75,000 e US$ 250,000
3
 (ibdem). 

 A coleção Pride 2016, a terceira feita por Levi’s em relação a essa temática, destaca a 

importância estratégica que as causas LGBT têm para a empresa, que destinou uma parte
4
 do 

valor arrecadado com a coleção para a Fundação Harvey Milk (LEVI STRAUSS & CO., 

2016) . De acordo com a própria marca, em seu blog oficial, essa coleção “marca uma 

representação física de nossa crença na igualdade para todas as pessoas” e que agora o apoio a 

causa não era só financeiro, mas também incluía uma visibilidade global através da campanha 

de divulgação da coleção (LEVI STRAUSS & CO., 2016). É preciso ter em mente que essa 

visibilidade, no contexto de divulgação, é sempre da causa vinculada à marca Levi’s.  

Entre as peças da coleção Pride 2016 estavam peças jeans como jaquetas e shorts, os 

quais tinham bordados e pinturas que fazem referência às cores da bandeira LGBT e à famosa 

frase de Harvey Milk, “Hope will never be silent”
5
, além de camisetas com dizeres de Milk e 

uma linha do tempo que marca importantes datas na luta pelos direitos LGBT. Apesar de 

propor uma visibilidade a nível global, não é explícito se as pessoas que vestem essas peças 

                                                           
2
 Esse é um ranking, publicado anualmente pela revista Fortune, que reúne as 500 maiores empresas do EUA de 

acordo com a sua receita (FORTUNE, 2017). 
3
 O valor exato do patrocínio não é divulgado. Disponível em: <http://milkfoundation.org/milk-foundation-

sponsors-partners/>. 
4
 A empresa de vestuário não especifica qual a porcentagem que será destinada a Fundação Harvey Milk. 

5
 A esperança nunca será silenciada (trad. Livre). 
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na campanha são LGBTs e a marca não informa para quantos países a coleção foi distribuída
6
. 

A campanha dessa coleção foi veiculada em mídia impressa e online, mas aqui será 

privilegiada a análise das imagens da coleção publicadas no Instagram da Levi’s Brasil. A 

escolha dessa plataforma se justifica pelo fato de que hoje o Instagram é a principal mídia 

social para a indústria da moda e conta com a presença de mais de 60% das grandes marcas de 

moda do mundo (TALLENT, 2016).  

 Optou-se por analisar as imagens da coleção Pride 2016 na conta da Levi’s Brasil, 

uma vez que esta dialoga diretamente com o público brasileiro, a partir de imagens locais e 

globais (postadas pelas diferentes contas de Levi’s ao redor do mundo). Segundo o blog 

especializado em tecnologia, Tech Crunch (2017), em post que explica o rápido crescimento 

do Instagram
7
, no ano de 2017 essa plataforma alcançou os 700 milhões de usuários e o Brasil 

é o seu segundo maior mercado, somando 45 milhões de usuários.          

 A abrangência do Instagram no contexto brasileiro é significativa e mostra o grande 

potencial de alcance que a marca Levi’s e outra marcas de moda podem ter ao promover seus 

produtos, campanhas e causas que dizem defender. Tendo em vista esse contexto e 

considerando a proposta estratégica da coleção Pride de “aumentar a conscientização e 

incentivar o advocacy para as comunidades LGBTQ ao redor do mundo” (LEVI STRAUSS & 

CO., 2016), refletimos sobre como essa empresa se vincula às causas de pessoas LGBTs e 

como essas pessoas são representadas em uma campanha publicitária da marca. 

 Nesse horizonte, o jeans é um elemento central na análise. Historicamente seu uso é 

associado à juventude e ao valor de transgressão social (PACE, 1994; COMSTOCK, 2011). 

Cabe, contudo, demarcar que embora a maior parte das peças de roupas que aparecem na 

campanha sejam jeans, outros tecidos também aparecem na campanha e são objeto desta 

análise. 

Pensar a relação entre os tecidos e a moda como cultura material é fundamental em 

nossa análise. Nesta pesquisa apresento a moda como um sistema de comunicação onde os 

significados circulam e são construídos (BARNARD, 2002), e este é entendido a partir de um 

paralelo com a cultura material. Utilizando referências como Daniel Miller e Susanne Küchler 

(2006) discuto que os tecidos, não somente cobrem nossa superfície, mas também transmitem 
                                                           
6
  Foi feita a tentativa de contato com a empresa através de mensagens no próprio Instagram, mas a Levi’s disse 

que “Infelizmente alguns procedimentos internos nos impedem de auxiliar em projetos acadêmicos”.  

7
 O Instagram foi lançado em 2010 e em 2012 foi comprada pelo Facebook. O valor da transação foi de US$1 

bilhão. Disponível em: <http://link.estadao.com.br/noticias/geral,a-historia-do-instagram-em-dez-

fotos,10000030372> 
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significados a partir da relação entre a vida social das pessoas e desses tecidos. O jeans, como 

destaca Marshall Sahlins (2003), pode exemplificar essa situação. Se em um dado momento 

histórico este tecido era um marcador do trabalho braçal, ele se tornou símbolo de uma 

juventude que, em desacordo com a cultura adulta, se apropriou do material dessas classes 

trabalhadoras para marcar uma posição política contra atitudes dessa cultura (SAHLINS, 

2003, p.197). O consumo pode então também ser visto como sistema de comunicação onde 

significados são compartilhados por grupos por meio do uso de seus bens (DOUGLAS; 

ISHERWOOD, 2004).  

Antes de apresentar o trajeto do trabalho precisamos refletir sobre contextos sociais 

que impactam as vidas das pessoas LGBTs e como os significados e representações que os 

cercam são construídos culturalmente, sobretudo no mundo da moda e do consumo. Aqui 

também levamos em conta a enorme diversidade que a sigla LGBT abarca, de modo que 

reconhecemos que não se trata de um grupo homogêneo. É importante, inclusive, demarcar 

que enquanto as letras L (lésbicas), G (gays) e B (bissexuais) dizem respeito à orientação 

sexual, a letra T (transexuais e travestis) demarca identidades de gênero.   

 Trabalhadores LGBTs, sejam eles produtores, cabeleireiros, maquiadores, fotógrafos 

ou representantes de outras profissões, têm atuado no mercado de moda por anos, mas na 

maioria das vezes suas visibilidade são comprometidas, uma vez que na maioria das vezes 

essas pessoas trabalham no backstage de desfiles, ensaios fotográficos e demais produções. 

Para além do universo da moda, a visibilidade de pessoas LGBT no mercado de trabalho 

brasileiro aponta para questões estruturais e invisibilisantes. Pesquisa conduzida pela empresa 

de recrutamento e seleção Elancers, que entrevistou 10 mil empregadores brasileiros em 2015 

e foi divulgada em matéria na revista Carta Capital (2015), mostra que quase 20% das 

empresas que têm atuação no Brasil disseram se recusar a contratar homossexuais. Além 

disso, uma justificativa apontada com frequência é a de que as companhias temem que sua 

imagem seja vinculada a de pessoas LGBTs. Os resultados ainda apontam que homens gays 

são bem aceitos no mercado de moda, mas que mulheres lésbicas estão mais propícias a sofrer 

discriminações nesse meio. 

A cultura do preconceito afeta de forma violenta a população LGBT e ainda é um 

desafio que precisa ser superado com políticas públicas e de organizações dos mais diversos 

setores. Precisamos refletir como as demandas de pessoas LGBTs se relacionam com as 

diversas instituições e, no caso mais específico que estudamos aqui, dialogam com a indústria 

moda em suas dimensões de consumo, trabalho e produção.  
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De onde emergem as demandas que resultam em mudanças sociais como, por 

exemplo, a representação de LGBTs na frente das lentes do mundo de moda? Definir um 

lugar específico é impossível, entretanto algumas considerações vindas dos estudos culturais 

nos permitem investigar o caráter periférico e não hegemônico desses fenômenos sociais 

(HALL, 1997; LAFUENTE e CORSÍN JIMÉNEZ, 2011).  Autores como Stuart Hall (2016) 

argumentam que as trocas simbólicas que envolvem grupos hegemônicos e não hegemônicos, 

resultam em disputas por visibilidade. Antonio Lafuente e Corsín Jiménez problematizam 

como esses grupos se mobilizam em busca de mais espaço na vida pública, com foco em 

mudanças sociais (2011). Mais adiante, precisamos pensar como o mercado, que muitas vezes 

representou, e por vezes representa, as pessoas LGBTs de maneira estigmatizante, capitaliza 

essas mudanças.  

Ao pensarmos nos indivíduos LGBTs no Brasil podemos verificar que tensões como o 

direito à união civil, à adoção e ao uso do nome social em alguns documentos resultaram em 

políticas públicas, as quais hoje possibilitam que essas pessoas possam ter parte de suas 

demandas cumpridas. Apesar disso a aceitação de pessoas LGBTs ainda se depara com 

inúmeras barreiras e, como discuto, isso faz parte de uma disputa para mudar a cultura da 

exclusão e do preconceito. Durante a análise de nosso objeto é preciso ter em mente que essa 

dimensão no sistema capitalista em que estamos também é alimentada pelas empresas, como a 

própria Levi’s, que contribuem para a categorização e produção de significados gerados em 

torno de determinados grupos sociais. 

 Ao discutir como pessoas LGBTs são representadas não podemos deixar de 

problematizar conceitos como sexo e gênero. Afinal o que é ser mulher? O que é ser homem? 

Por que LGBTs encontram tantos desafios em sua busca por representatividade? A diferença 

entre sexo e gênero, de acordo com Judith Butler (2003) foi feita inicialmente para questionar 

o destino biológico dos indivíduos no que diz respeito à sua identidade de gênero e sua 

sexualidade. A autora defende que o gênero é culturalmente construído e não decorre do sexo, 

à primeira vista biológico e intratável, por mais que isso seja frequentemente defendido em 

um sistema hegemonicamente binário no qual atuam dois regimes de poder: a 

heterossexualidade compulsória e o falocentrismo (ibdem). 

Essa ideia binária que reduz a possibilidade de identidade gênero a 

masculino/feminino, exalta o masculino como agente de poder, e vincula a sexualidade e o 

desejo a um interesse falsamente natural pelo sexo oposto (ibdem) se mostra uma prática 

excludente para indivíduos LGBTs que passam a não atender a essas expectativas dominantes, 
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que foram culturalmente forjadas para se tornarem “naturais”. Nessa pesquisa essa ideia se 

torna fundamental para a análise de representação, já que a coleção Pride diz adotar uma 

proposta de roupas de gênero neutro que promovam conscientização e encorajem a defesa dos 

direitos de cidadãos LGBTs. Logo, precisamos pensar de que maneira essa questão é 

trabalhada, uma vez que a coleção pretende dar visibilidade a todas as pessoas LGBTs, que 

costumam estar inseridas em sistemas que as vêem como desviantes.  

 A escolha do tema se justifica pelo interesse em investigar como as demandas dos 

indivíduos LGBTs emergem como “causas” no mundo da moda e do consumo, e como 

empresas privadas dão um direcionamento estratégico a suas ações no que diz respeito a essas 

causas. As mudanças organizacionais estratégicas, como coleções inteiras dedicadas a pessoas 

LGBTs, acompanham mudanças sociais que já acontecem, mas como essa tendência de dar 

visibilidade a essas demandas contribui para a discussão de pautas e para a representação de 

LGBTs, os quais apresentam realidades que muitas vezes são duras e tão diferentes entre si?  

 As diferenças e peculiaridades presentes entre as pessoas LGBTs, mencionadas acima, 

merecem ser destacadas, uma vez que as condições encontradas por cada uma dessas “letras” 

são bastante diversas. Entre representantes das próprias “letras” também se pode encontrar 

uma falta de reconhecimento que nos impede de tratar LGBTs como um grupo. Isso pode ser 

percebido mesmo dentro de algumas vertentes do feminismo que não leem mulheres trans 

como “mulheres”, reflexo de um sistema binário baseado nas definições fixas do gênero em 

relação ao sexo (BUTLER, 2003), como discutido anteriormente. Esse não reconhecimento de 

LGBTs, que acontece de diversas formas, contribuí para a exclusão dessas pessoas, que 

muitas vezes têm suas peculiaridades desconsideradas, tanto por indivíduos quanto por 

organizações. Nesta pesquisa buscamos refletir sobre o cenário em que vivem pessoas LGBTs 

e pensar como as representações lidam com essas generalizações que enfraquecem essas 

simbolicamente as lutas dessas pessoas. 

Segundo relatório anual de assassinatos do Grupo Gay da Bahia (2016), 343 pessoas 

foram assassinadas no Brasil devido a crimes de “LGBTfobia”, destas “173 eram gays (50%), 

144 (42%) trans (travestis e transexuais), 10 lésbicas (3%), 4 bissexuais (1%), incluindo 12 

heterossexuais, como os amantes de transexuais […]. O estudo ainda destaca que pessoas 

transexuais estão mais marginalizadas e em contato mais frequente com  uso de drogas e a 

prostituição, devido a exclusão enfrentada nos mais diversos espaços da sociedade (GRUPO 

GAY DA BAHIA, 2016). Além disso, segundo a ONG Transgender Europe (2016) o Brasil, 

em números absolutos, é o país que mais mata transexuais no mundo.  
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 A situação vivida por LGBTs no Brasil e no mundo emerge como pauta social e vem 

gerando discussões, sobretudo no que diz respeito à garantia dos direitos humanos. Ainda em 

2017 jornais de oposição russos denunciaram ao mundo a existência de “campos de 

concentração” para pessoas LGBTs na Chechênia, que são prisões secretas onde essas pessoas 

são torturadas e assassinadas (BBC, 2017). Outro caso de apelo mundial foi o de um casal gay 

na Indonésia que teve sua privacidade invadida por vizinhos, que suspeitavam do 

relacionamento e decidiram flagrar o ato sexual. Posteriormente esse casal foi condenado a 85 

chibatadas por manterem relações sexuais (G1, 2017).  

 Os dados mostram que pessoas LGBT enfrentam uma realidade opressora que envolve 

diversos tipos de exclusões e violências em diferentes lugares do mundo. Na análise de nosso 

objeto precisamos pensar como as mensagens transmitidas pela Levi’s, através da coleção 

Pride, dialogam com essas questões, já que a marca se posiciona como defensora de causas 

LGBTs. Ao divulgar a coleção, a Levi’s usou o slogan “wear it with pride”
8
 (LEVI 

STRAUSS & CO., 2016). No decorrer deste trabalho, refletimos como essa visibilidade e 

orgulho chegam para aqueles que não têm acesso nem aos produtos nem à possibilidade de 

assumir sem riscos suas identidades de pessoas LGBTs.   

O número de LGBTs no Brasil é grande e algumas recentes mudanças na lei brasileira, 

como o reconhecimento da união civil e o uso do nome social no Cadastro de Pessoas Físicas 

(ISTOÉ DINHEIRO, 2017; RECEITA FEDERAL, 2017), podem fazer com que ele tenha 

mais visibilidade. Segundo matéria publicada na revista Istoé Dinheiro (2017), intitulada 

“Diversidade sexual e de gênero faz parte do negócio”, a população de LGBTs que vive no 

Brasil pode chegar a 20 milhões de pessoas, quantidade próxima ao número de habitantes do 

estado de Minas Gerais. 

Pensando no impacto econômico desse grupo, a consultoria inglesa LGBT Capital 

(2015) divulgou um relatório referente ao poder de compra estimado de LGBTs em 2015. A 

consultoria estipula que, em escala global, esse valor alcance US$ 3,7 trilhões e no Brasil 

atinge os US$ 120 bilhões (LGBT CAPITAL, 2015). A percepção em relação a pessoas 

LGBTs também vem sendo destacada por diferentes veículos de comunicação. É o caso do 

jornal inglês The Guardian, o qual afirma que LGBTs não podem mais ser vistos apenas como 

um nicho e ou segmento de mercado, mas como um grupo influente cuja voz cresce cada vez 

mais forte (THE GUARDIAN, 2015). Apesar dessa inserção econômica, de parte da 

população de indivíduos LGBTs, e do reconhecimento de suas demandas por alguns veículos 

                                                           
8
 Vista isso com orgulho (trad. livre) 
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de comunicação, sua representatividade social ainda não é uma realidade. 

Essa busca por representatividade social emerge como tema na comunicação 

estratégica de várias outras marcas do mundo da moda, como Ray-Ban, Nike, Converse e 

Adidas. Todas já fizeram coleções e ou anúncios voltados ao público LGBT (PINK NEWS, 

2012; ELLE, 2017; FOOTWEAR NEWS, 2016).  Entretanto, qual a relação entre a busca por 

representações positivas, que se originam de demandas por cidadania e representatividade 

social por parte das pessoas LGBTs, e a adesão de marcas de moda essas causas sociais?  

O ato de vestir-se também está ligado, em determinados contextos, à expressão 

política e ideológica e as marcas, diferentemente de outras épocas, têm feito usos estratégicos 

da moda que é “[…] um campo de disputas, produto da divisão de classes – mas também uma 

das áreas da vida social onde as pessoas expressam opinião, aderem a causas e fazem 

reinvidicações” (SANTA CRUZ; MARTINELLI; MACHADO, 2009, p. 4). A moda possui 

um alcance multidimensional e, retomando Mauss (2003), poder ser compreendida como fato 

social total. Isso porque, segundo o sociólogo francês Frédéric Godart (2010), ela é ao mesmo 

tempo econômica, sociológica e política e tem a produção do significado como fator central 

“quer quando se trata dos estilos ou das identidades dos grupos e dos indivíduos” (2010, 

p.17).   

A fim de discutir a representação das pessoas LGBT na moda faz-se necessário 

compreender a própria moda do vestuário como um complexo sistema de comunicação 

(BARNARD, 2002), que envolve a circulação de objetos carregados de significados 

(KÜCHLER; MILLER, 2005) e complexos sistemas de interações sociais. Nesse universo 

que envolve pessoas, coisas e significados as representações sociais estão em constante 

construção e reconstrução. O vestuário, portanto, é compreendido como algo além de tecidos 

de determinadas formas e cores, mas sim como objetos da cultura material que transmitem e 

são portadores de significados (KÜCHLER; MILLER, 2005). No contexto específico dessa 

pesquisa, devido ao direcionamento da análise, à proximidade da marca Levi’s com o jeans e 

ao fato de que grande parte das peças da campanha Pride é feita desse material (LEVI 

STRAUSS & CO., 2016) ainda se faz necessário um mergulho aprofundado na relação entre o 

jeans e a cultura. 

O jeans preenche as imagens da campanha Global Pride de Levi’s, mas como podemos 

relacionar as imagens por ela transmitas com a construção da identidade e a representação de 

pessoas LGBT? Nessa tarefa mobilizamos uma importante produção intelectual sobre o tema, 

o livro “Manisfesto for the Study of Denim”, de Daniel Miller e Sophie Woodward (2007), 
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em que os organizadores sugerem que o jeans se tornou ubíquo em âmbito global e tem 

grande importância na construção de nossas relações sociais: 

Denim is clearly a global presence, it not only exists in every country in the 

world, but in many of these it has become the single most common form of 

every attire. In preparing this paper we counted the proportion of persons 

wearing denim blue jeans out of the first hundred to pass by, on random 

streets in sites ranging from Istambul, London, Rio, Manila, Seoul and San 

Francisco. This ranged from 34% to 68%. [...] a major part of the 

explanation of its growth is that it connects intimacy and personalisation to 

ubiquity in a manner that perhaps unique, even within the genre of clothing 

(2007, p.1)  

 Em um aspecto mais amplo Miller e Woodward (2012), baseados em uma série de 

estudos etnográficos, discutem que o jeans e a maneira como é vestido tem influência na 

forma como somos lidos e aceitos por determinados grupos. O jeans também se apresenta 

como desafio à indústria da moda, que persegue um desejo contínuo de mudança e inovação, 

mas apesar de diversas tentativas (muitas vezes bem sucedidas) de resignificar o clássico 

jeans, tido como peça básica, esbarra com o desejo de indivíduos que lidam com ansiedades 

de querer vestir uma peça que não chame atenção, mas que ao mesmo tempo ressalte e reflita 

significados que dizem respeito a suas identidades individuais e coletivas (MILLER; 

WOODWARD, 2007).  

Nesta pesquisa discutimos essa ambiguidade que cerca o jeans ao pensarmos nas 

pessoas LGBTs, que buscam uma maior visibilidade para elas mesmas e suas causas à medida 

que almejam uma melhor inserção em um sistema que os vê como desviantes.  A fim de 

problematizar essa diversidade de conceitos e temas que atravessam o objeto desta pesquisa,  

e explicar o caminho percorrido em sua confecção, apresento a seguir os capítulos que 

organizam este trabalho. 

No capítulo 1 discuto a moda como cultura material e como um sistema de 

comunicação de modo que ela pode ser entendida como “significativa”, nos termos de 

Barnard (2011), considerando esses significados produzidos como resultado da interação entre 

crenças e valores de indivíduos inseridos em um sistema cultural, e os itens da cultura visual 

que constituem a moda. Apresento a cultura material como prática significante (DOUGLAS; 

ISHERWOOD, 2004; KÜCHLER; MILLER, 2005) que se relaciona com a moda, sobretudo 

relacionada ao consumo do jeans.  

Como as pessoas LGBTs produzem significados de mudança social que influenciam a 

indústria da moda? Ao contrário de perspectivas utilitaristas que veem o consumo como 

reflexo da produção, ou mesmo limitado à compra, aqui se privilegia uma abordagem que 
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entende o consumo como sistema de comunicação que aproxima e distingue indivíduos 

(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004). O consumo é tratado como narrativa na qual a pessoas 

se afirmam e também categorizam o outro a partir do uso dos bens, e não deve ser 

desassociado dos mundos do trabalho e da produção (MARTINELLI, 2011). No contexto 

dessa pesquisa essa abordagem é importante para compreendermos os significados 

construídos na coleção Pride, já que a Levi’s aplica políticas internas que promovem a 

igualdade entre empregados LGBTs e heterossexuais em diferentes níveis da produção. 

Em nosso objeto de estudo não podemos perder de vista que essa perspectiva do 

consumo é essencial para dialogar não só com a produção material, mas também com a 

produção de sentidos na indústria da moda. A mídia, e aqui estão incluídas as mídias sociais, 

hoje se mostra como grande mediadora de significados e construtora de representações, que 

convivem e se reconstroem, a partir das diferenças e demandas de diferentes atores que 

buscam mudança social (HALL, 1997).  

Ainda nesse capítulo será discutida a metodologia para análise das peças da campanha, 

a qual é baseada nos conceitos de representações sociais de Stuart Hall (2016) e Serge 

Moscovici (2015). A análise das imagens propostas neste trabalho consideram as 

representações como uma prática que constrói significados e tal construção se dá dentro de 

um “circuito cultural” (HALL, 2016). Circuito este que, na visão de Hall, contempla uma 

disputa entre diferentes grupos por representação e visibilidade (HALL, 2016; 

MARTINELLI, 2016).  

O capítulo 2 aborda a história social do jeans, e realiza uma espécie de genealogia dos 

significados associados ao seu uso em diferentes contextos no século XX, para que possamos 

pensar em perspectiva com as construções de significados mais contemporâneas do jeans.  

Apresentamos o jeans como tecido de origem ligada ao mundo do trabalho braçal e que 

posteriormente se popularizou no mundo da moda, marcando presença desde coleções de 

marcas de baixo custo até marcas de luxo. Nesse percurso, refletimos como o cinema e a 

mídia atuam nessas construções de significado.  

Para analisar a construção da identidade de pessoas LGBTs a partir do uso do jeans na 

campanha Pride da marca Levi’s refletimos como o jeans historicamente esteve associado à 

juventude e ao valor de transgressão, ligado a ideais de rebeldia e revolução, mas também a 

discrição e a conformidade (BARNARD, 2002; PACE, 1994; MILLER; WOODWARD, 

2005; 2012).  
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A partir dos argumentos trazidos em capítulos anteriores, o capítulo 3 se dedica à 

análise de representação de identidades LGBTs na campanha da coleção Pride na conta do 

Instagram de Levi’s Brasil. Essa análise identifica como são elaboradas as representações de 

pessoas LGBT relacionando-as com os conceitos vinculados às representações sociais e aos 

diferentes significados assumidos nas relações entre pessoas pelo uso do jeans. Aqui será 

explorada a relação entre consumo, trabalho e produção, um ponto central no contexto de 

análise, já que o histórico da Levi’s, mencionado anteriormente, mostra que existem políticas 

internas da empresa para a garantia dos direitos de funcionários LGBTs. Existiria então uma 

preocupação em representar aqueles que já participam da construção de significados do 

produto antes mesmo dele ir para as lojas? Como a moda representa a mudança social buscada 

pelos indivíduos que fazem parte de grupos fragilizados e também pelas instituições que os 

representam? Como pessoas LGBTs são representadas pela Levi’s na campanha Pride?  

Quais os discursos ali instituídos?  

Depois de abordar essas questões, as considerações finais irão discutir a representação 

de LGBTs nessa indústria. A representação acontece a partir da perpetuação de estereótipos e 

desigualdades? Ela caminha para um diálogo em que esse grupo, mesmo diverso entre si, é 

representado de maneira também diversa e inclusiva? Como essas práticas representacionais 

estratégicas contribuem para a mudança social?  

 

I. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 Antes de mergulharmos na metodologia desta pesquisa é preciso discutir alguns 

conceitos importantes para uma melhor compreensão do objeto investigado aqui e do contexto 

em que ele se insere.  

Como a indústria da moda incorpora as emergentes mudanças sociais que são 

acompanhadas das demandas de pessoas LGBT? Tendo essa pergunta no horizonte 

precisamos pensar a moda não apenas como indústria que transforma, através de um processo 

de produção organizado, tecidos em vestuário, mas sim como um sistema de comunicação 

complexo que capitaliza, penetra e interfere na construção de identidades, representações e 

relações sociais. É preciso pensar a moda e o consumo como práticas culturais que dão 

significados às coisas e às relações. Apesar de este ser um estudo da área de comunicação, 

esse tema é interdisciplinar e teorias de diferentes campos contribuem para a complexificação 
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da moda como sistema de comunicação no qual significados são construídos e reconstruídos 

por meio de trocas simbólicas.  

 Essa atribuição de significados não acontece de uma maneira simples em que o 

indivíduo atua passivamente assimilando as mensagens vindas do mundo da moda. A própria 

moda e a vestimenta superam essa perspectiva se pensarmos em ambas como fenômeno 

cultural (BARNARD, 2002). No contexto desta pesquisa o desafio é pensar como os itens de 

moda são atrelados a discursos institucionais (no caso a campanha Pride 2016 de Levi’s na 

conta do Instagram de Levi’s Brasil) em defesa de causas LGBTs. Lembremos que os LGBTs 

já vivem na sociedade muito antes de Levi’s ou qualquer outra marca que tenha levantado 

essa bandeira, mas o que é central nessa discussão é pensarmos como a Levi’s capitalizou as 

demandas sociais desses indivíduos.  

 As demandas da população LGBT circulam no mercado a partir do momento em que 

as marcas as abraçam, ou aparentam abraçar, e diferentes trocas de significados constroem-se 

no que Stuart Hall (2016) chama de “circuito cultural”. Tal circuito abriga disputas por 

visibilidade e representatividade (HALL, 2016; MARTINELLI, 2016), que por sua vez se 

estabelecem em diversas estâncias, entre elas a do consumo (DOUGLAS; ISHERWOOD, 

2004).  

Na seção 1.1 exploro o consumo, sobretudo de moda, como uma prática social em que 

os indivíduos e os bens (peças de vestuário) têm um papel ativo na construção dos 

significados e também em suas ressignificações que podem resultar em mudanças sociais 

(APPADURAI, 2008; SAHLINS, 2003), como por exemplo, certa visibilidade conquistada 

pelas pessoas LGBTs, que ainda enfrentam um difícil caminho na busca por cidadania e 

igualdade, mas passam a ser representadas na frente das lentes de uma campanha da maior 

marca de jeans do mundo (LEVI’S, 2017).  

Como esta é uma pesquisa da área de comunicação, é necessário analisarmos como a 

moda e a indumentária dialogam com as diferenças, reforçam e ou rompem com padrões que 

dizem respeito à vida social das pessoas e das próprias coisas (BARNARD, 2002; 

KÜCHLER; MILLER, 2006). Neste sentido discutimos a moda como campo que, como 

destaca Martinelli (2011, p.18), “comunica diferenças, atualiza e descarta estilos, perpetua 

valores e reforça categorias de distinção social”. 

Autores clássicos, como Simmel (1957), destacam que as modas são “modas de 

classe” e que a produção de moda é vinculada a um movimento de trickle-down, o que 

pressupõe uma dinâmica “de cima para baixo”. Segundo o autor (ibdem) a imitação contínua 
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por parte das classes mais baixas deixa aparente uma disputa entre as classes e incentiva as 

classes mais altas a inovar em seus estilos, a fim de garantir sua distinção social através da 

moda. Tal emulação por um lado caminha para uma generalização à medida que as modas são 

replicadas por classes mais baixas, mas por outro lado é ela que motiva a busca das classes 

altas pelo “novo” (ibdem). Sem deixar de reconhecer as contribuições de Simmel para os 

estudos da moda, elaboradas em um contexto e época diferentes dos nossos, aqui 

consideramos que a produção de moda também parte de grupos sociais não hegemônicos e 

que não necessariamente ocupam classes altas (ENTWISTLE, 2015; BARNARD, 2002), 

como os indivíduos LGBTs.  

 A indústria da moda e a mídia já capitalizam e percebem as pessoas LGBTs como 

consumidores de influência em sua tomada estratégica de decisões. O jornal inglês The 

Guardian chegou a dizer que: 

Today, the LGBT community is no longer a niche consumer segment but an 

influential group whose voice grows stronger all the time. LGBT culture has 

become a driving force of the mainstream and it’s this fact that attracts 

advertisers (THE GUARDIAN, 2015). 

 Esse consumo de moda não é entendido neste trabalho somente como a compra de 

itens de moda. Sahlins (2003) alerta para o fato de que é perigoso restringir o consumo à 

compra, uma vez que assim estaríamos desconsiderando as trocas em uma dimensão cultural. 

Tais trocas não envolvem somente aqueles que pagaram por um determinado produto, mas 

sim aqueles que compartilham significados e ajudam a construir representações dentro 

daquele contexto. Isso é importante em nosso contexto ao fazermos a análise de representação 

da coleção Pride 2016 no Instagram, já que os significados expressos ali não dizem respeito 

somente a pessoas que comprem aquelas roupas, mas sim àquelas que têm acesso às 

mensagens produzidas pela marca naquele contexto e compartilham, pelo menos em parte, 

significados ali expressos. 

 Na seção 1.2 é explicada a metodologia da análise de representação, proposta por Hall 

(2016). Nesse momento da pesquisa trazemos uma discussão baseada nos conceitos de 

representações sociais (HALL, 2016; MOSCOVIC, 2015) e na construção cultural do gênero, 

em um sistema onde aquilo que foge da heterossexualidade e do falocentrismo é visto como 

desviante (BUTLER, 2003), Hall considera a representação como “o primeiro ‘momento’ 

importante do circuito cultural” e “como uma prática de produção de significados” (2016, 

p.140).  Essa discussão é importante para que possamos entender melhor quais as mensagens 

expressas em Pride 2016 em relação com o contexto em que ela se insere.  
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Feitas estas demarcações, agora nos aprofundaremos na relação entre a moda, como 

um sistema de comunicação, e as teorias da cultura material e do consumo para 

compreendermos esse sistema complexo que acompanha e se apropria de mudanças sociais e 

no qual representações são construídas e perpetuadas.  

 

1.1. MODA, COMUNICAÇÃO, CULTURA MATERIAL E CONSUMO  

 

 Uma vez que estamos analisando representações em uma campanha na qual indivíduos 

LGBTs são representados pelo uso marcado de determinadas roupas que fazem parte de uma 

coleção LGBT da marca de vestuário Levi’s, é central pensarmos: o que a moda e a 

indumentária podem comunicar? Como elas fazem isso? E como isso se relaciona com 

práticas de consumo e mudanças sociais que afetam esses indivíduos? 

 Nesta pesquisa, a moda e a indumentária são consideradas meios de comunicação 

(BARNARD, 2011), mas o que deve ficar claro durante todo o nosso trajeto de trabalho é que 

a comunicação não pode estar vinculada somente a modelos mais simples que a consideram 

apenas como um sistema onde são enviadas mensagens (BARNARD, 2002). Considerar este 

modelo pode nos levar a caminhos enganosos quando nos deparamos com a seguinte 

pergunta: quem envia a mensagem? Aquele que veste o item de moda, o próprio item, ou 

aquele que o assina, como por exemplo, designers e as marcas?  

 Ao pensarmos em nosso objeto não podemos considerar tal binariedade pelo fato de 

que as construções simbólicas acontecem em ambientes onde os indivíduos interagem, tanto 

com objetos e bens de consumo quanto com outros indivíduos (DOUGLAS; ISHERWOOD, 

2004). Assim não podemos dizer que as mensagens são produzidas exclusivamente por 

consumidores de itens da coleção Pride, tampouco podemos dizer que são criadas pela Levi’s 

ou são intrínsecas às peças da coleção. O que precisamos ter em mente é que todos esses 

componentes estão articulados dentro dos domínios da moda e do consumo. 

 É preciso pensar como os indivíduos em interação com os usos das peças e os 

contextos em que estas são utilizadas, os quais em certa medida expressam demandas LGBTs, 

envolvidos nessa produção de significados que cercam a campanha de divulgação da coleção 

Pride, constroem significados a partir dessas interações. Ainda devemos considerar o que é 

comunicado pela Levi’s, uma vez que marca se apropria das demandas desses indivíduos e as 

transforma em peças, sobretudo jeans, carregadas de significado. Essa relação será explorada 

no capítulo 3, mas inicialmente é necessário entendermos como funciona a relação 
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indivíduos-moda-bens, que pode se mostrar uma rica fonte de produção de sentidos e 

representações. Ao estudar o consumo a partir de uma perspectiva cultural, Sahlins discute 

como essa relação se mostra íntima ao escrever que “[...] os homens definem reciprocamente 

os objetos em termos deles mesmos e definem a si mesmos em termos de objetos” (2003, 

p.183). Neste trabalho esses objetos são as roupas da marca Levi’s que integram a coleção 

Pride e aparecem na campanha desta coleção no Instagram. 

 É importante termos em mente que os bens de consumo, ao contrário do que pregam 

perspectivas utilitaristas, que naturalizam e associam o uso dos bens vinculando-os à sua 

utilidade, não são meros acessórios da produção de significados (SAHLINS, 2003). Essa 

produção é cultural e é resultado da relação entre os indivíduos e os bens. Douglas e 

Isherwood destacam que:  

[...] os bens de consumo definitivamente não são meras mensagens; eles 

constituem o próprio sistema. Tire-os da interação humana, e você 

desmantela tudo. Ao serem oferecidos, aceitos ou rejeitados, eles reforçam 

ou solapam as fronteiras existentes (2004, p.120).  

Ao pensarmos nas imagens que serão analisadas nessa pesquisa e que se configuram 

por uma interação entre as roupas, os modelos que as vestem, a marca que as promove e os 

potenciais consumidores daquilo que está sendo veiculado, teremos de problematizar como os 

significados envolvidos são reforçados ou modificados. Douglas e Ishwerwood (2004) 

escrevem que classificações e marcações são feitas a partir dos bens, mas que para isso o 

consumidor precisa estar envolvido nesses rituais de consumo. Parte da população LGBT no 

Brasil mostra um aporte econômico que pode garantir seu acesso físico aos bens.  

O número de LGBTs no Brasil, segundo matéria publicada na revista Istoé (2017) que 

destaca a importância dessa população para o mercado brasileiro, gira em torno de 20 milhões 

de pessoas. Além disso, dados de uma pesquisa global conduzida pela consultoria LGBT 

Capital (2015) sugerem que a população LGBT brasileira teria um poder de compra estimado 

em US$ 120 milhões. Esses dados mostram que, em algum nível, há uma inserção econômica 

e isso pode ser refletido em um aumento na aquisição de bens por parte dessas pessoas. 

Durante a próxima sessão, onde será trabalhada a metodologia de pesquisa, discutiremos que 

esses dados, apesar de mostrarem que parte das pessoas LGBT tem um maior acesso aos bens 

de consumo, não garantem um maior espaço ocupado e reconhecimento dessas pessoas na 

vida pública, bem como não reflete as próprias peculiaridades entre as letras que compõe a 

sigla LGBT. Entretanto, nesse momento precisamos discutir o fato de que a compra é 

importante para ter acesso físico ao bem, mas que essa é apenas uma parte do complexo 
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sistema de significação que rodeia o consumo (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004; SAHLINS, 

2003). 

Ao pensarmos nesse sistema em relação com o nosso objeto, podemos discutir que a 

aquisição dos itens de moda torna o consumo físico viável, mas essa dimensão não é 

suficiente para entendermos a dimensão simbólica que rodeia essa prática.  Autores como 

Sahlins (2003) e Martinelli (2011) alertam que a associação de consumo como sinônimo de 

compra pode se mostrar limitada, uma vez que essa percepção tende a naturalizar códigos 

culturais e oblitera a compreensão daquilo que é realmente produzido nas trocas simbólicas. 

Afinal, os significados compartilhados e comunicados não são produzidos apenas quando se 

compra um bem, mas sim como um processo contínuo enquanto esses bens circulam na vida 

social (APPADURAI, 2008). 

Os panos, as fibras e os tecidos cobrem nossa pele, nossa superfície, mas segundo 

Susanne Küchler e Daniel Miller (2006), esbarram em uma ideia ocidental e institucionalizada 

de “ser” que os autores chamam de depth ontology
9
. Esse conceito defende que aquilo que 

constitui o nosso ser está “dentro” de nós, enquanto aquilo que nos cobre é visto como 

“literalmente superficial, um aspecto leve, passageiro e raso, mais artificial, de alguma forma 

menos real e certamente menos importante” (KÜCHLER; MILLER, 2006, p.3, tradução 

livre).  

Essa percepção sobre os itens que compõe o vestuário não atinge somente a teoria, 

mas consequentemente “aqueles que são ditos particularmente interessados no vestuário, 

frequentemente associados às mulheres, aos negros e quaisquer outros grupos que portanto 

venham a ser considerados mais superficiais e menos profundos” (KÜCHLER; MILLER, 

2006, p.3, tradução livre).  Nesse aspecto Küchler e Miller dialogam com Entwistle (2015), 

quem afirma que a moda passou a ser associada a grupos que não correspondem a padrões 

hegemônicos de gênero e sexualidade, por exemplo, e a ser vinculada à feminilidade e à 

frivolidade. Essas associações contribuíram para a marginalização do estudo da moda e do 

consumo dentro das teorias sociais (ENTWISTLE, 2015). Essas perspectivas avançam sobre o 

que autores clássicos como Georg Simmel (1957 [1904]) e Thorstein Veblen (1985 [1899]) 

problematizaram a respeito de um entendimento das dimensões simbólicas que envolvem a 

moda como cultura material e o consumo.  

Ambos os autores são bastante importantes em nossa discussão – apesar de terem 

                                                           
9
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escrito suas obras em uma época que tanto a moda, quanto o consumo não se organizavam da 

forma como acontece hoje (MARTINELLI, 2011). Ainda assim, abrem caminho para uma 

visão em que a moda e o consumo têm uma forte influência na ordem social a partir da 

relação de trocas simbólicas em nosso circuito cultural. Simmel (1957) desenvolve essa 

relação no campo da moda e a vê como portadora de uma grande dualidade: ao mesmo tempo 

em que busca uma união entre grupos ela também é um marcador de distinções de classe. 

Simmel (ibdem) destaca dois fatores que constituem a moda: imitação e diferenciação. 

Segundo ele a moda é ditada de cima para baixo, ou seja, a moda é conduzida pelas classes 

altas, as quais são imitadas pelas classes mais baixas (trickle-down). A mudança de modas se 

dá a partir do momento em que essas classes baixas se apropriam dos códigos de vestuário 

utilizados pelas classes altas, as quais logo têm que renová-los para assegurar sua distinção 

social. A partir dessa dinâmica, podemos perceber a união entre membros de uma mesma 

classe, tanto daqueles que imitam quando daqueles que se renovam, ao mesmo tempo em 

acontece uma exclusão quando as classes altas mudam para não estarem vestidos vestidas 

como seus imitadores (SIMMEL, 1957). 

Voltando-se para uma perspectiva do consumo, Veblen (1985) também valoriza a 

distinção de classes como fator-chave do processo. Em sua obra “Teoria da Classe Ociosa”, 

publicada pela primeira vez ainda em 1899, Veblen (ibdem) analisa padrões de consumo de 

representantes das classes mais altas que viviam no ócio, uma vez que não participavam do 

processo de produção - até porque dispunham de renda suficiente para manter seu estilo de 

vida “fino”. Nesta obra o autor discute que o significado social da riqueza não se limita à 

posse de bens, mas também depende da exibição competitiva nos momentos de ócio 

(VEBLEN, 1985; MARTINELLI, 2011). Isso quer dizer que a respeitabilidade e a 

diferenciação destas classes se consolidavam à medida que exibiam suas atividades e 

gozavam do seu tempo livre para fazer com que seus bens, e seu status, circulassem entre seus 

pares (ibdem).    

O trickle-down na visão simmeliana e a exibição competitiva em Veblen são 

fundamentais para dialogarmos com uma perspectiva histórica da moda e do consumo nesta 

pesquisa, mas hoje se mostram insuficientes para uma compreensão de ambos em sua forma 

contemporânea. Isso fica bem claro ao pensarmos em nosso objeto de estudo, uma vez que a 

relação entre pessoas LGBTs com outros atores sociais não envolve necessariamente 

distinções de classe, mas também questões de gênero, inovação por parte de grupos não 

hegemônicos na construção de sua representação e busca por representatividade. Isso será 
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discutido a fundo na sessão 1.2, mas entender as perspectivas culturais de moda e consumo - 

como as mencionadas no início desta sessão - que passam a ganhar força a partir de meados 

do século XX em diante é central para a discussão em torno da moda contemporânea.  

Se no início desse século as pessoas poderiam logo identificar a distinção entre classes 

a partir do uso dos bens de vestuário – o jeans, por exemplo, era vinculado aos operários da 

indústria nos EUA (SAHLINS, 2003, p.200) – no meio do século XX a moda passa a ser 

produzida em massa e um maior número de pessoas passa a ter acesso a moda. Desta forma, 

as fronteiras de classe não estavam mais claramente delimitadas ao pensarmos em estilos 

(ENTWISTLE, 2015).  

A democratização da moda torna mais complexa a associação entre esta, o consumo e 

a relação entre os diferentes atores sociais. O conceito de fato social total proposto por Marcel 

Mauss (2007) contribui muito para o entendimento da moda e do consumo contemporâneos, 

uma vez que ambos, enquanto fatos sociais, englobam de uma só vez instituições políticas, 

econômicas e fenômenos estéticos ao comunicarem significados entre os indivíduos e bens 

envolvidos no processo. Assim temos que pensar a relação entre o vestuário e a representação 

LGBT dentro de um contexto mais amplo na sociedade, uma vez que sua busca por 

representatividade se transforma em produtos e é comunicada pelo seu uso.  

Ao pensarmos nesse complexo sistema de comunicação que é a moda, é necessário 

refletirmos sobre a dinâmica que se estabelece entre identidade, categorização e mudança 

social. A democratização da moda, citada acima, que se deu de meados do século XX em 

diante foi acompanhada de uma produção mais rápida da moda e por um maior alcance da 

mídia, principalmente da televisão, ao promover determinados estilos de vida (ENTWISTLE, 

2015; BURKE, 2008). Burke (2008) destaca que entre 1940 e 1970 acontece a ascensão do 

efêmero e, nas palavras dele, da “cultura descartável”. As opções para o consumidor das 

classes médias e baixas haviam se expandido (ibdem), os bens ficaram mais perecíveis, pois a 

moda atual desclassificava as anteriores (BOURDIEU, 2007) e a ideia de construção de 

identidades a partir daquilo que se consome se fortalece: “Cada vez mais aquilo que 

compramos hoje é a nossa identidade, nossa ideia de nós mesmos, o estilo de vida que 

escolhemos” (BURKE, 2008, p.35).  

A partir desse momento é essencial pensarmos a moda e a construção de identidades 

junto à comunicação, principalmente no que diz respeito à publicidade. Segundo Martinelli 

(2010) essa construção cultural das identidades não atinge somente os indivíduos, mas 
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também os produtos:  

A identidade dos produtos é definida em processos criativos que passam 

tanto pela combinação de elementos materiais quanto pelas construções 

discursivas das narrativas publicitárias e pelos usos sociais dos bens. A 

identidade dos indivíduos é discursivamente construída em narrativas de si, 

que frequentemente (embora não exclusivamente) são ancoradas nos usos 

que os sujeitos fazem dos objetos de consumo da cultura material 

(MARTINELLI, 2011, p.184). 

 

 Essa ideia é central em nosso objeto e mostra que não devemos privilegiar a compra 

em detrimento da produção, uma vez que Levi’s se vale de uma campanha publicitária para 

divulgar sua mensagem de empresa que dá visibilidade a LGBTs, tentando assim transmitir e 

sustentar uma postura LGBT-friendly. Os discursos publicitários se ajustam aos discursos 

organizacionais e passam a compartilhar valores na esfera social por intermédio das próprias 

mídias e veículos, em nosso caso o Instagram, e dos bens (as peças) divulgados 

(MARTINELLI, 2011).  

Em nossa pesquisa precisamos sempre ter no horizonte que as próprias peças de 

vestuário são consideradas uma “mídia expressiva”, como ressalta o antropólogo canadense 

Grant McCracken (2003). Nesse contexto o vestuário é um meio de comunicar princípios e 

categorias culturais (McCRACKEN, 2003). Esses princípios e categorias podem dialogar com 

o que Sahlins (2003) chama de “coordenadas nocionais” do vestuário. Essas coordenadas são 

esquemas classificatórios baseados nos significados compartilhados socialmente e são 

manifestadas quando as peças são categorizadas seja por atividades (roupas para sair ou 

roupas para praticar esportes), tempo (roupas diárias, roupas para a noite, roupas para o 

inverno, etc.) ou mesmo por gênero quando um determinado sistema determina que um tecido 

deva ser usado por homens ou que um corte específico é tido como feminino (SAHLINS, 

2003). As regras de moda são então codificadas, necessariamente, em um âmbito social no 

qual os mais diversos atores constroem sua identidade individual a partir de categorizações 

sistêmicas e de uma identidade coletiva. 

A moda opera em uma dinâmica de transitoriedade, sempre incorporando novos 

elementos, descartando outros e até mesmo revivendo elementos de “modas de outros 

tempos” (MARTINELLI, 2011, p.190). Isso dialoga ainda com uma perspectiva mais ampla 

de consumo nas sociedades capitalistas modernas, trazida por Arjun Appadurai (2008, p.50), 

quem afirma que as demandas de consumo são reguladas por “critérios de ‘apropriabilidade’ 

(moda) de alta rotatividade”. Essa “apropriabilidade” das demandas pode contribuir para a 

mudança social ou pelo menos a faz circular. Em nosso objeto, por exemplo, vemos que por 



 
20 

um lado a marca Levi’s se apropria das demandas sociais LGBTs, que emergem a partir de 

um desejo por representatividade em nossa cultura, para transformá-las em moda, por outro 

lado a discussão em torno dessas demandas dá visibilidade para causas LGBT dentro da moda 

que, como fato social total (retomando Mauss), atinge não somente esse campo, mas também 

outras esferas políticas, econômicas e sociais.  

Dessa forma, se considerarmos a cultura como um sistema significativo e um fator 

constitutivo da ordem social (BARNARD, 2002) precisamos ter a noção de que as mudanças 

se dão também no domínio cultural e a moda e o vestuário têm muito a contribuir. De acordo 

com Barnard ambos podem funcionar como armas e defesas dentro de um sistema social: 

Meanings communicated by means of this signifying system may also be 

refused or contested and the social order challenged by means of fashion and 

clothing. Fashion and clothing, then, may be understood as weapons and 

defences  used by different groups that go to make up a social order, a social 

hierarchy, in achieving, challenging or sustaining positions of dominance 

and supremacy (BARNARD, 2002, p. 41). 

 Ao pensarmos nesse aspecto do desafio à ordem, o jeans, que será analisado nas 

imagens da campanha Pride no capítulo 3, tem um papel fundamental. Inicialmente ligado a 

uma perspectiva utilitarista, uma vez que era a roupa de trabalho ideal para os mineiros na 

corrida do ouro nos EUA por ser extremamente resistente e funcional (com seus cinco bolsos 

clássicos), o jeans passou a exercer um papel contestador dentro da própria moda e da 

sociedade (BARNARD, 2002). A partir dos anos 1950, esse tecido foi usado por diferentes 

subculturas para representar sua insatisfação com ideologias dominantes e marcar uma 

posição de resistência (ibdem). O documentário Fresh Dressed (2015), que aborda a estreita 

relação entre a moda e grupos de periferias dos EUA, mostra as gangues de motociclistas nos 

bairros do Harlem, Queens, Brooklyn e Bronx (Nova York) dos anos 1950 que lutavam contra 

a repressão policial em suas comunidades e contra gangues rivais usavam coletes jeans para 

bordar símbolos que representavam suas vitórias nas “brigas”. Os hippies, nos anos 1960, 

foram outro exemplo não menos marginal que também abriram portas para um mercado do 

jeans (BARNARD, 2002, p.134), posterioremente apropriado e até utilizado em ensaios 

recorrentes da revista Vogue sob o termo hippie-chic (VIEIRA, 2016, p.8).  No capítulo 2 

essa relação entre o jeans e as subculturas será aprofundada. Em nosso objeto outros grupos 

sociais muitas vezes estigmatizados, como as pessoas LGBT, fazem uso da moda para 

questionar uma ordem hegemônica e essa relação histórica entre o jeans e grupos 

marginalizados será importante em nossa análise.  

 Depois de termos discutido essas abordagens que refletem sobre a relação entre a 
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moda, a cultura material e o consumo, apresentamos a seguir a metodologia de pesquisa: a 

análise de representação. Nessa sessão abordaremos conceitos de representações sociais 

baseados em autores como Hall (2016) e Moscovici (2012), e sua relação com a própria 

cultura e construção cultural do gênero. Esses conceitos são importantes para refletir sobre a 

posição não hegemônica e oprimida em que se encontram os LGBTs, e quais as 

consequências disso para as suas representações. Além disso, o Instagram, mídia na qual 

foram postadas as imagens analisadas, será explicado como uma plataforma em que se 

objetificam identidades e que tem grande importância para o mundo da moda contemporânea.    

 

1.2 METODOLOGIA DA PESQUISA: REPRESENTAÇÃO, SENTIDO E CONSUMO 

 

 Até então discutimos como o vestuário e a moda, em um sentido mais amplo, 

dialogam com as práticas de consumo e resultam na produção de significados compartilhados 

em um âmbito social. De acordo com o que foi visto até agora vimos que a moda opera em 

uma dinâmica transitória em que os significados são construídos - e reconstruídos - e 

comunicam identidades. Essa produção simbólica alimenta o mundo da moda, que se apropria 

da produção cultural de grupos não dominantes, em nosso caso das demandas LGBTs por 

representatividade. Para respondermos a pergunta “como a indústria da moda incorpora as 

emergentes mudanças sociais que são acompanhadas das demandas de pessoas LGBT?” 

utilizaremos como metodologia de pesquisa a análise de representação, proposta pelo 

sociólogo jamaicano Stuart Hall (2016) em sua obra “O Espetáculo do ‘Outro’”, para 

analisarmos as imagens de nosso objeto. Esta metodologia foi escolhida, pois desta forma, de 

acordo com Hall (ibdem), é possível investigar os significados simbólicos que tomam forma 

em uma dimensão prática e material. De acordo com Hall (ibdem) a criação de sentidos e 

representações se dá em uma tentativa de classificação para lermos o “outro”, estabelecida em 

nosso circuito cultural.  

Circuito este que, na visão de Hall, contempla uma disputa entre diferentes grupos por 

representação e visibilidade (HALL, 2016; MARTINELLI, 2016). Diante desta disputa e a 

fim de compreender e discutir melhor o conteúdo analisado nas imagens da coleção Pride da 

Levi’s será, necessário utilizar conceitos como “fixação” e “estereotipagem” (HALL, 2016) e 

“ancoragem” e “objetificação” (MOSCOVICI, 2015). Os conceitos mencionados nos ajudarão 

a entender como se constroem representações sociais que dizem respeito a pessoas LGBTs 

dentro das imagens da coleção Pride. 
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A “fixação” é entendia como prática de representação que interfere nos “significados 

potenciais de uma imagem e tenta privilegiar um deles” (HALL, 2016, p.143). Já a 

“estereotipagem” pode ser compreendida como prática que, ao tratar as diferenças, estipula o 

que é aceitável e o que não é dentro do contexto hegemônico - o que é dito “normal” ou não - 

e que é comumente destinada a um grupo não hegemônico, ou seja, subordinado e ou em 

desacordo com aqueles ditos dominantes (HALL, 2016). Nesse aspecto a relação com a moda 

é inevitável, pois essa indústria estabelece aquilo dito como “socialmente adequado para se 

vestir em cada situação” (MARTINELLI; ROCHA, 2015, p. 3) 

Conceitos como “ancoragem” e “objetificação” (MOSCOVICI, 2015) também 

contribuem para a nossa metodologia. O primeiro considerado como prática associativa com o 

objetivo de transformar o não familiar em familiar, a partir de associações com representações 

já conhecidas. Por sua vez, a objetificação é caracterizada como processo de materialização 

daquilo que não é familiar, ou seja, é aplicação daquilo à realidade (ibidem). Entretanto, assim 

como Hall (2016, p.143) disse que “o significado flutua”, Moscovici (2015) discute que 

diferentes representações podem ser alcançadas, uma vez que são construídas/desconstruídas 

pela coletividade: 

Uma vez criadas, contudo, elas adquirem uma vida própria, circulam, se 

encontram, se atraem e se repelem e dão oportunidade ao nascimento de 

novas representações, enquanto velhas representações morrem 

(MOSCOVICI, 2015, p. 41) 

Visões que partem dos estudos culturais, e que serão base para esta pesquisa, são úteis 

para a compreensão e questionamento das práticas sociais que levam a um não 

reconhecimento de pessoas LGBT, ou a suas representações negativas, em uma determinado 

sistema de classificação dominante. Diversas práticas construídas em níveis sociais e culturais 

levam ao não reconhecimento de pessoas LGBTs dentro de uma cultura. Neste trabalho 

entendemos como “cultura” o conjunto de sistemas e códigos significantes (simbólicos) que 

guiam nossas ações sociais (HALL, 1997), ou seja, a cultura é aqui entendida como parte 

fundamental da ação social e é através dela que classificamos e “lemos” o outro, e 

construímos representações sociais. Hall (2016) ainda discute que as formas hegemônicas de 

representação podem ser formas dos grupos dominantes tentarem submeter os menos 

poderosos à sua ordem. Isso se confirma ao vermos as representações depreciativas sob as 

quais indivíduos LGBTs são frequentemente submetidos. 

É necessário retomar alguns conceitos que deixem mais clara a posição não 

hegemônica em que se encontram as pessoas LGBTs, entre eles o de dom expandido 
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(LAFUENTE; CORSÍN JIMÉNEZ, 2011), que dialoga com os fatos sociais totais presentes 

em economias simbólicas, conforme Mauss (2007) apresentado anteriormente. Economias do 

dom, em oposição às economias de mercado, frequentemente apoiadas na estrita 

materialidade dos objetos, constroem (e reconstroem) significados (bens comuns) a partir de 

outros previamente desenvolvidos na cultura (o dom se expande), entretanto esse cenário é 

constituído por disputas políticas e de visibilidade entre grupos hegemônicos e não 

hegemônicos que buscam maior inclusão naquele sistema (HALL, 2016; LAFUENTE; 

CORSÍN JIMÉNEZ, 2011). Nesse contexto, Lafuente e Corsín Jiménez (2011) chamam a 

atenção para o fato de que o enfraquecimento simbólico promovido pelos discursos 

hegemônicos enfraquece as comunidades que não ocupam tal posição, por exemplo, as 

pessoas LGBTs. Discursos são aqui entendidos como afirmações feitas a partir de 

determinada linguagem e ou representação “quanto ao modo como o conhecimento é 

institucionalizado, modelando práticas sociais e pondo novas práticas em funcionamento” 

(HALL, 1997, p.10).   Mas como, nesse cenário de disputa, constrói-se a mudança social?  

Seguindo a ótica dos teóricos acima, podemos discutir que a própria estrutura 

normativa a qual estamos submetidos compreende, entre diversas outras coisas, normas ditas 

aceitáveis, ou não, no que diz respeito a gênero e sexualidade e abre espaço para mudanças 

sociais. As pessoas LGBTs, constituídas por diversos grupos não dominantes, que não se 

veem representadas naquele conjunto simbólico compartilhado que é hegemônico, passam a 

almejar um espaço maior na vida pública “mediante a inclusão no teatro do conhecimento de 

novos atores, outros problemas, evidências diversas e diferentes agendas [..] Essa gente é uma 

frente inegável de inovação e modernização política” (LAFUENTE; CORSÍN JIMÉNEZ, 

2011, p.13).  O periférico posiciona-se como inovador à medida que se confronta com aquilo 

que é colocado como central em nosso circuito cultural. 

A marginalidade e o caráter periférico das pessoas LGBTs são reforçados em boa 

parte de suas representações uma vez que elas não correspondem aos padrões hegemônicos de 

gênero e sexualidade que tentam ser “naturalizados” por grupos dominantes – heterossexuais 

e cisgênero. Butler (2003) ressalta que vivemos sob dois regimes de poder: a 

heterossexualidade compulsória e o falocentrismo. Diante deste contexto ela afirma que não 

podemos entender as “LGBT-fobias” (BUTLER, 2016) se não considerarmos que o gênero 

parte de uma construção cultural: 

[...] a distinção entre sexo e gênero atende à tese de que, por mais que o sexo 

pareça intratável em termos biológicos, o gênero é culturalmente construído: 
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consequentemente, não é nem o resultado causal do sexo, nem tampouco tão 

aparentemente fixo quanto o sexo [...] Se o gênero são os significados 

culturais assumidos pelo corpo sexuado, não se pode dizer que ele decorra, 

de um sexo desta ou daquela maneira (BUTLER, 2003, p.24).  

Seguindo o pensamento introduzido por Butler (2003) podemos então perceber a 

possibilidade, que se opõe ao sistema binário, por exemplo, de que uma “mulher” não é 

necessariamente um indivíduo em corpo biologicamente tido como “feminino” e vice-versa. 

Esse exemplo nos permite que abramos um parênteses para discutirmos uma questão central 

em nosso objeto: a distância entre as letras L, G, B e T e o problema em classificá-las como 

um grupo. Algumas vertentes feministas não aceitam, em parte, essa construção cultural do 

gênero (ibdem) e isso resulta em um não reconhecimento de mulheres trans, por exemplo. 

Outro exemplo é o fato de homens gays terem um nível de aceitação maior que mulheres 

lésbicas na área da moda (CARTA CAPITAL, 2015). Em muito isso se deve ao falocentrismo 

mencionado por Butler que supervaloriza o valoriza o masculino. Ao generalizarmos LGBTs 

como grupo, estamos ocultando individualidades e minando identidades coletivas 

representadas por cada uma dessas letras. Fim do parêntesis. 

As pessoas hoje classificadas por um sistema como LGBTs já existiam no mundo sem 

depender de quaisquer significados criados pela cultura X ou Y, mas a questão é saber como 

elas são representadas. A “representação” dialoga com duas possibilidades, pois, ao mesmo 

tempo em que busca uma maior visibilidade e legitimidade dentro de um processo político, 

ela também é normativa ao passo que, através do discurso e da linguagem dominantes, ela 

simplifica e confirma o que seria tido como verdadeiro de acordo com uma determinada 

categoria (BUTLER, 2003). 

Essa opressão sistêmica que se reproduz em discursos hegemônicos diários abre 

espaço para uma busca por uma representação que mostre aqueles oprimidos de forma mais 

inclusiva (LAFUENTE; CORSÍN JIMÉNEZ, 2011). Entretanto, nesse contexto de pesquisa, é 

importante considerarmos que as representações hegemônicas de pessoas LGBTs já são feitas 

todos os dias, apesar de serem majoritariamente discriminatórias, mas o que é buscado por 

essas pessoas são representações que as mostrem de forma positiva e inclusiva, e não como 

“pontos fora da curva”. Moscovici (2015) estabelece uma relação importante para a nossa 

pesquisa ao discutir que ao criarmos representações damos nomes àquilo que não conhecemos 

e que, de alguma forma, pode ser intimidador. Se por um lado isso pode vir a reforçar, ou 

tentar reforçar, posições dominantes, também e na dimensão das representações que 

preconceitos podem ser superados, a partir do momento em que são criadas novas 
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representações (MOSCOVICI, 2015, p.66).  

As mídias são expoentes para as representações sociais (HALL, 2016), mas é na 

relação com os indivíduos e os bens (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004) que essas 

representações são de fato construídas. Tomando como exemplo o vestuário, Woodward, em 

seu texto “Looking Good: Feeling Right – Aesthetics of the Self”, propõe que a maneira como 

nos vestimos e ou consumimos moda reforça mensagens que queremos passar e também 

nossas construções identitárias perante o todo: “The process of combining items to be worn 

involves the process of constructing the individual in the eyes of others” (2006, p. 22).  

Essa relação pode ser notada na maneira como as pessoas se apresentam nas mídias 

sociais e como a utilizam - neste quesito a mídia que iremos analisar é fundamental. As 

imagens dos jeans da coleção Pride, analisadas neste trabalho, foram retiradas do Instagram 

da Levi’s Brasil e publicadas entre março e agosto de 2016. O Instagram tem o Brasil como 

seu segundo mercado mundial (TECH CRUNCH, 2017), um grande poder na publicidade de 

moda (MILLER et al.; 2016; TALLENT, 2016, p. 4)  e fornece um espaço para construção 

consciente da aparência (MILLER et al.; 2016). Este é então um ambiente onde o self – a 

objetificação da identidade (JODELET, 2009) – pode ser performado através do consumo de 

imagens (MILLER et al.; 2016). Essa plataforma é uma mídia social extremamente visual (o 

texto aparece em legendas, mas fotos e vídeos ganham destaque) onde convivem usuários 

“comuns”, mas também os/as mais influentes bloggers de moda e grandes marcas dessa 

indústria, os quais tem a possibilidade de “seguir” uns aos outros: 

Instagram shows heavy use in fashion, with 65% of leading brands already 

having an active account, and 19% of those brands with more than 100,000 

followers [...]Thus, Instagram is the most important social media marketing 

platform for fashion brands (TALLENT, 2016, p.4) 

Antes de mergulharmos na análise das imagens da coleção Pride 2016 vamos passar 

pela história social do jeans para nos aprofundarmos na sua extensa relação com as culturas 

juvenis, com a definição de identidades individuais e coletivas e também com os meios de 

comunicação que serviram como mediadores da construção de valores simbólicos entre esse 

tecido e aqueles que o vestem.  

 

II A HISTÓRIA SOCIAL DO JEANS  

 

Até este ponto discutimos como a moda e o consumo têm um papel relevante na 
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criação de sentidos que influenciam representações sociais que são articuladas em diferentes 

circuitos culturais. Agora vamos mergulhar na história social do jeans, um tecido que compõe 

grande parte das imagens analisadas nesta pesquisa, e que durante a sua trajetória acumulou 

diferentes significações e foi representado de variadas formas ao longo de períodos marcantes 

do século XX (MILLER; WOODWARD, 2001; COMSTOCK, 2011). 

Começo este capítulo abordando os diferentes usos do jeans. O século XX foi 

carregado de acontecimentos que tiveram repercussões globais e influenciaram esses usos, 

entre eles duas Guerras Mundiais (PACE, 1994) e a Grande Depressão de 1929, que durou até 

1933 e levou os EUA a uma situação crítica no que diz respeito a sua economia 

(FOUNDATION FOR ECONOMIC EDUCATION, 2012). Na seção 2.1 discuto como esses 

eventos influenciaram os usos do jeans na primeira metade daquele século e interferiram na 

relação entre esse tecido e marcações de gênero e classe. Além disso, é estabelecida uma 

relação entre o jeans e a mídia nesses contextos perturbados (COMSTOCK, 2011; PACE, 

1994). 

Na seção 2.2 é explorada a relação entre os jeans e as culturas, e subculturas, jovens 

nos períodos pós-guerra. Importantes obras como “Resistance Through Rituals: Youth 

subcultures in post-war Britain” (HALL; JEFFERSON, 1993) e “Subcultures: The meaning of 

Style” (HEBDIGE, 1979) são referências para refletirmos sobre a relação entre as subculturas, 

seus estilos e a relação desses grupos com bens materiais, como o jeans, na construção de 

identidades. Ainda nesta sessão, discutiremos a dimensão global alcançada pelo jeans que é 

contemplada em importantes contribuições intelectuais como “The Manifesto for the study of 

denim” (MILLER; WOODWARD, 2007) e “Global Denim” (ibdem, 2011). Nestas obras 

Daniel Miller e Sophie Woodward e alertam para o fato de que jeans pode ter se tornado 

“blindingly obvious”
10

 no sentido de que a presença desse material em diversas sociedades já 

é tão consolidada que “nós ficamos cegos para sua presença e importância” (2011, p.10, 

trad.livre). Discutiremos que os usos contemporâneos do jeans não são menos carregados de 

significados, mas sim que se apresentam de forma diferente. 

 Autoras como a brasileira Mylene Mizrahi (2011) e a italiana Roberta Sassatelli 

(2011), as quais escreveram artigos que compõe a obra “Global Denim”, também contribuem 

trazendo um olhar mais contemporâneo para o uso do jeans. Mizrahi traz o exemplo da “calça 

da Gang”, que ficou conhecida internacionalmente como Brazilian jeans, e as relações de 

sedução e afirmação da identidade envolvidas no uso dessas peças em bailes funk do subúrbio 
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carioca. Por sua vez, Sassatelli, ao realizar um estudo etnográfico entre jovens de Milão, 

aborda a sexualização dos corpos por meio dos usos do jeans, mesmo que estes ainda sejam 

inseridos, em partes, em uma perspectiva utilitarista em que são “percebidos como 

extraordinariamente versáteis para todos os propósitos práticos na vida comum” (2011, 

p.136). 

Os significados vinculados ao jeans foram diversos e a comunicação teve papel 

fundamental nessas construções. Desde o reforço ao aspecto utilitarista de tecido ideal para o 

trabalho, ainda no início do século XX, à oposição a sistemas hegemônicos por meio do uso 

dos jeans, diferentes formas de publicidade se apropriaram desse material para satisfazer 

interesses estratégicos do capital (BARNARD, 2002; PACE, 1994; SAHLINS, 2003). Tendo 

em vista a importância da comunicação neste processo, na seção 2.3 buscaremos as primeiras 

campanhas e também veiculações mais recentes para refletir como as representações se 

materializam através dos usos do jeans. 

Após delimitar os assuntos a serem abordados neste capítulo começo por discutir a 

origem deste material para refletirmos sobre a importância global por ele conquistada e qual a 

sua influência nas representações que tomam forma no mundo atual. 

 

2.1 OS USOS DO JEANS  

 

A presença do jeans em diversas culturas já foi incorporada à vida social dos 

indivíduos e podemos ver pessoas das mais variadas classes sociais, gêneros, cores e idades 

vestindo um par de jeans azuis. Entretanto, antes de alcançar essa presença “democrática” e 

global, e se tornar uma peça de uso diário em vários países (MILLER; WOODWARD, 2007, 

p.1) esse tecido se restringia a classes trabalhadoras e posteriormente alcançou outros grupos. 

Para entendermos os significados que rodeiam o jeans temos de voltar aos anos 1850, 

mais precisamente para a corrida do ouro na Califórnia. Era 1853 quando o imigrante bávaro 

e comerciante de roupas, Levi Strauss, chegou à Califórnia para suprir a demanda desses 

produtos na Costa Oeste americana representando a empresa de sua família, sediada em Nova 

Iorque (LEVI STRAUSS & CO., 2017). Levi Strauss utilizou rolos de lonas, que tinham a 

função primária de ser revestimento de tendas e cobrir os vagões carregados de minérios, para 

confeccionar as primeiras calças Levi’s, ainda sem bolsos traseiros e espaços para cintos 

(PACE, 1994, p.2). Essas eram as calças ideais para os mineiros e cowboys, que precisavam 

de um tecido resistente para o trabalho que era desgastante, tanto para suas roupas como para 
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seus corpos. Nessa época essas calças ainda não eram jeans, mas abriram espaço para o 

material que conhecemos hoje. 

A segunda metade do século XIX é crucial para entendermos o jeans como viria a ser 

conhecido hoje. Foi no fim da década de 1850 que Levi Strauss passou a utilizar-se de um 

tecido, confeccionado na cidade francesa de Nimes, conhecido como “serge de Nimes” e que 

logo passou a ser chamado de “denim” (PACE, 1994, p.2). O tingimento com índigo, um 

composto orgânico, dava a coloração azul às peças (MILLER, WOODWARD, 2011, p.17). 

Segundo Miller e Woodward a utilização do índigo pode ser explicada devido à grande 

disponibilidade deste material e por sua não solubilidade em água, portanto o composto 

configurava-se como uma alternativa mais viável (2011, p.17).  

Isso nos mostra a origem da coloração ainda comum em diversas peças jeans, mas a 

estrutura das calças jeans, presas por rebites (símbolo de sua resistência) e com bolsos 

traseiros data de 1872. Foi nesse ano que Jacob Davis, um alfaiate de Reno, EUA, mandou 

uma carta para Levi Strauss, seu fornecedor, contando-lhe que havia descoberto uma maneira 

única de fazer as calças serem mais resistentes: prendendo as extremidades dos bolsos com 

rebites de forma que elas não descosturassem (LEVI STRAUSS & CO., 2017). Na carta, 

Davis, que precisava do capital de Strauss para dar entrada ao processo de patenteamento, 

sugeriu que ambos buscassem a patente e em 20 de maio de 1873 ela foi garantida e, 

oficialmente, nessa data foi inventado o blue jeans
11

. Em 1890 a patente passou a ser de 

domínio público e a Levi Strauss & CO. não era mais a detentora exclusiva da produção de 

jeans com rebites. No mesmo ano, números de lote passaram a ser atribuídos aos produtos e 

as calças receberam a numeração 501, que passou a ser marca registrada das calças clássicas 

da marca, vendidas ainda hoje nas lojas Levi’s (LEVI STRAUSS & CO., 2014).  

Segundo Pace (1994) os primeiros jeans eram vendidos em um tamanho que não 

servia em alguns trabalhadores, pois eram muito largos. Essa característica aponta para uma 

das primeiras relações de customização entre os indivíduos e seus jeans (ver mais na seção 

2.2), nesse caso era comum que mineiros, cowboys e fazendeiros mergulhassem seus jeans em 

calhas cheias d’água, por várias vezes, pois à medida que secassem se ajustavam mais ao 

corpo (PACE, 1994, p.2-3). O início do século XX marca uma aproximação do jeans com a 

produção industrial norte-americana e mais uma vez a marca Levi’s assumiu um papel 

pioneiro. Em 1915, Levi Strauss adaptou o modelo de linha de montagem, introduzido por 

Henry Ford na indústria automobilística, à produção de jeans e sua empresa passa a ser a 
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 Informações sobre a origem do patenteamento do primeiro par de jeans disponíveis em: 

<http://www.levistrauss.com/our-story/#introduction>. Acesso em 24 out. 2017. 
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primeira a utilizar o método na indústria do vestuário (ibdem, p.3). Na obra “100 Anos de 

Moda Masculina”, a autora Cally Blackman escreve que depois da criação das calças, a classe 

operária norte-americana também passou a usar macacões jeans (2014, p.53), como pode ser 

exemplificado na publicidade da marca Blue Buckle Overalls (ver figura 1) - originalmente 

publicada no jornal The Saturday Evening Post em sete de julho de 1919 - a qual se utiliza do 

slogam “strong-for-work!” (BLACKMAN, 2014, p.52) para ressaltar aspectos utilitaristas do 

vestuário.  

Figura 1 - Publicidade Blue Buckle Overalls 

  

Fonte: BLACKMAN, 2014, p.52. 

 

A relação entre a produção industrial do jeans e o uso dos macacões nesse espaço nos 

permite refletir sobre os significados criados na articulação entre os mundos do consumo, 

produção e trabalho. O consumo do jeans era vinculado ao homem da classe trabalhadora que 

era visto como forte e produtivo. Enquanto esse homem (operário) trabalhava e produzia 

vestido em seu macacão, ele reforçava esses significados, pois, como discutido por Sahlins, 

“[...] a produção é a materialização de um esquema simbólico” (2003, p.195). 

A perspectiva utilitarista de tecido voltado para o trabalho passa a se reconstruir na 

década de 1930, como propõe a autora Sandra Curtis Comstock, que muito contribui para o 

estudo da história do jeans abordando o importante papel da Grande Depressão de 1929 para a 

disseminação deste tecido nos EUA (2011). Antes da década de 1930 o jeans, vinculado 
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socialmente ao trabalho braçal do homem norte-americano, era visto como “the ultimate 

plebeian garment”
12

 (COMSTOCK, 2011, p.32) e ainda não havia conquistado um status 

simbólico que poderia identifica-lo como material portador de ambiguidades que transitava 

em diferentes aspectos da vida social tais como lazer/trabalho, roupa para homens/roupa para 

mulheres, nem tampouco era visto como uma vestimenta que poderia ser usada em uma 

variedade de estilos (ibdem, 2011).  

Primeiramente discuto como o jeans passou a ser relacionado também ao lazer durante 

períodos de crise e depois se tornou um tecido que tornou mais fluida as fronteiras de classe e 

gênero no que diz respeito ao vestuário. É importante termos em mente que os momentos 

discutidos a seguir não aconteceram isoladamente e não pretendem ser esgotados nessa 

pesquisa. Eles se articulam durante complexos períodos históricos e nos permitem discutir a 

construção simbólica em torno do jeans. A crise de 1929, que durou até 1933, afetou a 

economia americana e global de forma severa. Segundo o site da Foundation For Economic 

Education (2012) dezenas de milhões de pessoas foram afetadas a nível mundial, a taxa de 

desemprego nos EUA aumentou de 3% para 25%, mais de 40% dos bancos foram 

permanentemente fechados e os níveis de investimento e comércio estrangeiro despencaram
13

. 

O setor da agrícola também foi afetado em grande escala, “a renda agrícola caiu 12 bilhões 

para 5,3 bilhões de dólares por ano” (COMSTOCK, 2011, p.42, trad. livre) e este é um ponto-

chave para a ressignificação do jeans.  

Até a década em questão o jeans era vestido pela classe trabalhadora do oeste 

americano, mas foi quando as fazendas do oeste, que buscavam novas fontes de renda, se 

abriram para turistas de classe média que vinham do leste passar férias, que a popularização 

do jeans começou (PACE, 1994, p.3). Enquanto o consumo de jeans por parte das classes 

trabalhadoras havia encolhido devido à diminuição de seu poder de compra, aliada à 

deteriorização de suas condições de trabalho (COMSTOCK, 2011), os turistas compravam 

jeans para usar nas fazendas do oeste e voltavam para o leste usando-as como vestimenta de 

lazer (PACE, 1994). O look de férias da classe média era sinônimo de lazer e não só de 

trabalho. Esse fator foi importante, mas não foi o único responsável pela popularização do 

jeans. 

Os primeiros anos da crise levaram os trabalhadores a péssimas condições de trabalho, 
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 Informações retiradas do site da Foundation for Economic Education. Disponível em: 

<https://fee.org/articles/the-smoot-hawley-tariff-and-the-great-depression/>. Acessado em 26 out. 2017. 
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caracterizadas por um ambiente de repressão nos campos e nas fábricas, e levou a uma 

campanha dos operários para que as pessoas passassem a comprar apenas produtos de marcas 

sindicalizadas, o que não era o caso da maior marca de jeans da época – a Levi’s 

(COMSTOCK, 2011, p.43). Esse cenário opressor gerou certa indignação por parte da 

sociedade californiana, que desenvolveu um sentimento “pró-trabalhadores” e em 1934 fez 

com que a Levi’s enfrentasse um verdadeiro boicote, pois as lojas pararam de comprar seus 

produtos e a única loja que ainda os vendia era uma selaria voltada para a classe média, 

localizada no entorno de São Francisco, sede da marca (ibdem). Ao ter que lidar com uma 

imagem prejudicada pela falta de adesão a causas sindicais, pela organização política dos 

sindicatos e pela desaprovação popular a marca passou a investir em publicidade para criar 

uma imagem idealizada do cowboy (ver mais na seção 2.3) entre a classe média (ibdem) e 

isso, assim como o turismo mencionado acima, também influenciou uma primeira geração de 

pessoas que passou a vestir o jeans de forma casual (PACE, 1994, p.4).  

A realidade enfrentada pelos trabalhadores do Oeste também passou a conquistar 

visibilidade em outros lugares dos EUA à medida que jornalistas enviados por órgãos centrais 

do governo norte-americano e jornais da época, assim como artistas passaram a retratar a 

realidade do oeste em matérias jornalísticas, fotografias e filmes hollywoodianos 

(COMSTOCK, 2011, p.44). Muitas dessas produções contribuíram para a defesa de políticas 

pró-trabalhadores e também para fortalecer a imagem idealizada do cowboy como símbolo do 

Oeste, promovida pela Levi’s  entre a classe média. Um exemplo marcante é a reportagem do 

economista Paul Taylor e da fotógrafa Dorothea Lange – ambos enviados pela Farm Security 

Agency - publicada em 1935 e intitulada “Again the Covered Wagon”
14

, que investigava as 

reais condições de trabalho nas fazendas e posteriormente foi uma referência para agendar 

pautas que defendiam melhores condições de trabalho para conter a revolta entre os 

trabalhadores que se consolidava: 

Lange and Taylor likened these migrants to modern-day pioneers forging a 

new life in na unfamiliar a new life in na unfamiliar world of mechanized, 

industrialized agriculture. Often Lange photographed migrant workers in the 

Levi-style blue jeans that were widely worn in California at the time. Their 

1935 article, titled ‘Again the Covered Wagon’, described refugees’ 

westward migration as a search for individual protection in the traditional 

spirit of the American frontier [...] Lange and Taylor advocated government 

aid to these worker-pioneers as a modern solution for taming the 

‘wilderness’ of social conflict [...] (COMSTOCK, 2011, p.46).    

Figura 2 - Foto de Dorothea Lange retrata migrantes californianos em 1935  
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Fonte: LIBRARY OF CONGRESS, 2017. Disponível em: <http://hdl.loc.gov/loc.pnp/cph.3a00973>. 

A reportagem circulou, influenciou produções artísticas e a imagem do jeans 

vinculado àqueles que buscavam uma vida melhor nos EUA também (ibdem). Segundo 

Comstock, esses eventos não só contribuíram para invocar o cowboy idealizado vestido de 

Levi’s como símbolo de igualitarismo entre os americanos, mas também influenciaram 

homens e mulheres da classe média a se juntar a esse mito (2011, p.46). As fronteiras de 

classe, em relação ao vestuário, passaram a não ser mais tão bem delimitadas quando a 

questão era o uso do jeans. A forma como esse tecido penetrou a cultura, em diversos campos 

citados acima, não interferiu apenas nos limites de classe, mas também redefiniu padrões de 

vestuário no que diz respeito a gênero. 

Neste contexto a Grande Depressão de 1929 também tem um importante papel. Em 

1930 o Smoot-Hawley Tariff Act foi imposto para conter a crise e proteger o mercado interno 

americano (FOUNDATION FOR ECONOMIC EDUCATION, 2012). Isso fez com que as 

taxas sobre produtos importados crescessem significativamente e as importações diminuíssem 

(ibdem). Consequentemente a oferta de roupas femininas, que em sua maioria vinham da 

França e eram vendidas em lojas de departamento, teve uma queda drástica e o jeans passou 

então a ser uma alternativa nacional de distinção para aquelas clientes de classes média e alta:  

One strategy adopted by department stores was to feature shockingly 

modern, slightly disreputable, women’s dungarees in their newly established 

ranch and resort shops. Women’s dungarees as a signature item in these 

shops helped stores to propose a new, gender-bending, democratic, 

American, and Hollywood fashion sensibility against the old, formal, 
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hierarchic, Eurocentric sensibility. Dungarees’s plebeian, gender-defying 

associations provided a shock value that could be profitably used to 

emancipate department stores from the dominance of Parisian fashion” 

(COMSTOCK, 2011, p.36). 

 No que diz respeito ao uso do jeans por parte das mulheres da classe operária é 

importante lembrarmos que o número de homens desempregados era muito alto e o crescente 

número de mulheres trabalhando, mesmo que em situação informal, as colocava como 

provedoras de suas famílias (GILDER LEHRMAN INSTITUTE, 2017). Isso abriu portas 

para que muitas mulheres passassem a questionar visões patriarcais hegemônicas e também a 

dar mais atenção àquilo que era produzido em Hollywood e tratava a diferença entre os 

gêneros em sua temática (COMSTOCK, 2011, p.35). As mulheres conquistaram uma maior 

influência no ambiente familiar, influenciando os gostos da família, ou seja, a opinião 

feminina sobre aquilo que as famílias iriam consumir em termos de produções 

cinematográficas e publicidade não era nada irrelevante. Percebendo esse cenário, o mercado 

publicitário e Hollywood passaram a retratar atrizes como Greta Garbo e Katherine Hepburn, 

de forma estratégica, usando calças jeans boca de sino como roupas do dia a dia, apesar disso 

contrastar com os valores dos diretores e produtores que em sua maioria eram homens 

(ibdem). Apesar destes eventos na década de 1930, é durante a Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945) que a relação entre jeans e gênero ganha mais peso simbólico.  

Com a chegada da guerra foram muitas as muitas as mulheres, de diferentes classes, 

que entraram para o mercado de trabalho como forma de garantir a renda de sua família e 

atuar de maneira patriótica, juntando-se aos esforços de guerra (GOLDIN, 1991, p.3). Nesse 

período o jeans foi utilizado como parte do uniforme da Marinha norte-america e da Guarda 

Costeira, entretanto não somente os militares usavam jeans (PACE, 1994, p.3). O material era 

restrito apenas àqueles diretamente envolvidos com os esforços de guerra e isso incluía muitas 

mulheres que nessa época passavam horas em fábricas no setor de defesa (por exemplo, a 

indústria de armas). Essas mulheres tinham permissão para utilizar macacões jeans (ibdem, 

p.4).  

O uso do jeans pelas mulheres, nessa época, também foi marcado por uma perspectiva 

utilitarista na qual o jeans era visto como roupa de trabalho, entretanto seu caráter simbólico 

merece destaque.  Segundo Comstock os anos de guerra fizeram com que muitos passassem a 

ver o trabalho feminino e o próprio jeans como marcas do patriotismo, pragmatismo e 

democracia norte-americana em oposição a economias europeias que não permitiam o uso de 

calças pelas mulheres (2011, p.49). Além disso, as diferentes formas como europeus e 
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americanos encaravam o uso da roupa feminina levou parte da população a associar o 

“igualitarismo de gênero” do jeans feminino ao “igualitarismo de classe”, vinculado ao jeans 

do oeste: “Whether for or against women in jeans people began to see jeans as a sign of 

youthful America’s repudiation of gender and class hierarchies and distaste for elitist, 

wasteful ostentation” (COMSTOCK, 2011, p.49). 

A geração do pós-guerra, tomada por esse sentimento de liberdade e questionamento, 

viu astros do cinema como James Dean, em “Juventude Transviada” (1955), e Marlon 

Brando, em “O Selvagem” (1953), se tornarem ícones de estilo e rebeldia jovem nos anos 

1950, e as calças jeans, junto às jaquetas de couro e camisetas brancas, eram peças sempre 

presentes em seus looks (PACE, 1994, p.4). Ambos, marcados pelas cenas em que pilotavam 

suas motocicletas, eram imitados por vários adolescentes em tempos em que a rebelião 

adolescente tomava as estradas e o cinema dos EUA (ibdem). 

É nessa década que o jeans se consolida como ícone americano (COMSTOCK, 2011, 

p.31), mas também é a partir desse ponto que ele começa a ser ressignificado por diferentes 

grupos e subculturas e passa a ser associado a identidades desviantes. Discutir a relação entre 

o uso do jeans e esses grupos “transgressores” é importante para que possamos traçar os 

diálogos históricos que se estabelecem entre o jeans e representantes de categorias 

marginalizadas, como os indivíduos LGBTs em nossa pesquisa, e para relacionar de que 

forma isso está presente na análise da campanha Pride 2016 

 

2.2 JEANS E IDENTIDADE  

 

 Até agora discutimos períodos históricos que tiveram grande importância para a 

construção de sentidos em torno dos usos sociais do jeans e como a articulação desses 

períodos resultaram na visão de um tecido que era fortemente ligado a uma perspectiva 

utilitarista e que, posteriormente, contribuiu para o enfraquecimento das fronteiras de classe e 

gênero durante a primeira metade do século XX.  

A segunda metade deste século, por sua vez, nos permite explorar a relação entre 

culturas e subcultuas jovens do período pós-guerra, bem como outros grupos não 

hegemônicos como, por exemplo, mulheres e negros, e o papel do jeans na construção de suas 

identidades e estilos. Estudar esses grupos nos permite complexificar a discussão que envolve 

nosso objeto, já que o jeans se apresenta historicamente como item que compõe esteticamente 

o posicionamento confrontador de grupos subordinados em relação à cultura dominante 



 
35 

(BLACKMAN, 2014; HALL et al., 1993; HEBDIGE, 2002). Como podemos afirmar a partir 

dos argumentos trazidos no capítulo 1, hoje as pessoas LGBT estão longe de ocupar uma 

posição de dominância. Entretanto, como essa relação entre poder, desvio e jeans se articula 

na segunda metade do século XX e influencia a moda, a nível global, até os dias de hoje? 

Mudanças ocorridas na ordem social de influentes economias capitalistas do período 

pós-guerra, como os EUA e o Reino Unido, são essenciais para a discussão cerca da 

apropriação de objetos, entre eles o jeans, por certos grupos e sua posição de resistência. De 

acordo como Hall et al. no livro Resistance Through Rituals, novos elementos passavam a se 

articular e a substituir o conceito de “classes” como elemento estruturante da sociedade:  

Other elements were seen to be replacing it as the basis of social 

stratification: status, a multiply differentiated ‘pecking’order’ based on a 

complex of educational, employment and consumption achievements; 

education, the new universally available and meritocratic route by which 

status, through job success, could be achieved; consumption, the new 

‘affluence’ route through which status, on the ‘never-never’, could be bought 

by those failing the meritocratic educational hurdle; and age, above all age 

(1993, p.21-22). 

Muitos jovens expressaram um sentimento de não conformidade em relação a esses 

elementos e a idade era um fator marcante nas dinâmicas entre grupos. Ao contrário dos mais 

velhos, que viveram a guerra e seus desafios, os jovens eram tidos como aqueles beneficiados 

pelas novas oportunidades educacionais e pelo bem-estar social do mundo pós-guerra; como 

indivíduos mais hedonistas sem tantas culpas no que diz respeito ao consumo e aos gastos; e 

ao mesmo tempo vistos como uma geração que estava na vanguarda das mudanças sociais 

(ibdem, p.22). De acordo com Hebdige, os elementos trazidos por Hall et al., mencionados 

acima, aliados ao advento da mídia de massa, contribuíram para a fragmentação do que ele 

chama de “comunidade da classe operária” e resultaram na produção de uma série de 

discursos marginalizados, seja porque questionavam esses elementos ou porque atribuía a eles 

uma nova interpretação (2002, p.74). 

Esses discursos se materializaram a partir de diferentes subculturas jovens, aqui 

entendidas como derivações de uma “parent culture” 
15

, como a cultura da classe operária, que 

por sua vez também é subordinada a uma cultura hegemônica (HALL et al., 1993, p.13). A 

identidade das diferentes subculturas ganha forma a partir da ressiginificação que estas 

constroem sobre diferentes objetos e de seus contextos de uso: 

                                                           
15

 “Cultura paterna” (trad. livre). “Isso não deve ser confundido com a relação particular entre ‘juventude’ e seus 

‘pais’ [...] O que queremos dizer é que uma subcultura, embora difira em maneiras importantes - em suas 

"preocupações focais", em suas formas e atividades peculiares - da cultura de que deriva, também compartilhará 

algumas aspectos em comum com essa cultura ‘paterna’ (HALL et al., 1993, p.13).  
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[...] it is through the distinctive rituals of consumption, through style, that the 

subculture at once reveals its ‘secret’ identity and communicates its 

forbidden meanings. It is basically the way in which commodities are used in 

subculture which mark the subculture off from more orthodox cultural 

formations (HEBDIGE, 1979, p.103)    

É importante ressaltar que a apropriação e o consumo de determinados objetos per se 

não é suficiente para compor o estilo de uma subcultura. O que cria o estilo é a articulação 

organizada entre o uso dos objetos, as ações e ideais que externalizam de forma coerente a 

identidade do grupo e sua maneira de “estar no mundo” (HALL et al., 1993, p.54). Dentro 

desse contexto, o jeans se apresentou como parte do estilo de diferentes grupos, como bikers, 

hippies, skinheads e punks, bem como se mostrou um tecido significante na ascensão da cena 

gay e da cultura hip hop nos anos 1980 (BLACKMAN, 2014). 

Se o cinema retratava uma juventude rebelde vestida de jeans nos anos 1950 isso não 

se limitava aos roteiros hollywoodianos (PACE, 1994, p.4). As gangues de jovens 

motociclistas dos EUA, os bikers, usavam o jeans como parte do seu “uniforme” enquanto se 

posicionavam como críticos da ideologia conservadora e dominante que partia das gerações 

anteriores (BARNARD, 2002, p.134). Nos anos 1950 o jeans era associado à delinquência e 

ao mau comportamento, e seu uso marcava a resistência jovem (BARNARD, 2002, p.134; 

LEVI’S STRAUSS & CO., 2014).  

Nos anos 1960 o jeans continuava sendo um sinônimo da não-conformidade jovem, 

entretanto autoras com Angela Pace destacam um ponto fundamental que marcou essa época: 

“while the middle class prospered, its children celebrated nature, communal life, sexual 

freedom, mind expanding drugs and a style of dress that eliminated class distinctions” (1994, 

p.5). Ativistas da “Nova Esquerda”
16

 e os hippies tiveram um papel fundamental nesse 

cenário, introduzindo o jeans a um mercado “mais intelectual” (BARNARD, 2002, p.134). É 

importante mencionar que Harvey Milk, ativista LGBT homenageado na coleção Pride 2016, 

fazia parte daqueles que na década de 1960 estiveram em contato com os movimentos de 

contracultura e passaram a se envolver mais com a política e a se posicionar contra as 
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 “Em território americano, os grupos marginalizados, minorias radicais e a oposição estudantil formam a Nova 

Esquerda, constituída por beats, gays, hippies, feministas, negros e intelectuais, que contestavam os ideais do 

American way of life [...]Os movimentos da nova esquerda foram, denominados pelos jornalistas, de 

movimentos de contracultura.” (O MUNDO, 2015). Disponível em: 

<http://www.fca.pucminas.br/omundo/guerra-do-vietna-propaganda-e-movimento-de-contracultura/>. Acesso 

em 25 out. 2017. 
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instituições, como por exemplo o governo americano, que apoiava a impopular Guerra do 

Vietnã (US VIRTUAL EMBASSY IRAN, 2017; HARVEY MILK FOUNDATION, 2017).  

Essa década é marcada pelo uso político do jeans e nesse horizonte autores como 

Sahlins (2002) e Pace (1994) dialogam. Se Sahlins escreve que o traje passou a ter “um 

idioma político específico” a partir do momento em que os jovens se apropriam do jeans das 

classes operárias (2002, p.197), Pace complementa essa ideia ao dizer que o jeans se tornou 

símbolo da juventude desiludida dos anos 1960 e que era vestido por ela como forma de 

separar suas políticas das de seus pais (1994, p.5).  

Sendo marca desse cenário, o estilo hippie tinha forte relação com a música (HALL et. 

al, 1993, p.61) e apresenta certa intimidade com a história do jeans e da Levi’s. Assim como a 

marca de vestuário, o movimento também é originário de São Franciso, Califórinia (EL PAÍS, 

2017), e em 1969, um pouco antes do Festival de Woodstock
17

 e de forma estratégica, a 

Levi’s passou a vender calças jeans bocas de sino – populares entre o hippies – e o estilo se 

popularizou na década de 1970 (LEVI STRAUSS & CO., 2014). Em seu blog, a marca 

ressalta a importância disso para o que depois viria a se tornar parte do “estilo de festival”:  

[...] you can bet that more than a few pairs were spotted at the concert. The 

festival became not only a defining moment in rock and roll history, but in 

fashion history, essentially giving birth to “festival style” — flower crowns, 

fringed tops, and of course, denim (ibdem). 

 Figura 3 - Jimi Hendrix fecha o festival de Woodstock usando jeans boca de sino. 

 

Fonte: CLICK AMERICANA, 2017. Disponível em: http://bit.ly/2zufOEW 

Na década de 1970 o jeans já era um fenômeno mundial e estilistas europeus e 

americanos começavam a produzir seus jeans, conhecidos como designer jeans, que tinham 

                                                           
17

 O Woodstock Music and Art Fair aconteceu entre 15-17 de agosto de 1969, em Bethel (Nova Iorque), e era 

divulgado sob o slogan “Três dias de Paz e Música”. O festival reuniu mais de 400 mil pessoas e 33 

apresentações musicais, entre elas show de Janes Joplin e Jimi Hendrix (FOX NEWS, 2009). Disponível em: 

<http://www.foxnews.com/entertainment/2009/07/19/fast-facts-woodstock.html>. Acesso em 02 nov. 2017 
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corte ajustado e custavam caro (PACE, 1994, p.6). Em economias mais fechadas comprar um 

par de jeans poderia ser um desafio e os preços em mercados paralelos em Cuba e na Rússia 

poderia atingir os US$ 150. Se por um lado o uso dos jeans se uniformizava a nível global, 

Peter Burke (2008) nos lembra que é no nível local que encontramos uma maior liberdade e 

um maior número de escolhas para o uso dos bens de consumo. Essa possibilidade de 

variação dos usos pode ser percebida na forma como os skinheads, contemporâneos e “rivais” 

dos hippies, vestiam o jeans. 

Ao contrário dos hippies que surgiram entre a classe média, os skinheads são filhos 

das classes trabalhadoras inglesas (HEBDIGE, 2002, p.79). O cabelo raspado, as botas 

elegantes, as calças jeans curtas usadas com suspensórios e as camisas abotoadas podiam ser 

lidos como o “uniforme” skinhead (BLACKMAN, 2014, p.249), utilizado para refletir as 

concepções de “dureza”, masculinidade e trabalho que o grupo desejava comunicar (HALL et 

al, 1993, p.56). Enquanto hippies se utilizavam do jeans como um símbolo da igualdade entre 

as classes, podemos notar que os skinheads usavam o jeans como uma forma de resgate a 

ideia de roupa de trabalho do operário, discutida na sessão 2.1, fazendo referência a suas 

origens.  

A violência também era uma característica comum dessa subcultura e alguns grupos 

de skinheads eram conhecidos por cometer violências deliberadas contra pessoas que não 

estavam de acordo com os padrões de masculinidade e heterossexualidade, prática de “Queer-

bashing”, e ataques a imigrantes paquistaneses que, como bodes expiatórios, estariam 

tomando o emprego da classe trabalhadora, prática de “Paki-bashing” (CLARKE, 1993,p.101-

102).   

 

Figura 4 -  Skinheads passam por um grupo de hippies em Londres 

 

Fonte: BLACKMAN, 2014, p.246 
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Outra subcultura marcante de origem britânica que se utilizava da moda como forma 

de resistência a padrões hegemônicos eram os punks. Também oriundos das classes 

trabalhadoras, utilizavam seus jeans rasgados e personalizados, entre outras peças também 

modificadas, para representar o caos e a desordem e criticar a ordem hegemônica no fim dos 

anos 1970 (HEBDIGE, 1979). Maquiagens e cortes de cabelo exagerados eram usadas por 

homens e mulheres e absorventes eram pendurados nas orelhas, desafiando padrões de 

gênero; peças de uniforme escolar, como saias e gravatas eram usadas simbolicamente para 

criticar a escola como instituição (BARNARD, 2002; HEBDIGE, 1979). Paradoxalmente, 

Hebdige (1979) destaca que essa postura a favor da “desordem” se fez possível graças a um 

estilo ordenado que unisse aqueles indivíduos e definisse sua identidade. Apesar de todo esse 

ataque às estruturas dominantes o estilo punk foi logo traduzido pela indústria da moda para 

uma linguagem mais comercial e apropriado pelo sistema capitalista (BARNARD, 2002). 

Iniciadas pelos punks de maneira mais ostensiva, posturas chocantes diante de padrões 

de gênero tiveram continuidade nos anos 1980. Blackman (2014) destaca que o florescimento 

da cena gay de Londres bem como as performances de artistas como David Bowie e Marc 

Bolan, que se apresentavam com um visual inovador e andrógino ainda nos anos 1970, 

contribuíram para por em discussão novos padrões. A customização do jeans com detalhes 

bordados também era uma maneira dos gays confrontarem as culturas dominantes e definir 

sua identidade, como pode ser visto na figura 5.  

Figura 5 - O cantor Boy George vestido jaqueta e calças jeans customizadas 

 

Fonte: BLACKMAN, 2014, p.265 

 

 A década de 1980 também apresentou uma forte relação entre moda, música e cultura 

no movimento hip hop. No caso dessa manifestação artística, a questão racial se soma a 
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questão de classe e a moda era frequentemente usada pelos artistas como formas de resistir ao 

sistema (BARNARD, 2002, p.139). O documentário Fresh Dressed (2015), dirigido por Sacha 

Jenkins, é uma grande contribuição para a discussão de como o vestuário da cena hip hop, 

originalmente negra e periférica, influenciou a moda partindo de lutas que dizem respeito 

àquele contexto. O jeans mais uma vez ajudou a construir a identidade de indivíduos 

periféricos que não usufruíam das benesses capitalistas das quais as classes mais altas 

desfrutavam. Muito do que hoje conhecemos como street wear veio do que antes era visto 

como gang wear (FRESH DRESSED, 2015). Os membros das gangues nova iorquinas dos 

anos 1970 vestiam calças e coletes jeans como parte do seu traje enquanto se posicionavam 

contra as injustiças sociais como revelam membros não identificados de umas dessas gangues 

ao ser perguntado sobre quem era o inimigo das gangues: 

- Membro 1: The establishment. 

- Membro 2: Right on. There it is. The enemy around the Bronx now is the 

policemen [...] and we are here to defend our brothers and sisters against 

people like them. They’re very racist, man. If you are gonna communicate, 

communicate, man. And if you’re gonna strike us, we’re gonna strike back. 

(FRESH DRESSED, 2015, 11’)  

 As brigas entre as gangues também eram frequentes e nos coletes jeans eram bordadas 

as vitórias sobre as outras gangues - o jeans tinha o peso simbólico da conquista (FRESH 

DRESSED, 2015). Depois de uma briga que resultou na morte de um pacificador da gangue “Ghetto 

Brothers”, do Bronx, foi proposta uma trégua e os membros passaram a batalhar verbalmente 

nas boates (ibdem). Era começo da cultura hip hop/rap e o jeans continuaria a comunicar a 

identidade e os desafios enfrentados pela comunidade periférica, não só do Bronx, mas 

também de outros bairros. Ralph McDaniels, produtor e ator norte-americano, diz que o jeans 

foi a primeira tela em branco do hip hop e as cores dos grafites que coloriam as vizinhanças 

eram levadas para as peças como uma forma de se destacar, mas também de expressar valores 

(ibdem) 

 Figura 6 - Jovens customizam suas jaquetas jeans como forma de expressão 
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 Fonte: FRESH DRESSED, 2015. 

O racismo, as prisões, o uso de drogas e os embates policiais continuavam – e 

continuam - a ser retrados por meio das canções. Na canção Changes (1998) o rapper 2Pac 

canta “Cops give a damn about a negro/ Pull the trigger kill a nigga he’s a hero/ Give the 

crack to the kids who the hell cares/ One less hungry mouth on the well fare” (GOOGLE 

PLAY, 2017) e o estilo dos rappers dialogava com essas situações. As calças jeans largas que 

deixavam a roupa íntima aparecer faziam referência aos presos que tinha seus cintos 

confiscados e usá-las fora da prisão era uma forma de criticar um sistema injusto e expressar 

solidariedade aos colegas encarcerados (BARNARD, 2002, p.140). Assim como o punk, mas 

não com a mesma velocidade, os estilo hip hop foi apropriado a partir do anos 1990 por 

marcas de luxo como Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein e outras não tinham 

pessoas negras como parte majoritária de seu público, mas que viram na cultura negra uma 

forma rentável de ser cool (ibdem; KLEIN, 2002, p.98-100).  

Até agora vimos que o jeans teve e tem um papel importante ao comunicar diferenças 

de classe, etnia e gênero, entretanto pesquisas mais recentes de autoras como Mizrahi (2011) e 

Sassatelli (2011), que não excluem os fatores anteriores, apresentam uma perspectiva 

relevante para construção da identidade: a relação entre jeans, corpo e sensualidade. 

Em sua pesquisa Mizrahi (2011) fez um estudo etnográfico em bailes funks cariocas 

relacionando o uso da “calça da Gang”, ou “Brazilian jeans” a rituais de sedução; e pode 

constatar que este tipo de calça era o principal item utilizado pelas frequentadoras desse tipo 

de evento. Entre os motivos que levaram a popularidade desse estilo estava a característica de 

que essas peças “levantam a bunda”, uma parte do corpo feminino bastante valorizada na 

cultura brasileira (MIZRAHI, 2011, p.111). Juntamente com a música e a dança esse tipo de 

calça constitui o ritual de sedução que une os grupos de mulheres, as quais testam seu 

“poderes” de erotismo, sedução e provocação os sobre homens do baile (ibdem, p.129). Além 

disso, as funkeiras relatam o uso da calça é uma forma encontrada para que elas se protejam 

do assédio daqueles que tentam tocá-las – o que acontece mais frequentemente com aquelas 

que usam saias (ibdem, p.121). 

Sassatelli (2011), por sua vez, ao entrevistar jovens de Milão e ter acesso aos seus 

guarda roupas traz contribuições notáveis no que diz respeito ao diálogo entre a sedução e a 

sexualidade. Enquanto homens homossexuais tinham preferência por jeans que marcassem 

seu quadril e destacavam seu potencial de sedução, homens heterossexuais prezavam pelo 
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conforto e enfatizavam o imaginário sexual que rodeava o jeans no corpo feminino, 

valorizando principalmente o potencial da peça em destacar os quadris (SASSATELLI, 2011, 

p.146-147). Entre as mulheres entrevistadas o jeans também era visto com um peça que tem 

um peso ao conferir um ar mais atraente às pessoas, entretanto devem ser vestidos pela 

“figura certa”, frequentemente associada a uma pessoa “esbelta e curvilínea”, no caso de 

outras mulheres, e forte e alta, no caso dos homens (ibdem). Essa percepção conversa com a 

pesquisa de Miller e Woodward, na obra Blue Jeans: The Art of the Ordinary (2012), que 

abordam a situação que de três mulheres de classe média de Londres, as quais dizem estar 

acima do “peso ideal” para usar jeans e uma delas chega a guardar uma peça que não serve 

mais pois ela será um “prêmio” para quando ela perder peso (2012, p.36). 

Os casos discutidos até então apresentam o jeans como tecido que de alguma forma 

chama a atenção para algum estilo ou ressalta algum aspecto físico, entretanto autores como 

Miller e Woodard destacam que o jeans também é usado por aqueles que querem se proteger 

do julgamento alheio (2007, p.11). O caráter “discreto” do jeans, já tão incorporado em tantas 

sociedades, o torna uma escolha segura: [...] the very anonymity and ubiquity of jeans protects 

from judgement. You may not be especially right, but you can’t go far wrong with denim 

jeans (MILLER; WOODWARD, 2007, p.11). Como resultado os autores afirmam que se por 

um lado a indústria da moda tenta ampliar o apelo de roupas cada vez mais diferenciadas e 

caras o jeans provavelmente se mostra como um item de base poderoso do guarda roupa dos 

indivíduos e o mercado tem de se adaptar a este uso (ibdem). 

Discutimos que o jeans é um tecido que se mostrou presente como item de grande 

apelo na cultura material e de presença frequente na formação de diferentes identidades, 

coletivas e individuais, em diferentes contextos. Agora discutiremos como o jeans foi 

comunicado ao longo de sua história à medida que foi associado a diferentes significados e 

como o mercado se adaptou a diferentes momentos para comunicá-lo. 

 

2.3 JEANS, MÍDIA E COMUNICAÇÃO  

 

 Nas seções anteriores explorei a história do tecido e a maneira como o jeans era lido 

por diferentes grupos sociais e utilizado por eles em diferentes contextos. A forma como ele 

foi comunicado acompanhou esses diferentes momentos e contribuiu para criação e 

consolidação de diferentes significados com os quais o material era associado. Antes de 

mergulharmos na análise da campanha Pride 2016 da marca Levi’s farei um breve resgate de 
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algumas das formas em que o jeans foi comunicado no intenso século XX. 

 Como discuti anteriormente, em suas origens, o jeans estava fortemente ligado às 

classes trabalhadoras e era a roupa de trabalho de operários, trabalhadores do campo, cowboys 

e mineiros (COMSTOCK, 2011). Apesar de ter inventado e patenteado o blue jeans em 1873, 

a empresa Levi’s sabia que outras empresas fabricariam a essa roupa de trabalho quando a 

patente caísse e então a preocupação foi logo criar um símbolo visual, o Two Horse® (ver 

figura 7), que estivesse presente nas calças e mostrasse o quão forte elas eram (LEVI 

STRAUSS & CO.,2014). Em seu blog oficial a empresa diz que provavelmente o apelo visual 

também seja devido ao fato de que muitos dos consumidores eram imigrantes que não tinham 

inglês como primeira língua e o número de pessoas alfabetizadas não era grande. 

 Figura 7 - O símbolo Two Horse® presente em calças Levi’s desde 1873 

    

 Fonte: LEVI STRAUS & CO., 2017. Disponível em: <http://bit.ly/2isNitT>. 

 

Nos anos 1880 o próprio Levi Strauss e seus funcionários começaram a produzir 

propagandas “designed to make sure consumers remembered that LS&Co. created the first, 

and best, men’s riveted trousers” (LEVI STRAUSS & CO.,2014). Até o início dos anos 1900 

revendedores viajavam pelo o oeste americano com listas de preços e ilustrações que 

destacavam a resistência do jeans (CBS NEWS, 2017). Em 1913 a marca Lee, que também se 

apresentava como uma grande marca do mercado (COMSTOCK, 2011), lançou um macacão 

de mangas longas e também passou a fazer publicidades impressas, porém com longas 

descrições do produto que logo se popularizou nacionalmente (LEE, 2017). O aspecto 

utilitarista se mantinha e a empresa destacava que sua invenção protegeria o trabalhador 

também na parte de cima (ibdem). 

Figura 8 - Os macacões Union-Alls da Lee 
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Fonte: LEE, 2017. Disponível em: <http://leejeans-ap.com/en-US/Philippine/Heritage.aspx>. 

 Nos anos 1930, como discutimos na seção 2.1, a gigante Levi’s tentava se reinventar 

promovendo a imagem idealizada do cowboy entre a classe média através publicidade 

impressa em jornais e revistas (LEVI STRAUSS & CO., 2014), enquanto os jornais 

reportavam o uso de jeans pelas atrizes hollywoodianas muitas vezes criticando sua atitude 

como um comportamento confrontador e “masculinizado” (COMSTOCK, 2011, p.36). Em 

1935, entretanto, uma grande virada acontece. Naquele ano a revista Vogue fez o editorial 

Lady Levi’s na sua edição de viagem de verão e consagrou o uso do jeans por parte das 

mulheres chamando-o de “True Western Chic” (ibdem), ou seja, o oeste dos “peões” agora era 

chique ao olhos da Vogue. 

As fronteiras de gênero e classe associadas ao tecido se mostravam estremecidas e o 

jeans ajudou as mulheres a penetrarem em um mundo até então associado ao gênero 

masculino (PACE, 1994, p.18). As lojas de departamento então passaram a fazer publicidade 

destacando o jeans boca de sino, evitando associações ao Lady Levi’s de pernas retas e sua 

imagem vinculada ao cowboy, associando-o à modernidade na tentativa de criar um estilo 

distintivo para as mulheres americanas de classe média, que naquele momento tinham acesso 

limitado às roupas vindas da Europa devido às crise econômica (COMSTOCK, 2011, p.36). 

Com os anos 1940 veio a II Guerra mundial, período no qual o consumo de jeans era restrito 

àqueles envolvidos com a guerra (PACE, 1994), e depois dela um desafio para a indústria do 

jeans. 

Figura 9 - Publicidade da Lady Levi’s 
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Fonte: LEVI STRAUSS & CO., 2014. Disponível em: <http://bit.ly/2zdtvZw>.  

Como falamos na seção 2.2, no pós-guerra o jeans foi associado à delinquência e à 

marginalidade devido à popularidade dos bad boys hollywoodianos e ao vínculo com 

diferentes subculturas, assim a indústria do jeans teve que “trabalhar duro” para superar essa 

barreira de rejeição por parte da cultura dominante (BARNARD, 2002, p.135). Um dos 

grandes desafios era o ambiente escolar, no qual o uso do jeans era visto como uma violação 

grave (PACE, 1994, p.6). Para não prejudicar a imagem de seu principal commodity, em 1957 

a Levi’s anunciava em jornais o seu jeans como uma peça ideal para a escola, retratando um 

garoto que usava jeans, mas que o estilo “comportado” em nada se assemelhava com o dos 

“marginais” (LEVI STRAUSS & CO., 2014). Nessa estratégia podemos perceber a 

apropriação do jeans por parte da Levi’s, a partir do momento em que “[...] what was once a 

challenge to the dominant system is appropriated or rendered harmless by the dominant 

system, which adopts or adapts the values represented by that challenge (BARNARD, 2002, 

p.135). 

O posicionamento estratégico da Levi’s em relação aos jovens também foi importante 

na década de 1960. A afluência era uma realidade pós-guerra: o poder de consumo e os gastos 

dos adolescentes e jovens haviam crescido e seus interesses pelo lazer, música e estilo 

também (HALL et al, 1993, p.21). Dessa forma, a Levi’s levou ao ar, por volta de 1966, o seu 

primeiro comercial de TV que aparecia em uma variedade de programas televisivos com o 

intuito de atingir os jovens (LEVI’S STRAUS & CO., 2014). Nessa época em que muitos 

jovens filhos das classes trabalhadora e média, como os hippies (ver seção 2.2), questionavam 

o consumo ostensivo e buscavam uma vida alternativa (HEBDIGE, 1979, p.148), o jeans era 
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uma escolha coerente, uma vez que “durable and cheap, jeans challenged planned 

obsolescence and the conspicuous waste inherent in earlier dress fashions” (PACE, 1994, 

p.5). 

No fim do século XX e início dos anos 2000 podemos perceber um resgate aos 

primeiros significados aos quais o jeans era associado, como o de roupa rural e ou de trabalho, 

misturados a significados mais inovadores. Em 1994 a Levi’s levou ao ar na TV americana 

um comercial que se chamava “Creek”,
18

 no qual duas meninas saiam de um cenário rural que 

remetia ao final do século XIX e chegavam até um rio. Ao chegar avistavam um par de jeans 

e logo depois viam um jovem musculoso tomando um banho de rio. Animadas com a cena a 

câmera foca no rapaz que, para a surpresa das garotas, está vestindo um par de Levi’s. O 

comercial termina com o jovem molhado, usando seu jeans colado ao corpo, indo em direção 

ao seu cavalo e é seguido de um slogan
19

 que faz referência ao fato de que em 1873 os jeans 

da Levi’s eram encolhidos na água para se ajustar ao corpo, como mencionei na seção 2.1. 

Segundo Barnard o que há de inovador nisso tudo é o fato de que: 

[...] on prime-time television, was a male body that was there to be looked at. 

And, in the case of ‘Creek’, here were two young women who were not only 

doing the looking, but also clearly getting a great deal of pleasure from that 

looking (2002, p.148-149). 

 Em 2005 foi a vez da marca de luxo Calvin Klein se apropriar de antigos significados 

e traduzi-los para uma linguagem mais atual. A campanha Outono 2005 da marca americana 

foi fotografada pelo sueco Mikael Jansson
20

 e suas fotos mostravam um cenário de trabalho 

rural ocupado por modelos sem camisa ou com a camisa aberta. Blackman ressalta que “o 

anúncio do jeans Calvin Klein reproduz uma roupa de trabalho marcada pelo suor, mas é, na 

verdade, a última tendência de design caro e refinado (2014, p.291) . 

 Figura 10 - Foto da campanha Outono 2005 da Calvin Klein Jeans 

                                                           
18

 O comercial pode ser encontrado no YouTube. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=skWFyop_pxU>. Acesso em 11 nov. 2017. 
19

 “In 1873 Levi’s jeans only came shrink-to-fit”. 
20

 Todas as fotos da campanha podem ser encontradas estão disponíveis em: 

<http://www.mikaeljansson.com/album/calvin-klein-2005-2/>. Acessado em 11 nov. 2017 
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 Fonte: MIKAEL JANSSON, 2017. Disponível em: 

<http://www.mikaeljansson.com/album/calvin-klein-2005-2/>. 

 Após termos discutido os usos sociais do jeans, sua relação íntima com as subculturas 

e algumas das formas como os significados associados ao tecido foram comunicados pela 

publicidade durante o século XX; discutiremos como as pessoas LGBTs são representadas na 

campanha Pride 2016 da Levi’s na conta da Levi’s Brasil no Instagram utilizando a análise de 

representação proposta por Hall (2016). 

 

III ANÁLISE DE REPRESENTAÇÃO DA CAMPANHA PRIDE DA LEVI’S 

 

A marca Levi’s é reconhecida pelo seu envolvimento com causas LGBTs e suas ações 

variam desde a participação de funcionários na parada do orgulho LGBT de São Francisco, 

uma das maiores do mundo, ao apoio público a projetos de lei norte-americanos como o 

Employment Non-Discrimination Act (ENDA), que corre pelo legislativo americano desde 

1994 e proibiria os empregadores de demitir, negar a contratação ou discriminar trabalhadores 

ou candidatos a emprego com base na orientação sexual e ou identidade de gênero (LEVI 

STRAUSS & CO., 2015; WASHINGTON POST, 2013). Em um contexto internacional a 

marca também está envolvida com as demandas sociais LGBTs, apoiando organizações de 

defesa e promoção dos direitos dessas pessoas ao redor do mundo, por meio de parcerias e 

suporte financeiro através da Fundação Levi Strauss (LEVI STRAUSS & CO., 2016). A 

empresa garante os mesmos benefícios a parceiros de funcionários hetero e homossexuais 

desde 1992 (JORNAL DO BRASIL, 2017) e em seu blog oficial a marca chega a dizer que 

celebrar os direitos LGBT “está em seu DNA” (LEVI STRAUSS & CO., 2016). 

Com a proposta de continuar a aumentar a conscientização sobre os desafios 

enfrentados por pessoas LGBT no século XXI e incentivar o advocacy para suas demandas ao 



 
48 

redor do mundo, a empresa desenvolveu a coleção Pride 2016 em parceria com a Fundação 

Harvey Milk (ibdem). A parceria adquire peso simbólico e político à medida que a empresa se 

associa a uma fundação que promove direitos LGBT ao redor do mundo e leva o nome do 

primeiro político assumidamente gay dos EUA, considerado por muitos como um dos maiores 

ativistas LGBT do mundo (HARVEY MILK FOUNDATION, 2017).  

A Pride 2016 foi a terceira coleção da marca a abordar a temática LGBT e foi lançada 

no Brasil em maio de 2016, mas antes de ser vendida em todo o país foi disponibilizada em 

apenas algumas lojas de shoppings na cidade de São Paulo (VOGUE, 2016). Posteriormente 

as peças puderam ser compradas em demais lojas da marca e pelo seu e-commerce. Apesar de 

não ter sido confirmado pela marca, alguns sites como o da colunista do Jornal do Brasil, 

Heloisa Tolipan, fundadora do site homônimo (2016), Catraca Livre (2016), Razões Para 

Acreditar (2016), Universo AA (2016) e Vipado (2016) afirmam que os modelos fotografados 

eram funcionários e parceiros LGBT da empresa.  

Também em maio de 2016, imagens de divulgação da coleção começaram a ser 

divulgadas na conta da Levi’s Brasil na mídia social Instagram, que atualmente conta com 

mais de 133 mil seguidores. Através da análise de representação é possível discutir como as 

pessoas LGBT, a quem a Levi’s promete visibilidade, são representadas por meio da interação 

simbólica entre as roupas e os significados construídos nas imagens. Ao fazermos este tipo de 

análise consideramos como o ator hegemônico, no caso a Levi’s como a grande empresa há 

anos consolidada no mundo da moda que é, representa o “outro”, não hegemônico e 

frequentemente representado de forma negativa no sistema cultural (HALL, 2016), os 

indivíduos LGBT.  

É importante lembrar que nessa mídia social as fotos podem ser postadas com 

legendas, o que é o caso das imagens aqui analisadas, e os significados produzidos se 

encontram na soma de imagem e texto (HALL, 2016). Nos termos de Moscovici (2012) a 

legenda “ancora” a mensagem produzida, uma vez que atua na tentativa de tornar familiar 

aquilo que está sendo mostrado.  

A primeira foto da campanha a ser postada (ver figura 11), quando Pride estava 

prestes a ser lançada, era acompanhada da seguinte legenda: “O amor está em nosso jeans. A 

coleção #Pride da Levi’s tem gênero neutro e chega em breve” (LEVI’S BASIL, 2016). Na 

imagem aparece uma pessoa negra, aparentemente do gênero feminino, com apenas metade 

do rosto visível e vestindo uma camiseta cinza com o logotipo da Levi’s em uma versão que 

utiliza as cores da bandeira LGBT. O fundo da imagem é cinza e esse é um padrão que se 
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repete em todas as imagens da coleção, menos na figura 14. O jeans aparece em uma jaqueta 

que está sendo vestida por uma pessoa de costas, a qual não é possível identificar o gênero. A 

jaqueta é estampada com a famosa frase de Harvey Milk “a esperança nunca será silenciada” 

(trad. livre), que aparece cortada.   

Figura 11 - Foto da campanha Pride 2016 publicada no Instagram (a). 

 

Fonte: INSTAGRAM LEVI’S BRASIL, 2016. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/p/BFgpVs2Idtm/?hl=pt-br&taken-by=levisbrasil>. 

 

Se observarmos a foto sem a legenda, a ideia de amor não pode ser facilmente 

percebida, mas podemos notar a ideia de que os LGBTs não serão silenciados, uma vez que o 

destaque da imagem fica restrito ao logotipo LGBT-friendly da marca e ao pedaço visível da 

frase, o qual dá a entender que algo não será silenciado. Como discutimos na sessão 1.1, as 

demandas sociais por cidadania que emergem de pessoas LGBTs são resultado de uma 

realidade desigual e opressora sob a qual esses indivíduos, que não correspondem a padrões 

hegemônicos de gênero e sexualidade (BUTLER, 2003), estão submetidos, entretanto 

podemos questionar se a imagem suaviza essa situação ao exibir o sorriso da pessoa 

representada. Outra possibilidade seria a de que o sorriso estaria relacionado ao amor e ao 

orgulho mencionados na legenda. Ao propor a análise de representação Hall diz que não 

devemos buscar um significado certo ou errado, mas sim nos perguntar “qual dos muitos 

significados a fonte deseja privilegiar?” (HALL, 2016, p.143). Nesse caso, a legenda é um 

indicativo de que significado que a marca pretende privilegiar é a ideia de amor e igualdade 

por meio de uma coleção que não tem gênero, o que pode significar que a Levi’s deseja 

superar – pelo menos nessa coleção - os padrões binários de gênero, apesar de preservá-los no 

resto de suas roupas. Outro ponto importante de ser ressaltado é que sites que utilizaram essa 
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imagem para divulgar a coleção, como o Razões Para Acreditar (2016), mostram uma versão 

em que as duas pessoas estão de mãos dadas, algo que não foi mostrado pela Levi’s em sua 

conta no Instagram. Isso nos revela uma contradição, já que a marca se propõe a dar 

visibilidade a esse amor. 

Quando a coleção foi lançada a Levi’s Brasil postou uma imagem de um homem 

branco de meia idade, de braços abertos e expressão séria – com olhar em direção oposta à 

câmera - vestindo uma jaqueta jeans e uma camiseta com o desenho de uma garrafa de leite, 

fazendo alusão ao sobrenome do ativista (ver figura 12). A peça tem uma “linha do tempo do 

orgulho” (ver figura 13) estampada em suas costas (LEVI STRAUS & CO., 2016), entretanto 

em nenhuma das imagens postadas no Instagram da Levi’s Brasil a linha do tempo é exibida. 

Entre as datas destacadas estão marcos da luta por direitos como: a batida policial no bar 

LGBT Stonewall Inn, em Nova Iorque, em 28 de junho de 1969
21

; a primeira parada do 

orgulho LGBT em 1970; a eleição de Harvey Milk como primeiro político assumidamente 

gay em 1977; a validação da lei contra crimes de ódio, Hate Crimes Prevention Act
22

, nos 

EUA, em 2009; e a legalização do casamento entre pessoas de mesmo sexo também nos EUA, 

em 2015. A linha do tempo materializa uma dimensão política em torno da campanha, 

entretanto a Levi’s opta por valorizar uma dimensão estética, deixando de mostrar relevantes 

datas que marcaram a vida daqueles que ela diz representar. 

Figura 12 - Foto da campanha Pride 2016 publicada no Instagram (b). 

 

                                                           
21 “28 de junho é o Dia do Orgulho LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersex), 

data celebrada e lembrada mundialmente, que marca um episódio ocorrido em Nova Iorque, em 1969. Naquele 

dia, as pessoas que frequentavam o bar Stonewall Inn, até hoje um local de frequência de gays, lésbicas e trans, 

reagiram a uma série de batidas policiais que eram realizadas ali com frequência. O levante contra a perseguição 

da polícia às pessoas LGBTI durou mais duas noites e, no ano seguinte, resultou na organização na 1° parada do 

orgulho LGBT, realizada no dia 1° de julho de 1970, para lembrar o episódio. Hoje, as Paradas do Orgulho 

LGBT acontecem em quase todos os países do mundo e em muitas cidades do Brasil ao longo do ano” 

(ANÍSTIA INTERNACIONAL, 2017). Disponível em: <https://anistia.org.br/28-de-junho-dia-orgulho-lgbti/>. 

Acesso em 14 nov. 2017.. 

22
 A lei foi sancionada pelo presidente Barack Obama e tornava crime federal a agressão a um indivíduo por 

causa de sua orientação sexual ou identidade de gênero (CNN POLITICS, 2009) 
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Fonte: INSTAGRAM LEVI’S BRASIL, 2016. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/p/BFpZVQ4Idl7/?hl=pt-br&taken-by=levisbrasil>. 

Figura 13 - A “linha do tempo do orgulho” no orgulho na camiseta da coleção Pride. 

 

Fonte: UNIVERSO AA, 2016. Disponível em: <http://www.universoaa.com.br/estilo/babado-a-

colecao-gay-que-veste-ate-os-funcionarios-da-levis-chega-ao-brasil/> 

Em outra imagem postada no Instagram (ver figura 14), a marca mostra duas pessoas 

abraçadas, as quais mais uma vez não tem as identidades de gênero marcadas. Ambas são 

brancas e novamente a ideia de amor é trazida e ancorada pela legenda: “Sem tolerância para 

a intolerância. Vista-se de amor e orgulho e conheça a coleção que celebra a mensagem de 

Harvey Milk” (LEVI’S BASIL, 2016).  A ideia de equidade e direitos para aqueles que fogem 

do padrão heteronormativo se reforça no abraço entre as duas pessoas que vestem peças com 

referências LGBT: uma delas usa um boné com a logo da Levi’s com as cores do arco-íris e a 

outra a jaqueta da figura 11, entretanto a “mensagem de Milk” foi cortada da imagem. O uso 
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da jaqueta jeans com as costas estampadas nos remete à customização do jeans como forma 

de expressão da identidade, assim como era feito pela cultura hip hop nos anos 1980 (FRESH 

DRESSED, 2015). A referência marca a apropriação da Levi’s que se utiliza de uma forma de 

customização vinda da cultura negra e periférica para destacar um grande nome do ativismo 

LGBT em sua roupa.  

Figura 14 - Foto da campanha Pride 2016 publicada no Instagram (c) 

 

Fonte: INSTAGRAM LEVI’S BRASIL, 2016. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/p/BF_fwdoodnp/?hl=pt-br&taken-by=levisbrasil>. 

Outra referência como a “esperança” ficou marcada em um discurso feito por Milk em 

1978, conhecido como “The Hope Speech”
23

. Milk fez este discurso nos degraus da Prefeitura 

de São Francisco durante uma manifestação em massa para celebrar o Dia da Liberdade Gay 

na Califórnia, no dia 25 de junho (MILK, 1997). No contexto da época, Milk criticava a mídia 

e movimentos religiosos que se utilizavam de argumentos baseados na bíblia para 

deslegitimar o movimento LGBT, mas também Milk destacava mudanças como sua própria 

eleição, como movimentos que davam voz e esperança a indivíduos marginalizados seja por 

raça, gênero ou orientação sexual (ibdem). 

Essa relação entre política e religião, ainda atual, veio à tona durante um evento de 

lançamento da coleção que aconteceu na cidade de São Paulo, mas provavelmente não da 

maneira como Milk esperaria. O blog de estilo de vida gay, Universo AA, foi o escolhido para 

                                                           
23

  “O discurso da esperança (trad. livre) 
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lançar a coleção junto com a marca em sua loja no Shopping Eldorado (UNIVERSO AA, 

2016). Na época a Levi’s Brasil publicou uma foto (ver figura 15) com os dois homens que 

comandam o blog, o jornalista Antônio Trigo e o empresário assumidamente gay, André 

Almada; abraçados em frente à vitrine da loja. Reações do público nos comentários da 

publicação lembravam o encontro em 2012 que o empresário havia tido com o então 

candidato à prefeitura de São Paulo, Celso Russomano. O blog gay do jornal Folha de S. 

Paulo, o Blogay, revelou que o encontro com deputado tinha sido promovido por Almada e 

que uma manifestação de repúdio estava sendo marcada por ativistas (BLOGAY, 2012). O 

motivo do protesto era o fato de que Russomano era ligado à Igreja Universal do Reino de 

Deus, instituição que se opõe veementemente contra os direitos de LGBTs (ibdem). O uso da 

imagem de Almada para promover uma coleção que se diz dedicada à igualdade, ao legado de 

Milk e às conquistas LGBT, levanta uma contradição a partir do momento em que a Levi’s 

escolhe uma pessoa que já esteve envolvida em tamanha polêmica para ser um dos rostos que 

“veste a coleção com orgulho”. 

Figura 15 - Foto de lançamento da coleção Pride em shopping de São Paulo 

 

Fonte: INSTAGRAM LEVI’S BRASIL, 2016. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/p/BF4mWxaIdnu/?hl=pt-br&taken-by=levisbrasil>. 

 

 A imagem ainda levanta outras questões. Enquanto Antônio Trigo utiliza a camiseta 

cinza com a logo nas cores do arco-íris, Almada usa a camiseta que homenageia Milk e as 
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datas marcantes para a população LGBT, outra vez não mostradas em uma postagem na qual 

a camiseta é utilizada. As mensagens contidas na camiseta fazem referência às lutas LGBT e 

expressam identidades, mas contradições como “Almada e Milk”, por exemplo, são 

inevitáveis já que o sistema capitalista se utiliza da “cooptação” de símbolos e estilos como 

forma de atrair consumidores, que podem estar envolvidos com determinada causa em maior 

ou menor grau (KLEIN, 2002, p.109). O propósito político e o desafio às estruturas 

hegemônicas podem estar comprometidos, à medida que são afetados pelas “extravagâncias 

da moda e da publicidade” (KLEIN, 2002, p.109). 

 O blog de Almada e Trigo, Universo AA, foi um dos veículos que afirmou que 

funcionários e parceiros LGBTs da Levi’s eram os modelos da campanha (UNIVERSO AA, 

2016). A proximidade entre as duas organizações, evidenciada pelo evento de lançamento da 

coleção, sugere que a afirmação seja verdadeira. Entretanto, como se caracteriza a situação 

vivida pelos funcionários da Levi’s no mundo da produção? Se por um lado a empresa diz 

garantir benefícios a funcionários LGBT e suas famílias, os empregados terceirizados que 

fazem as roupas podem não ter a mesma sorte. A Levi’s, que no Brasil tem parte de sua 

produção importada e parte terceirizada na mão da empresa Comask (FOLHA DE S. PAULO, 

2017; GBL JEANS, 2017), aparece entre as empresas com pior avaliação no aplicativo Moda 

Livre, o qual avalia marcas que já foram flagradas pelos fiscais do Ministério do Trabalho e 

Emprego em casos de trabalho escravo (MODA LIVRE, 2017). Segundo o aplicativo Moda 

Livre, a Levi’s, que foi convidada a responder um questionário sobre a produção de peças de 

origem nacional, não divulgou nenhuma estratégia de monitoramento das condições de 

trabalho de seus fornecedores e também não revelou se rompe contrato com aqueles que 

utilizam mão de obra escrava (ibdem). O silêncio da empresa contrasta com o “orgulho” que 

ela tem em promover os direitos trabalhistas e a igualdade entre seus funcionários e levanta o 

questionamento se as condições de trabalho enfrentadas por todos os trabalhadores são dignas 

e satisfatórias. 

 Outra imagem da campanha a ser analisada aqui nos leva a refletir sobre outra 

incoerência, mas dessa vez não diretamente no campo da promoção de direitos, mas sim no da 

diversidade dos corpos. A figura 16 mostra um corpo masculino branco, curvado, com as 

mãos na cabeça, aparentando esconder a cabeça. O modelo veste um short jeans azul, o qual 

tem uma bandeira LGBT pinta em seu bolso menor. O corpo do modelo é forte e sugere um 

nível de sensualidade. Cabe à análise de representação tentar responder se determinada 

imagem tenta reproduzir estereótipos (HALL, 2016) e neste caso podemos ver que isso 
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acontece. O destaque para o corpo reforça a ideia generalizada da preocupação do homem gay 

com o corpo atlético e sensual. Ao analisar a representação do corpo em revistas gays, Elis 

Regina Silva atenta para socialização de representações sociais do que “se convencionou 

chamar de corpo delineado e harmônico” (2015, p.198). Existe um descompasso entre o 

número de reproduções estereotipadas que figuram o corpo masculino de formas harmônicas 

e erotizadas e à pluralidade dos corpos masculinos existentes (SILVA, 2015). A imagem 

abaixo parece ser mais uma de tantas no mundo LGBT que contribuem para esse 

descompasso. 

Figura 16 - Foto da campanha Pride 2016 publicada no Instagram (d) 

 

Fonte: INSTAGRAM LEVI’S BRASIL, 2016. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BF7hk8-

odie/?hl=pt-br&taken-by=levisbrasil>. 

 

 Em contraste com a imagem anterior, a figura 17 destaca um corpo aparentemente 

feminino que se contrapõe a padrões hegemônicos de beleza, os quais valorizam o corpo 

branco e esbelto. A foto mostra uma mulher negra de cabelos cacheados, aparentemente 

alegre, usando uma camiseta cinza com a logo do arco-íris e um lenço preto. Ao contrário do 

modelo anterior, ela encara a câmera e parece estar em uma situação confortável. A legenda 

da foto é “Conheça a coleção Pride, que todos os anos celebra momentos importantes da 

história LGBT. Esse ano homenageamos #HarveyMilk, encontre em uma loja 

Levi’s®. #LevisPride #LiveInLevisBR” (LEVI’S BRASIL, 2016), entretanto podemos notar 

que a imagem em si tem como única referência à temática LGBT as cores do arco-íris. A 

https://www.instagram.com/explore/tags/harveymilk/
https://www.instagram.com/explore/tags/levispride/
https://www.instagram.com/explore/tags/liveinlevisbr/
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identidade de gênero da pessoa representada não é marcada e mais uma vez a dimensão 

estética se sobressai à abordagem política.  

 Figura 17 - Foto da campanha Pride 2016 publicada no Instagram (e) 

 

Fonte: INSTAGRAM LEVI’S BRASIL, 2016. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/p/BI2UIrkBzND/?hl=pt-br&taken-by=levisbrasil>.  

 

 A imagem foi uma das últimas postadas sobre a coleção Pride em 2016 e a legenda 

sugere que a temática continuaria sendo explorada pelos próximos anos. Em 2017 a Levi’s 

repetiu a coleção Pride sob o slogan “Fight estigma”
24

 (LEVI’S, 2017)  e confirmou o 

comprometimento da marca em continuar a abordar o tema. Dessa vez a Levi’s informou em 

seu site que os modelos eram funcionários e parceiros da marca (ibdem), mas as identidades 

de gênero dos modelos continuaram não sendo marcadas.  Apesar do mundo da moda ser 

caracterizado por sua efemeridade e sua íntima relação com as tendências (BARNARD, 2002; 

GODART, 2010), a contínua apropriação estratégica das demandas LGBTs aparenta ser bom 

negócio e uma prática cada vez mais consolidada para a Levi’s. Através da apropriação a 

temática circula, mesmo que por vezes, como neste caso, a estetização supere demandas e 

ideais políticos daqueles que buscam uma melhor qualidade de vida dentro de um sistema 

opressor. 

 

                                                           
24

 Combata o estigma (trad. livre) 
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IV CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Como vimos durante este trabalho, abordagens binárias acerca da apropriação de 

causas LGBTs não conseguem responder como se dá a representação desses indivíduos e sua 

busca por representatividade em um contexto social mais amplo. Durante a análise de 

representação a indústria da moda provou ser um campo poderoso que opera e controla os 

significados veiculados pelo ator hegemônico – a empresa de moda. O número de empresas 

que abraçam as causas LGBT é crescente, como já discutimos em páginas iniciais, e a 

representação daqueles que fogem dos padrões de gênero e sexualidade também. 

Caminhamos então para a aceitação da diversidade? O capital está abrindo seus braços para o 

diferente? O trajeto de pesquisa nos mostrou que a resposta é complexa e envolve um 

caminho de disputas que superam binarismos como bom/ruim, LGBT/ não-LGBT, nós/eles.  

 O capítulo 1 problematizou a moda e o consumo como sistemas de comunicação nos 

quais os significados são socializados e construídos a partir das interações entre indivíduos e 

objetos (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004). Autores como Küchler e Miller (2005) nos 

chamaram a atenção para o fato de que os objetos de vestuário transcendem seus limites 

físicos e são carregados de significados. Esses mesmos objetos são constituintes do mundo da 

moda, o qual é baseado em uma dinâmica de apropriação (APPADURAI, 2008) e a todo 

momento incorpora e reincorpora elementos (MARTINELLI, 2011), os quais com frequência 

vem de identidades periféricas. Nesse sentido a Levi’s e sua coleção Pride mostraram não 

fugir disso. As demandas sociais dos LGBTs viraram camisetas e jeans que falavam, que 

expressavam significados nas janelas do Instagram.  

 A metodologia de pesquisa nos trouxe visões essenciais para discutir mais a fundo a 

dinâmica de representação. Se Hall (2016) traz a fixação como prática que tem o intuito de 

privilegiar um significado em meio a um mar de possibilidades, Moscovici (2015) nos mostra 

que a ancoragem é prática complementar à primeira e molda, em nosso caso, a mensagem 

contida na combinação imagem-texto. Isso ficou claro na análise das imagens e legendas da 

coleção Pride no Instagram. Proposta a lembrar a memória do ativista  Harvey Milk e 

conquistas LGBTs, celebrar a diversidade e a fortalecer o advocacy, a Levi’s por vezes 

resumiu sua mensagem ao “amor” e ainda assim, não um amor que “se vestia com orgulho”, 

mas sim um amor contido, discreto, de mãos dadas que são omitidas em uma foto. La Fuente 

e Corsín Jímenez chamaram a atenção para o fato de que a promoção do enfraquecimento 

simbólico por parte dos hegemônicos enfraquece os dominados (2011) e esta ideia mostrou-se 
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visível em nossa análise. 

 O capítulo 2 nos mostrou que os dominados, por sua vez, não se rendem facilmente e 

sua relação com o jeans é rica e cheia de significados que remetem a transgressão e à não-

conformidade a um sistema dominante. A relação entre o jeans e o estremecimento de 

fronteiras de gênero e classe começou ainda nos anos 1930, posteriormente diversas 

subculturas usaram o jeans para se opor a nível político e ou social (HEBDIGE, 1979; PACE, 

1994). Do conservadorismo skinhead à contracultura hippie o jeans foi vestido para 

questionar e, muitas vezes, chocar (HEBDIGE, 1979).  Em 2016 a coleção a Levi’s reviveu 

esse aspecto desafiante ao lançar uma coleção sem gênero, como forma de promover a 

igualdade entre as pessoas. Essa foi outra maneira que a empresa usou para se apropriar e dar 

visibilidade a demandas LGBTs, como o questionamento da visão hegemônica e binária de 

gênero sobre o qual discutiremos em breve.  

 No capítulo 3 veio à tona o mundo de possibilidades e diálogos que são construídos 

dentro dos limites da moda e da cultura material. A análise da coleção Pride mostrou o 

comprometimento da marca Levi’s em repetir pelo terceiro ano seguido um tema que diz 

respeito a grupos sociais marginalizados, os LGBTs. Se por um lado a empresa que apresenta 

um histórico de apoio às causas LGBTs, mesmo longe dos veículos de comunicação, garantiu 

visibilidade às cores do arco-íris em sua página no Instagram, por outro ela mostrou o quão 

disposta ela estava a fazer isso. 

 Hall nos lembra que as práticas representacionais podem ser uma forma como agentes 

dominantes exercem controle sobre os dominados, valendo-se do seu espaço no circuito 

cultural no qual estamos inseridos (2016). No caso da Levi’s podemos considerar que as 

representações de forma geral foram positivas pregando a ideia de tolerância e amor. 

Entretanto, uma abordagem positiva não necessariamente desloca os aspectos negativos que já 

estão consolidados no aspecto cultural (HALL, 2016). Ao analisar as imagens notamos que 

nenhuma delas marca as identidades de gênero das pessoas fotografadas e nesse ponto 

percebe-se uma contradição, já que a empresa se propôs a trazer visibilidade para todas as 

pessoas LGBTs. A partir do momento que a Levi’s não se compromete a questionar a ideia 

binária de gênero, ela é conivente com tal ideia. Se o gênero é culturalmente construído 

(BUTLER, 2003), a Levi’s teve a oportunidade de tentar desconstruir o binarismo que nega a 

identidade de pessoas travestis e transgênero, por exemplo, e não o fez.  

 As orientações sexuais dos modelos também não são marcadas, ou seja, não se sabe se 

ali estão pessoas ‘LGB’ conquistando um espaço dentro de uma grande empresa de vestuário 
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e usando um jeans que reforça os significados de luta e resistência diariamente enfrentados 

por elas ou se modelos heterossexuais estão sendo fotografados vestindo um jeans que não 

reflete suas lutas cotidianas. 

 A diversidade entre os corpos presentes também merece ser levantada. A empresa 

aparentemente utiliza modelos homens brancos e uma mulher negra, o que mostra uma 

representação de maioria branca e masculina. As idades dos homens identificáveis variam, o 

que sugere certa variação geracional e o corpo da única mulher negra foge aos padrões 

hegemônicos de beleza ditados pelo cabelo liso e pela magreza. Por outro lado, a 

representação masculina com corpos brancos e definidos - tanto no caso do modelo, quanto no 

caso da foto do evento de lançamento da coleção em que estão presentes André Almada e 

Antônio Trigo, do blog Universo AA – invisibilisa a variedade de corpos presentes entre os 

gays (SILVA, 2015), de forma a reforçar estereótipos que reduzem e sexualizam o corpo 

àquele modelo (HALL, 2016). Quando não dão destaque ao corpo em si, o destaque é dado às 

roupas e seus detalhes e estampas, enquanto as referências às lutas e conquistas LGBTs ficam 

restritas às legendas que citam o ativismo, mas não o exemplificam. 

 O último ponto que trago é a relação entre a Levi’s e sua força de trabalho. Ao mesmo 

tempo em que a marca diz ter políticas voltadas à promoção da igualdade entre funcionários 

LGBT e não-LGBTs, como o pagamento de benefícios a parceiros de mesmo gênero 

(LEVI’S, 2017), algo que não é garantido por lei em todos os países em que opera, em 

nenhum momento é dito se os funcionários que realmente fazem as roupas e começam a 

relação com aquele objeto desde seu estágio inicial são beneficiados por esse tipo de política. 

Ao contrário, o que foi encontrado é que a Levi’s tem uma avaliação ruim no aplicativo Moda 

Livre, por não ter informado se toma medidas para combater o trabalho escravo e nem se 

rompe contrato com esse tipo de fornecedor (MODA LIVRE, 2017). Estaria a Levi’s 

comprometida apenas com os funcionários LGBT que trabalham a produção simbólica dos 

seus produtos, “protegidos” pelo alinhamento organizacional entre os valores empresariais e o 

processo criativo de produção (MARTINELLI, 2011)?  

 A análise de representação da coleção Pride 2016 nos permitiu discutir diferentes 

questões que envolvem a simbologia e a apropriação de significados como forma de 

incorporar mudanças sociais emergentes. Esta pesquisa nos permite concluir que as demandas 

sociais de LGBTs se mostram um bom negócio para a indústria da moda, que há tempos se 

relaciona com este público diverso, seja empregando indivíduos em diversos setores da 

produção, ou vendendo-lhes produtos. A contribuição simbólica e financeira das pessoas 
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LGBTs para a indústria é inegável, entretanto o retorno da indústria para essas pessoas se 

mostra limitado, considerando que a indústria se localiza no centro poder econômico e tem o 

poder de limitar a circulação das demandas sociais de seus subordinados, uma vez que está no 

controle da produção capitalista – como indica a análise do caso da Levi’s. O caminho é longo 

e, para caminharmos rumo à igualdade, mãos dadas não poderão ser omitidas e conquistas 

deverão ser lembradas. 

 Do ponto de vista organizacional, a coleção Pride evidencia o uso estratégico das 

causas LGBT para a comunicação da Levi’s. Mesmo operando em um sistema simbólico onde 

indivíduos LGBT se encontram vulneráveis e mal vistos por parte da população, suas lutas 

são apropriadas e transformadas em produtos pela marca. Sahlins escreveu que a sociedade 

capitalista apresenta uma qualidade singular que se aplica bem ao cenário de demandas e 

mudanças emergentes: “não é que ela não consiga funcionar com um código simbólico, mas 

esse código funciona como um conjunto aberto, que responde aos eventos que ele orquestra e 

assimila, de modo a produzir versões ampliadas de si mesmo” (2003, p.197). À medida que as 

demandas sociais de pessoas LGBT emergem, a Levi’s mostra-se flexível ao código 

simbólico do circuito cultural no qual vivemos e se apropria disso de modo a faze-las circular 

e também a comercializar um produto baseado em uma temática que está em voga, que está 

na moda devido às conquistas de espaço desses indivíduos a nível social.  

As lutas dos grupos não hegemônicos são capitalizadas e a visibilidade que adquirem 

a partir disso depende também de como a empresa as comunica e representa. Nesta análise 

por vezes a busca por representatividade se mostrou uma matéria mais estética que política, 

mas vimos que essa busca está longe de um fim e nesse caminho há espaço para um uso cada 

vez mais politizado da moda a partir de representações mais complexas daqueles que não 

ocupam um local privilegiado. 
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