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Buscamos no presente artigo, em um primeiro momento, o entendimento sobre 

as relações entre a recepção de um estilo musical – no caso específico, o hip-

hop – e o consumo de vestuário, problematizando a estreita (e pouco explorada 

empiricamente) relação que se dá entre moda e música. 

Procuramos, também, oferecer uma proposta de inclusão de sujeitos de 

classes populares nas análises do consumo de produtos de moda e da 

apropriação dos mesmos ligados à formação identitária. Muitas das reflexões 

sobre essa temática acabam tratando do mercado de luxo, do consumo de 

revistas especializadas, do papel do consumidor de classe A, dos sites e blogs 

pessoais (geralmente de jovens de classes sociais elevadas), mas ainda pouco 

se olha, se fala e se estuda a respeito da participação das culturas urbana e 

popular nesse processo, o que justifica, em parte, nosso foco nas classes 

populares. 

Destacamos como objetivo principal o entendimento das relações entre 

as motivações e significações apreendidas na adoção de um ritmo musical e de 

um estilo de vestir e os processos de socialização e de formação de 

identidades pessoais e coletivas, através desse consumo de moda e música. 
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Salientamos que nossa principal base teórica são os estudos sobre 

consumo cultural, principalmente os de Nestor García-Canclini, (1999, p. 90) 

que afirma que “o valor mercantil não é alguma coisa contida 

naturalisticamente nos objetos, mas é resultante das interações socioculturais 

em que os homens os usam”. Logo, define o consumo como: 

 

[...] conjunto de processos socioculturais em que se realizam a 
apropriação e os usos dos produtos. Esta caracterização ajuda a 
enxergar os atos pelos quais consumimos como algo mais do que 
simples exercícios de gostos, caprichos e compras irrefletidas, 
segundo os julgamentos moralistas, ou atitudes individuais, tal como 
costumam ser exploradas pelas pesquisas de mercado (GARCÍA-
CANCLINI,1999, p. 77 ). 

 

É dessa forma que baseamos nossa análise do consumo de produtos de 

moda por parte de sujeitos de classes populares, que compõem um movimento 

como o hip-hop, buscando entender, por exemplo, o que um par de tênis ou 

uma corrente prateada grande pendurada no pescoço podem significar, visto 

que esse consumo é entendido aqui como “um ato simbólico e social que 

passa pelos discursos legitimadores de determinados grupos e classes” 

(LEITÃO; LIMA; PINHEIRO MACHADO, 2006, p. 23). Assim, acreditamos ser 

possível a análise desse processo de consumo como forma de sociabilidade, 

interação, representação, formação e comunicação de traços identirários. 
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