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RESUMO 

 

Este estudo de caso tem como objetivo analisar os elementos que levaram o sítio The Cobra 

Snake a se tornar fenômeno no ciberespaço. Busca-se, para a resolução desse problema, a 

análise da relação da cultura midiática com formas globalizadas de produção, circulação e 

consumo, relacionadas à moda. Para isso é preciso obter uma visão da comunicação com a 

evolução da tecnologia. Os resultados obtidos por meio de uma pesquisa bibliográfica 

mostram a excessiva influência do contexto social, e conclui-se que a moda pode ser um o 

reflexo estético da pós-modernidade. 

 

Palavras-chaves: Estudo cultural. Cibercultura. Pós-modernidade. Estética. Moda. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This case study aims to analyze the elements that led the site The Cobra Snake to become a 

phenomenon in cyberspace. The aim is, to solve this problem, the analysis of the culture 

media with globalized forms of production, circulation and consumption-related fashion. For 

this you need to gain insight into the evolution of communication technology. The results 

obtained through a literature search shows the excessive influence of social context, and 

concludes that fashion can be a reflection of the postmodern aesthetic. 

 

Keywords: cultural studies. Cyberculture. Postmodernity. Aesthetic. Fashion. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Interligada a um contexto social, político e cultural, a moda está longe de ser sinônimo 

do frívolo, conclui o filósofo Lipovetsky (2009), ao falar da importância da moda. Inserida no 

cotidiano dos indivíduos, em formato de vestimenta, a moda se adapta a mudanças sociais, 

sendo direta ou indiretamente uma maneira de expressão. Palomino (2003) afirma que, se 

vista de outro ângulo, a moda é o reflexo da sociedade, pois, “é possível entender um grupo, 

um país, o mundo naquele período pela moda então praticada” (PALOMINO, 2003, p.3). Tais 

reflexões indicam, que a moda é  um importante objeto, passível de estudo. 

Roqueiros, punks, rockabillies, skinheads, new wavers e rappers são denominações 

que deram origem a tribos urbanas, grupos cujo comportamento têm finalidade de confrontar 

atitudes culturais, polemizar e chocar os costumes sociais tradicionais. O conceito das 

“tribos”, segundo Palomino (2003), é o de usar a moda para sinalizar que se pertence a um 

grupo, demarcando seu território, ou seja, o indivíduo que tem esse tipo de comportamento, 

normalmente tem uma identidade em comum com o grupo, o que pode ser exemplificado por 

identidades que se constroem em torno da música, como foi movimento Punk, nos anos 1970.  

Os elementos comuns entre as tribos urbanas e a street style 
1
fazem-se presente em 

suas características em algum momento, mas não no seu significado final. Tribos urbanas e 

street style são formas identificadas com, respectivamente, uma “etiqueta” comum em um 

grupo, que os une, e a moda urbana. Callan (2007) descreve street style como o estilo que 

vem das ruas, ou seja, é um termo referente às vestimentas adotadas pelos jovens, cujo estilo 

deriva na grande maioria das vezes de roupas baratas, para distinguir-se da sociedade em geral 

e, ao mesmo tempo, identificar-se e incluir-se no próprio grupo ou cultura.  

Acompanhando seu tempo, a moda da street style ganha espaço na internet. O sítio 

The Cobra Snake apresenta fotografias com ramificação da moda street style, ou seja, com 

novos backgrounds, isto significa fotografias de festas, passando pela foto de rua, até desfiles 

de moda. Assim, o conteúdo veiculado no sítio The Cobra Snake, é objeto de estudo deste 

trabalho, que expõe em uma homepage esse estilo de moda.  

A moda da rua também é retratada e veiculada em formato digital a partir de 

fotografias vindas da vida cotidiana. Com base nisso, o corpus de estudo para análise deste 

                                                
1 Street style vem “do inglês, a expressão faz referência ao estilo urbano de se vestir. Muitos estilistas observam 

a moda que nasce espontaneamente nas ruas pelo mundo a fora.” (SABINO, 2007) 
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trabalho de graduação é constituído pelas fotografias veiculadas no sítio The Cobra Snake, já 

que elas o ajudaram a assumir a proporção de um fenômeno da internet no mundo da moda. 

Para falar sobre a relação da cultura midiática com formas globalizadas de produção, 

circulação e consumo, relacionadas à moda, é preciso obter uma visão da comunicação com a 

evolução da tecnologia. A internet, o meio que exemplifica as novas formas globalizadas de 

comunicação, fez com que a moda tomasse novos rumos, pois o meio disponibiliza um 

ambiente em que a fluidez de informação, convergência entre as mídias e a onipresença do 

internauta é constante.  

A moda imersa na rede se torna objeto da comunicação e nela se quebra a barreira 

espaço-temporal, possibilitando contato com informações em tempo real. Trata-se de um 

imenso campo de pesquisa, que armazena informações com constante atualização, vindas de 

todas as partes do mundo e acessíveis de qualquer lugar. Portanto, como já citado, a moda é 

um sistema em constante mudança que, combinada à internet e seus recursos, consegue 

sustentar essa efemeridade em tempo real. 

O enfoque deste trabalho se dá a partir da estética empregada no sítio The Cobra 

Snake, que leva para a web fotografias do comportamento que vem das ruas (Street Style), 

levando em consideração o seu contexto social e comunicacional. Isso significa também 

ponderar sobre o papel das novas tecnologias para disseminação da moda, uma vez que o 

objeto de análise desta pesquisa é um sítio. 

Contendo características de fotolog
2
, o sítio The Cobra Snake

3
 tem como principal 

foco de informação imagens registradas pelo fotógrafo Mark Hunter. Desse modo, o sítio 

armazena fotografias dispostas de forma cronológica, assinadas e postadas pelo próprio 

Hunter. Através de uma estética peculiar, que na maior parte das vezes privilegia o bizarro, o 

autor exibe a partir do seu olhar, o cotidiano de jovens, muitas vezes de forma espontânea, 

fotografando pequenas cenas que juntas representam o contexto onde eles estão inseridos. 

   A problemática que motivou a escolha desse tema pode ser sintetizada em uma 

questão: Como a estética das fotografias veiculadas pelo sítio The Cobra Snake transforma-o 

em um fenômeno comunicacional único? Este estudo tem como objetivo geral, analisar o 

contexto da produção midiática, isto é, as fotografias veiculadas no sítio The Cobra Snake. Os 

objetivos específicos buscados são examinados: a estética das fotografias veiculadas no sítio 

                                                
2  O nome “fotolog” do inglês, é uma abreviação de arquivo de fotografia (RECUERO, 2009, p.167). 
3  http://www.thecobrasnake.com 

 

http://www.thecobrasnake.com/
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The Cobra Snake e analisar o contexto cultural em que é produzido o sítio The Cobra Snake: 

a cibercultura. 

  Para tanto, o trabalho se organiza em um capítulo de referencial teórico, que se segue a 

esta introdução, contendo um subcapítulo que recupera historicamente as formas e veículos de 

divulgação da moda nas mídias. Além disso, outro subcapítulo, intitulado internet, irá 

aprofundar a relação da moda com este novo meio de comunicação. Para finalizar os 

subcapítulos fotografia e estética vão abordar de forma detalhada o contexto em que se aplica 

a estética da fotografia. 

  O trabalho ainda conta com um capítulo que descreve seus percursos metodológicos e 

outro que apresenta as análises desta pesquisa, que têm cunho cultural, isto é análise das 

fotografias do sítio The Cobra Snake, encerrando-se este estudo com o capítulo onde se 

desenvolvem as considerações finais. 
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1  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 A MODA E A SUA DIVULGAÇÃO NA MÍDIA 

  

A comunicação é um dos fatores responsáveis pela influência no consumo de moda. 

Para abordar esse tema, segundo Feghali e Schmid (2008), é preciso analisar dois aspectos, o 

primeiro se trata de uma técnica mercantil da cultura da moda e o segundo a aculturação da 

moda como mercadoria.  

Podendo ser definida como um sistema de signos abstratos, a moda não tem nenhum 

sentido se não proliferar a sua mensagem e se não for determinado por uma aceleração 

máxima. A aceleração faz com que a significado desapareça e um ciclo de mudanças, a cada 

semestre, se renove. Assim, a mudança na forma de se vestir e de se expressar conceitua a 

moda. Segundo Palomino (2003), a palavra moda é derivada do latim modus, e significa 

“modo”, “maneira”. Logo podemos concluir que a moda “integra o simples uso de roupas do 

dia-a-dia a um contexto maior, político, social, sociológico” (PALOMINO, 2003, p.14). 

A movimentação na moda para muitos pesquisadores é derivada da mídia (revistas, 

televisão e jornal etc.), pois é ela que faz girar o ciclo de mudanças. Antes mesmo do 

surgimento da denominação mídia, há princípios de difusão através de elementos 

iconográficos
4
, como as “pandoras” ou bonecas de moda (figura1). No século XVII as 

“pandoras” estabeleciam o papel de referência para a vestimenta da época. De acordo com 

Roche (2007, p. 476), esses objetos eram oferecidos como “presente de casamento e 

decoravam as coleções de curiosidades da aristocracia européia”. 

 Tendo um curto período de produção ocasionado pelos altos custos de fabricação e 

dificuldades de envio, as “pandoras” logo foram substituídas pelas gravuras (figura 2), que 

tinham uma produção mais barata e uma forma simplificada de envio.  

Entre os séculos XVII e o XVIII  
 

muda-se o formato da publicação e o modo de circulação dessas gravuras e/ou 

representações: da veiculação de imagens soltas, ilustrativas da moda, da 

indumentária e, por conseguinte, da sociedade em geral, passa-se a uma imagem que 

precisava ser compreendida e explicada. Daí a publicação de livros e revistas 

especializadas, onde imagens ilustravam e dialogavam com os textos, mais didáticos 

e „professorais‟. A imprensa de moda desenvolveu e combinou: associação de 

                                                
4  Segundo dicionário Michaelis iconografia é a arte de representar por imagens. 
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imagens e textos, conselhos sobre como copiar as roupas, informações sobre uma 

grande variedade de tópicos, repetição periódica de lições efêmeras (CALZA apud 

ROCHE, 2007). 

 

Após esse período, já era possível ver a semelhança, visíveis entre as figuras 3 e 4, a 

desses materiais com peças atuais.  

 

 

 

Figura 1 

 

Representação de pandora do século XVII 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Imagem extraída do sítio: http://www.museedelapoupeeparis.com/tempo/tempo ensybarite.html. Acesso em 19 de nov. de 
2011 
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Essa semelhança pode ser notada, nas figuras 2 e 3 pois, segundo Calza apud Roche (2007), 

eram geralmente fabricadas em papeis e têm como o principal objetivo, destacar a roupa. 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fashion Costumes e Fashion Plates.6 

 

 

Figura 3 

 

Fonte: Revista Vogue, Ed. Novembro de 2011. .7 

                                                
6 Imagens extraídas do sítio: http://www.costumes.org/history. Acesso em 19 de nov. de 2011 
7 Imagem extraída do sítio: http://vogue.globo.com/. Acesso em 19 de nov. de 2011 

http://vogue.globo.com/
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Figura 4 

 

Revista Elle. Ed.novembro de 2011.8 

 

 No caso das revistas de moda e comportamento, o termo editorial de moda difere da 

definição das “pandoras”, pois, mais do que um objeto decorativo, o editorial de moda, 

segundo Hinerasky (2009), muitas vezes, pode determinar o que vai vender e tem um peso 

comercial no sucesso da coleção. Ainda, segundo a pesquisadora: 

 

 Os editores de moda são tidos como os atores sociais, isto é, agentes responsáveis 

pela difusão das representações de padrões e modelos de moda/beleza e os 

responsáveis, dentro dos veículos, pelos sentidos ofertados. Eles são os elos 

fundamentais entre a produção cultural e a circulação dos produtos, imagens, ideias, 

tendências que interferem diretamente no “ciclo da moda” /mercado (HINERASKY, 

2009, p. 5). 

  

Para outros pesquisadores, como Erika Palomino (2003), o principio de moda nasce 

somente nos primórdios do século XV, quando, a moda começa a ser celebrada para 

contrastar nobreza e burguesia através de vestimentas, que eram criadas para os nobres e mais 

tarde copiadas pelos segmentos sociais “inferiores”. Era um princípio de “vitrine”, que tinha 

como objetivo maior a comunicação entre dois ou mais indivíduos para transmitir uma 

determinada mensagem, seja, a superioridade da nobreza sobre a burguesia, através do 

                                                
8 Imagem extraída do sítio: http://elle.com. Acesso em 19 de nov. de 2011 

http://elle.com/
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vestuário. A partir desse momento começa a ser traçada a trajetória da moda, como o 

significado literal palavra. 

Maria Antonieta, rainha francesa no século XVIII, célebre na vaidade e extravagância 

na forma de se vestir, é considerada, por Palomino (2003) um marco na divulgação da moda, 

pois suas vestimentas eram equivalentes a uma vitrine de sua época. Nesse período, o século 

XVIII, as primeiras maisons foram criadas e os primeiros nomes de estilistas foram 

consagrados no mundo da moda. Os desfiles, que se criaram em torno das maisons, surgiram 

com o intuito de divulgação dos periódicos lançamentos das roupas dos estilistas. Com 

destaques para as maisons, o período era caracterizado por uma moda restrita, as primeiras 

filas dos desfiles eram reservadas a celebridades ou nomes consagrados da época. 

Moldada pela tecnologia da época e pelo contexto social, a moda segue um percurso 

histórico aliada aos meios de comunicação, criando uma temporalidade que muda no decorrer 

dos anos, sendo possível ver e entender, através das vestimentas, o contexto social, econômico 

ou político em que se apresenta. 

O período intitulado, como “Livre dos espartilhos”, os anos 20 foram marcados pela 

presença da estilista Coco Chanel, responsável pela modelagem de saias mais curtas e cortes 

retos. Ela cria um conceito diferenciado de moda visto até então, segundo Palomino (2003), é 

visível a maior liberdade das mulheres em termos sociais que agora são representadas na 

moda. 

Em 1940, atingindo quase todos os setores sociais, a segunda Guerra Mundial 

influenciou também consideravelmente o mundo da moda, tornando-se, a partir daí, o 

contexto social atual, um catalisador nas mudanças da moda. 

Nos anos 1960, o desenvolvimento do prêt-à-porter (pronto para usar) estabeleceu um 

marco na concepção de consumo de moda, pois segundo Palomino (2003), o advento do prêt-

à-porter foi responsável pela real difusão da moda. A fabricação em série do modelo prêt-à-

porter tornou a moda acessível a todos. Esse estilo baseado na fabricação de roupas com custo 

bem mais baixo, derivado, por exemplo, de materiais sintéticos, modelagens mais simples e 

produção em série. Nesse momento, a moda é disponível para todos e em tamanhos únicos (P, 

M, G), contrapondo-se à restrita alta costura, feita sob medida.  

Na década de 70, segundo Palomino (2003), a velocidade das mudanças é ainda maior, 

e aparecem os “jovens criadores” (jeunne créateurs), que vão mudar a estrutura da moda. 

Surge a “antimoda”. O movimento hippie faz decolar o flower power, pegando referências de 
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outras culturas étnicas. A questão do unissex se faz bastante presente, especialmente a partir 

de uma imagem sexual mais agressiva, com uma moda vinda desses ”jovens criadores”. 

É possível perceber que nos anos 20, as transformações da moda eram marcadas pelas 

das décadas e a partir do século 90, a velocidade começou a aumentar essas transformações. 

Com advento da internet, essas transformações passaram a ocorrer de forma rápida, 

estabelecendo um marco no mundo da moda. 

Graças à internet, ninguém está distante de outras pessoas ou de uma informação por 

mais do que seis segundos (PINHO, 2003). Mas não é só. As revistas, os jornais, os filmes, 

quase todos os meios de comunicação circulam em velocidade tais que as notícias chegam 

praticamente no mesmo dia, ou ao mesmo tempo, a quase todos os lugares do mundo.  

Assim, na medida em que novas tecnologias são disponibilizadas, a moda tende a 

delas se apropriar para sua divulgação. Tal necessidade de visibilidade pode ter diferentes 

contextos no decorrer do tempo, pois ela acompanha as mudanças da sociedade.  

 

 

2.1.1 A INTERNET E OS BLOGS DE MODA 

 

Ao apropriar-se da internet como um meio de divulgação, a moda passou a ser “mais 

democratizada”, pois agora a moda está disponibilizada a quase todos que têm acesso a web, 

viabilizando essa maior disseminação. Sua chegada levou o mercado da moda a redefinir os 

processos e fluxos tanto em âmbito econômico, quando nos sistemas de comunicação. Devido 

à facilidade na busca por referências de moda proporcionada pelo surgimento da web, a 

adaptação das tendências ao estilo próprio de cada pessoa está em evidência. A necessidade 

do indivíduo contemporâneo narcísico, assim, pode ser assim atendida, com os recursos da 

internet. A origem de blogs especializados em moda foi a consequência desse recurso, pois a 

rede é um lugar livre para disseminação de informação, seja qual for ela. Criados 

normalmente por pessoas anônimas na moda, entretanto, por possuírem um ponto crítico 

sobre o assunto, esses blogs se colocam presentes e têm sua importância reconhecida no 

mundo da moda.  

Essa constante busca da democratização tem relação com a individualização presente 

na sociedade pós-moderna. É característica de sujeitos desta época, segundo Lipovetsky, 

buscarem a diferenciação, a auto-afirmação e uma forma de expressão através do vestuário, 



17 

 

com o objetivo de satisfazer vaidades pessoais. Lipovetsky (2009, p. 141) afirma que as 

“mudanças de atitudes testemunham, na esfera da moda, a emergência da dominante 

neonarcísica das personalidades contemporâneas”, salientando a preocupação do indivíduo 

com a própria beleza. 

  Internet é o meio de comunicação que permite, pela primeira vez, comunicação em rede 

global. A possibilidade de instantaneidade que este meio oferece ultrapassa barreiras espaços-

temporais criando um elo que nenhuma outra mídia havia demonstrado até o surgimento da 

internet. Castells (2001, p. 7) arrisca-se em dizer que “a internet poderia ser equiparada tanto 

a uma rede elétrica quanto a um motor elétrico em razão de sua capacidade de distribuir a 

força da informação para todo o domínio da atividade humana.” 

O internauta se vê diante de uma imensa gama de possibilidades de informação e, as 

formas, de emitir uma mensagem na rede podem variar de acordo com a proposta do emissor. 

Por isso podemos entender a comparação de Castells, sobre tal importância das interconexões, 

disponibilizada pela internet. 

   Levy (1999, p. 63) classifica em três categorias de fluxo dos dispositivos 

comunicacionais: um-todos, um-um e todos-todos, sendo que a internet é enquadrada na 

última. Esta formatação inovadora de comunicação possibilita a troca do papel de emissor e 

de receptor de mensagem e a simultaneidade desses. Isso proporcionou a formação de novos 

protagonistas na cena comunicacional, como é o caso dos blogs que veremos mais adiante. 

 A cibercultura é o fenômeno que representa a socialização de indivíduos conectados 

por meio de computadores através da internet. Segundo Levy (2003), a internet é a tecnologia 

que pode ser equiparada como um imperativo categórico para a cibercultura. Assim, 

propagação da cultura pós-moderna, aliada aos meios de comunicação, modos de produção, 

circulação e o consumo na internet são alguns dos fatores que no ponto de vista deste autor 

contribuíram para o fenômeno da cibercultura. O autor ainda afirma que a cibercultura 

expressa o surgimento de um “novo universo”.  

 

Podemos compreender a cibercultura como a forma sócio cultural que emerge da 

relação simbiótica entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias de base micro-

eletrônica que surgiram com a convergência das telecomunicações e com a 

informática na década de 70 (LEMOS, 2003, p. 11). 

   

   Com um público mais exigente, a internet segue criando novos mecanismos de 

comunicação, dentre eles, os blogs, que são alocados na cibercultura. Inicialmente, baseados 
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nos diários pessoais escritos em papel, os blogs disseminam-se rapidamente pela rede. O 

gosto popular pela ferramenta foi o ápice para a disseminação dos blogs na internet, que têm 

características bem especificas que facilitam o acesso e a interação do internauta. Uma das 

características que justificam a rápida propagação na web é a não necessidade de conhecer 

linguagem HTML, antes essencial para a construção de uma página na Web, facilitando assim 

a entrada do indivíduo comum no ciberespaço. 

Com as diversas formas de disseminação das informações na web, os meios 

tradicionais passaram a se inserir na internet em busca de conquistar um espaço nessa nova 

rede. O jornal, por sua vez, marca sua presença na web através da criação de jornais online e 

da disponibilização de suas versões impressas, além de agências de notícias e sites 

especializados (PINHO, 2003). Em função disso, criaram-se novos formatos para passar a 

mensagem, não estando mais preso somente à edição impressa. 

Os blogs, diferente da mídia clássica ou tradicional, que corresponde àqueles meios, 

disseminados na nossa sociedade como a mídia impressa e a eletrônica, utilizam das 

tecnologias da comunicação para sua disseminação. Derivada do uso do computador e da 

eletrônica digital, que permitem acesso aos blogs, a internet disponibiliza inúmeros recursos 

diferenciados, mas também possui os meios tradicionais que se adaptaram conforme a 

migração de seus leitores. 

A estrutura e conteúdo dos blogs apresentam como características imagens seguidos 

de vídeos e textos pessoais ou não, de forma cronológica, relatando as vivências ou visões do 

mundo do autor do blog, segundo Gillmor (2005) podemos ainda definir blog como uma 

página com informações organizadas de forma cronologicamente invertida, ou seja, o que é 

mais atual está no topo da página. Além disso, os blogs apontam links para outras páginas da 

internet e também têm uma seção de comentários para cada notícia, beneficiando a 

comunicação entre os internautas. A sequência de publicações, agora é chamada de posts, há o 

sistema de comentários convida o leitor a expressar sua opinião diante ao assunto colocado 

em pauta, pelo emissor.  

Segundo Lemos (2002), a maioria dos blogs existentes traz como autores pessoas 

comum que relatam suas visões do mundo, confirmando a pluralidade de vozes e contexto 

social que os circundam. É justamente a partir desse cenário que a comunicação tem vários 

direções e novos e diversos atores sociais. As redes sociais ganham força e conectam pessoas 

dos mais diversos perfis sócio-político-econômico culturais numa questão de segundos. A 
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internet muda a forma das pessoas consumirem conteúdos informativos, de entretenimento e 

até mesmo publicitários, ao mesmo tempo em que passam também a produzi-lo e distribuí-los 

em escala mundial numa velocidade jamais vista. 

Na medida em que o avanço tecnológico prosseguia e a disseminação foi aumentando, 

os blogs ganharam um novo status de fonte de informação, podendo ser usado de forma 

segmentada nos mais variados assuntos. 

Os blogs possibilitam a comunicação com leitores de todas as partes do mundo, que 

também disseminam a cultura das tribos e suas subtribos.  O grande número de blogs 

presentes na rede resulta da liberdade do indivíduo quanto à forma de expressar seus 

sentimentos, idéias, opiniões, críticas, etc. Assim, os blogs facilitam a comunicação das 

tribos, formulando grandes segmentos na rede.  

Uma das principais características da moda, o individualismo, está presente na 

cibercultura, na identificação de grupos na rede. Os blogs de moda ganham destaque na Web 

por também apresentarem características da moda na sua criação, atualização, multiplicidade, 

efemeridade e individualismo. 

Segundo Lemos (2002), a maior parte dos blogs presentes na rede mundial de 

computadores trata de visões individuais de pessoas comuns, servindo como diários pessoais. 

Há possibilidade de pluralização de vozes e contato social nesse modo de comunicação, se 

desassociando das mídias de controle, as mass media, e reeditando práticas antigas como os 

diários pessoais. 

 E os blogs cumprem esse papel de recomendação dentro de cada nicho e subnicho, 

pois possuem seus fiéis leitores que lêem recomendações, dicas e opiniões. Na rede 

encontramos blogs escritos por profissionais da área, por apreciadores de moda, estudantes, 

por adolescentes, a multiplicidade é vasta. 

A competição existente entre os meios de comunicação começa a inexistir com o 

advento dos blogs e outras plataformas parecidas, a informação (sabedoria) já não é mais 

centrada nesses meios de massa, “mas também com a sabedoria coletiva e com a diversidade 

de informações de todo o mundo on-line.” (ANDERSON, 2006, p. 186).  

Um dos grandes exemplos desse crescimento da importância e influência das 

informações produzidas por cidadãos comuns são os blogs de moda. Formadoras de 

tendências e opiniões, os “blogueiros” de moda e beleza vêm ganhando uma visibilidade cada 
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vez maior na indústria da moda, posicionando nas primeiras filas das Semanas de Moda e 

sendo escolhidos como representantes oficiais de marcas como Chanel e Lacoste. 

 

Mas nem todas as celebridades são estrelas de Hollywood. À medida que nossa 

cultura se fragmenta em milhões de minúsculas micro-culturas, também estamos 

presenciando a conseqüência ascensão de microcelebridades. No mundo 

tecnológico, o fenômeno se manifesta por meio de bloguistas, como a equipe 

descreve Daily Candy, blogs de moda, ou Boing Boing, site especializado em 

tecnologia e subcultura, que no momento que estou escrevendo, é o blog mais 

popular do mundo (ANDERSON, Ib., p. 106). 

 

Nesse sentido, a plataforma blogs proporciona a criação de novos protagonistas, 

tornando-os formadores de opinião sobre determinado assunto. 

 

 

2.2 STREET STYLE E TRIBOS URBANAS 

 

O modo de interação entre internautas na web é baseado no comportamento tribal, 

buscando a identificação através de núcleos de interesses afins. Este modo de relacionamento 

é comum da cultura contemporânea, cujo objetivo é encontrar pessoas com interesses em 

comum. Baseando na necessidade de pertencimento, o comportamento tribal “permite dar 

conta do processo de desendividualização, da saturação da função que lhe é inerente, e da 

valorização do papel que cada pessoa (persona) é chamada a representar dentro dela.” 

(MAFFESOLI, 1998, p.9). Prezando ganhar visibilidade, tais agrupamentos são moldados 

através de representações performativas, vestuários ou até mesmo ações em comum, assim 

criam um símbolo identitários entre os integrantes do grupo. 

A moda street style ou streetwear, segundo Palomino (2003), vinda e inspirada pelas 

ruas, passou a ser considerada uma das expressões da cultura e da sociabilidade urbana mais 

vistas, e mais aceitas, subvertendo até mesmo a ordem das passarelas, ela pode nascer muitas 

vezes das comunidades influenciadas pelo skateboard, punk, hardcore, reggae ou hip hop. 

Maffesoli (1998) conceitua tribos urbanas como um grupo de referência, como a Street 

Style que vem das ruas vestidas por pessoas que tomam destaque, por se vestirem de forma 

única, tendo uma ideologia por trás desse tipo de vestuário. A Street Style tem por 

característica a inversão do processo de criação na moda. Exemplo desta quebra de valores é 
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que as ruas passam a influenciar os estilistas, e o caminho passa a ser: das calçadas para a 

passarela. 

A preocupação com a auto-imagem e as representações performáticas foi o marco para 

que estes agrupamentos de diferentes estilos ganhassem visibilidade a partir do ponto em 

comum: vestuário. Essa necessidade de expressão da sociedade contemporânea, vista através 

da vestimenta, fez com que a moda se apropriasse da tecnologia para sua disseminação.  

Hoje, a moda está mais democrática, passando por diferentes transformações e fases 

ao longo do seu percurso: no começo mais distinto, restringia-se à nobreza; no segundo 

momento, passou a ser representada pelos costureiros da alta-costura; depois da segunda 

metade do século 20, a moda que simbolizava um, a moda mais hegemônica, representadas, 

por exemplo, hippie, punk, gótico, dentre outras expressões e manifestações do vestir e do 

comportamento urbano, ou oriundos de diferentes tribalismos e subculturas, ou pela influência 

das novas tecnologias, que  passaram a  influenciar o sistema da moda.  

O sistema de moda, com auxílio da mídia, é responsável por impulsionar tendências, 

conceitos e idéias pelo mundo, contribuindo na construção de identidades e atuando como  um 

agente essencial para a comunicação entre indivíduos 

 

 

2.3 A ESTÉTICA PÓS MODERNA 

   

O pensamento pós-moderno é uma expressão teórica e cultural de uma situação sócio 

histórica. Segundo, Evangelista (2008), seu significado circunda, simultaneamente, uma 

crítica e uma ruptura com a modernidade, com implicações que atingem desde a vida 

cotidiana até a produção do conhecimento social. 

Iconografia é o modo de representação por imagens. Dos primórdios da pintura 

rupestre, passando pela beleza idealizada na Grécia, até o surgimento da fotografia em 

movimento (cinema) a iconografia esteve presente como forma de recordação visual. Portanto 

qualquer modalidade de arte pode ser uma representação iconográfica. 

Segundo Zilles (1997) a iconografia é derivada da imaginação e desde as primeiras 

representações, como a figura de Jesus Cristo, é motivada pela necessidade da lembrança por 

uma idéia. 
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  Para entender o real significado de estética empregada a uma determinada 

iconografia, é preciso visualizar o passando. A partir dos períodos da história da arte, por 

exemplo, vamos encontrar elementos que os unem (comum) e outros que os separam 

(diferentes), denominando assim, estética como um modo comum de representar algo. 

A representação iconográfica da pós-modernidade é apresentada a partir da relação 

homem/máquina estabelecidas pela cibercultura. Sendo assim, as representações 

iconográficas pós-modernas é modelo sustentado pela web que emerge o comportamento 

tribalístico, contendo características efêmeras nas representações nesse período. Logo, 

segundo Beatriz Rhade (2000), a singularidade da estética pós-moderna nas representações 

visuais explora as mais amplas diferenças e suas polissemias na percepção e significação do 

imaginário humano. Maffessoli (2008), contribui discursando sobre as principais 

características da pós-modernidade: 

 

Se pode caracterizar a pós-modernidade pelo retorno exacerbado ao arcaísmo. É 

certamente isto que mais choca a sensibilidade progressista dos observadores 

sociais. Ao progresso linear e seguro, causa e efeito de um bem estar social, está por 

suceder uma espécie de “regresso” caracterizado pelo “tempo das tribos”. [...] Pode 

se falar, neste sentido, de “regrediência”, como volta em espiral de valores arcaicos 

enlaçados com o desenvolvimento tecnológico. Estou propondo, atualmente, um 

outro termo: “ingresso”, que, à imagem do que se encontra em certas línguas 

romanas (espanhol, italiano, português), coloca o acento no fato de que pode existir 

um caminho que não tem um fim, um caminhar ainda sem finalização. Entrar 

(ingresso) sem progredir (progresso), eis o que parece estar em jogo para as nossas 
tribos contemporâneas. Elas não têm a esperar um fim, um projeto, econômico, 

político, social, a realizar. Elas preferem “entrar dentro” do prazer de estar 

juntos,“entrar dentro” da intensidade do momento, “entrar dentro” da fruição deste 

mundo tal como ele é. (MAFFESOLI, 2008, p. 98) 

 

A condição pós-moderna, que se inicia na metade do século XX e continua no início 

deste século XXI, estabeleceu características marcantes, como por exemplo, não 

consideramos constituir um, mas sim vários estilos, gerando uma visualidade nova, 

inclusivista, que nada rejeita ou exclui. 

A desordem de idéias e representações visuais do contemporâneo pós-moderno, se 

contrapõe ao individuo moderno em que buscava a canonicidade em suas representações. Em 

nome da complexidade e da desconstrução, o pós-moderno explora as mais amplas diferenças 

e suas polissemias na percepção e significação do imaginário humano. Segundo Rahde 

(2000), a busca da liberdade na construção e na criação das imagens não segue 

exclusivamente aos cânones propostos por escolas e movimentos, como aconteceu na 

modernidade, mas segue em outro caminho, numa união entre conhecimento e imaginário que 
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traduz, reinterpreta e, por isso mesmo, transforma conceitos estéticos em novas formulações 

imagísticas complexas. 

 

Uma vez que a liberdade toma o lugar da ordem e do consenso como critério de 

qualidade de vida, a arte pós-moderna ganha muitos pontos. Ela acentua a liberdade 

por manter a imaginação desperta e, assim, manter as possibilidades vivas e jovens. 

Também acentua a liberdade ao manter os princípios fluidos, de modo que não se 

petrificassem na morte e nas certezas enceguecedoras (BAUMAN, 1998, p. 136). 

 

A multidimensionalidade também presente na pós modernidade, segundo Rahde 

(2000), é derivada da hibridação e mistura, reprimidas pela modernidade, são atributos 

freqüentes e necessários da imagem pós-moderna, como que recuperando a imagética criativa 

e o imaginário mitológicos da Antiguidade e da Idade Média (centauros, sereias, Minotauro, 

Esfinge, os diversos deuses alados assírios, os deuses híbridos egípcios, entre outros), pela 

combinação do arcaico com o contemporâneo, através das novas tecnologias de 

representação,como refere Maffesoli (1998). 

Nesse contexto, Maffesoli (1998) ainda afirma que, pelo seu relativismo, a imagem se 

globalizou e que 

 

o próprio da “imagem refletida” é precisamente fazer tomar consciência da 

pluralidade do real. Podem-se mostrar coerências, estabelecer correlações, mas não é 

possível fazer sistemas com imagens. Talvez seja isso que tenha tornado menores 

todas as propostas de pensamento que se apoiaram nela. Pelo contrário, essa união 

da “própria coisa” é perfeitamente pertinente para descrever um mundo complexo, 

onde reina como mestre o heterogêneo (MAFFESOLI, 1998, p. 105). 

 

Intitulada como modelo de cruzamento entre ciências, na relação homem/máquina 

estabelecida pela cibercultura, é também intitulada como uma filosofia pós-moderna. As 

manifestações iconográficas apresentadas na pós-modernidade são desconstruídas, “poluídas”, 

como bricolagem de tantas outras imagens já elaboradas, que agora são recriadas e “invadem, 

de uma maneira desordenada e anárquica, o mundo contemporâneo” (MAFFESOLI, 1998, p. 

135). 

A estética pós-moderna assim se consagrou, através da iconografia cujo reflexo é 

derivado das novas tecnologias e frivolidade.  A junção desses novos elementos, resultam 

representações descritas por Maffesoli, em diversas formas de manifestos visuais. 
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2.3.1 A ESTÉTICA DO GROTESCO 

 

A presença do grotesco pode ser percebida no cotidiano do individuo comum em um 

estendido período da história social. Compreendida como propensão ao bizarro e ao vulgar, o 

grotesco é capaz de subverter o sentido estabelecido das coisas e delinear “uma radiografia 

inquietante, surpreendente, às vezes risonha, do real”, descreve Moisés (1978, p.276). 

Segundo ainda o autor (1978), o vocabulário “grotesco” primeiramente designava a estranha 

decoração que os antigos realizavam nas paredes das grutas. Em seguida passou a denominar 

um estilo de pintura e arquitetura. 

 

Atualmente os mesmos meios que mostram imagens de massacres humanitários na 

África, de crianças ensangüentadas na Palestina, de prisioneiros torturados em Abu 

Ghraib ou Guantânamo, de meninas se prostituindo nas ruas. Se algumas destas 

imagens nos provocam repulsa e asco, ou mesmo compaixão, outras nos confortam, 
seduzem e entorpecem de prazer. Na vida contemporânea transitamos 

constantemente entre as oposições, de tal forma e com tal fluxo que se borram as 

próprias fronteiras de significações tradicionais (VARGAS; OLIVETTO, 2009). 

 

Assim, continua os autores, como as tatuagens e piercings sugerem muito mais que 

promiscuidade ou criminalidade “relacionadas com a vida portuária ou prisional, na arte 

contemporânea a presença do sexo explícito e da violência não mais podem ser reduzidos aos 

significados pornográficos e pandemônicos.” (VARGAS; OLIVETTO, 2009) 

A convivência entre o belo e o feio, o prazer e o asqueroso, o harmonioso e o disforme 

e tantas outras oposições que utilizam do contraste pode ser considerada uma das 

características do grotesco. A ruptura dos cânones esteticamente corretos, segundo Sodré e 

Paiva (2002), atrai grandes faixas de audiência, predispostas a rir diante das situações 

chocantes que desfilam em telas e imagens. Os autores, ainda contribuem falando sobre o 

tema inserido na mídia de massa, como a televisão. “Veículo de massa por excelência, a TV 

de hoje confere ampla visibilidade às cenas escatológicas e vexatórias. Nem o célebre “padrão 

Globo de qualidade”, seguei os autores, com suas imagens assépticas, resistiu à ofensiva dos 

produtos apelativos e de baixo nível artístico. O que não deixa de ser uma desconcertante 

contradição com a evolução tecnológica da própria TV.” 

Assim, podemos entender que na vida contemporânea transitamos constantemente 

entre as oposições, de tal forma e com tal fluxo que se borram as próprias fronteiras de 

significações tradicionais. 
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2.4 FOTOGRAFIA E ESTÉTICA 

 

 A denominação “arte de fotografar”, surgida na Grécia, é originada de foto (luz) e 

grafia (escrita). Segundo Lima (1988), a fotografia tem ainda uma segunda originalidade, no 

Japão, com a denominação, “Sha-shim, que quer dizer reflexo da realidade”. Respectivamente 

essas duas denominações remetem às condições de linguagem e a forma de expressão visual. 

Nos primórdios da fotografia esperava-se que fossem registradas imagens idealizadas 

de um tempo, “muitas pessoas passaram a julgar belas apenas as manifestações agradáveis, 

harmoniosas e que mostram o mundo não como ele é, mas como deveria ser” (LIMA 1988, p. 

25). Com o passar dos anos e a chegada da Revolução Industrial “verifica-se um enorme 

desenvolvimento das ciências em seus vários campos; surge naquele processo de 

transformação econômica, social e cultural uma série de invenções que viram decisivamente 

nos rumos da história moderna” (ANDRADE apud KOSSOY, 2002, p. 36). 

A fotografia passa a ter papel fundamental no registro de informação e conhecimento, 

ela passa a ser instrumento de apoio à pesquisa nos diferentes campos de ciência e também 

como forma de expressão artística. 

Nesse sentido, concluí-se que a fotografia vai além de documentar, observar ritos 

sociais, o que move as pessoas a fotografar é descobrir algo belo. Assim, aliada a uma visão 

estética e à maneira de olhar a realidade, a fotografia no momento de sua elaboração tem  

 

(...) um duplo testemunho: por aquilo que ela nos mostra da cena passada, 

irreversível, ali congelada fragmentariamente, e por aquilo que nos informa acerca 

de seu autor [...] é um testemunho segundo um filtro cultural, ao mesmo tempo que é 

uma criação a partir de um visível fotográfico. Toda fotografia representa o 

testemunho de uma criação. Por outro lado, ela representará sempre a criação de um 

testemunho. (ANDRADE apud KOSSOY, 2002, p. 42). 
 

Como já citado anteriormente a fotografia traz consigo a idealização, hoje 

concretizada em anúncios publicitários ou em catálogos de moda. Com intuito comercial esses 

dois tipos de fotografias visam vender um produto ou serviço, mas engana-se que imagens 

idealizadas não são agressivas. O apelo que indústria busca é em relação ao tabu, o que é 

repetido segundo Sontag (2004), desgasta. O conteúdo ético das fotografias acaba se tornando 

frágil, “fotos chocam na proporção em que mostram algo novo” assim argumenta (SONTAG, 

2004, p. 30). 
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 No passar dos anos a fotografia foi se apropriando da tecnologia, a massificação das 

“lentes” e o fácil acesso desta fez com que a exposição do “eu” tomasse maiores proporções. 

Para melhor compreensão, Sontag (1977, p.18) equipara a fotografia como um “passatempo 

quase tão difundido quanto o sexo e a dança” denotando que mesmo incluída na forma de arte 

de massa a fotografia não é praticada pela grande maioria das pessoas como arte. Essa 

imagem retratada é, sobretudo, um rito social, uma proteção contra a ansiedade e um 

instrumento de poder.  
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3 METODOLOGIA 

 

Para verificação da presente investigação foi utilizada uma pesquisa de natureza 

exploratória para que fosse possível entender o conceito de convergência e aprofundar parte 

teórica dos conceitos da pós-modernidade, convergência das mídias e moda. 

Gil (2006, p.43), enfatiza que a pesquisa exploratória busca em desenvolver a 

familiaridade com o problema, “[...] tem finalidade de desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e idéias”. Trata-se da investigação de todo referencial teórico presente no projeto, 

visando aprofundar conhecimentos sobre o tema escolhido.  

Para cumprir os objetivos da pesquisa também são efetuados estudos bibliográficos, 

através da sociologia compreensiva de Gilles Lipovetsky relacionado aos temas da pesquisa. 

Stumpf (2005, p. 51) define pesquisa bibliográfica como: 

 

Planejamento global inicial de qualquer trabalho de pesquisa que vai desde a 

identificação, localização e obtenção da bibliografia pertinente sobre o assunto, até a 

apresentação de um texto sistematizado, onde é apresentada toda a literatura que o 

aluno examinou, de forma a evidenciar o entendimento do pensamento dos autores, 
acrescido de suas próprias idéias e opiniões. 

 

Os primeiros aspectos analisados neste trabalho final de graduação foram: Layout da 

página inicial, descrição dos elementos da página do sítio e o conteúdo gerado pelo autor/ 

fotógrafo do sítio. Respectivamente, o critério de analise deste último, fotografias do sítio, foi 

de cunho aleatório, para assim obter uma amostra de vários ambientes onde o fotógrafo 

Hunter passa. 

 

A técnica desenvolvida neste trabalho foi de estudo de caso, que segundo Gil (2006) 

tem: 

A) Explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos; 

B) Descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada 

investigação; e 

C) Explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito mais 

complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos.  

Pontos estes encontrados e adequados ao contexto do sítio The Cobra Snake, foram 

utilizados, como instrumento metodológico, o estudo de caso, pois a temática central do 

trabalho é voltada a uma forma inusitada de expressão com quebra de estereótipos formulada 
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pelo sistema da moda, hoje. Stumpf (2005, p. 216) define como “estudo de caso é uma 

inquirição empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da 

vida real, quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde 

múltiplas fontes de evidencia são utilizadas”. Nesse contexto convém a escolha, pois é 

equivalente a um “método de olhar para a realidade social” (HOTT e GOOD apud DUARTE, 

2005, p.226). 

Para efetuar este trabalho a análise dos dados obtidos foi realizada de através de uma 

pesquisa qualitativa, para se obter dados de maneira detalhada, trazendo aspectos relevantes 

para compreender o processo em que levou o sítio The Cobra Snake se tornar referência no 

mundo da moda. 

Na pesquisa qualitativa, não se comprova numérica e estatisticamente, mas convence 

na forma de experimentação empírica, a partir da análise feita de forma detalhada, abrangente, 

consistente e coerente (MICHEL, 2009). Tal abordagem permitiu também contextualizar os 

objetivos secundários, trazendo mais clareza sobre o conteúdo e focando no contexto e 

estética das fotografias veiculadas no The Cobra Snake. 
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ANÁLISE 

 

THE COBRA SNAKE  

 

 

 Para o desenvolvimento desta análise, vamos partir de onde tudo começou em relação ao 

objeto de estudo em questão. The Cobra Snake é o pseudônimo dado ao fotógrafo 

californiano Mark Hunter, que começou seu percurso registrando cenas da noite de Los 

Angeles. Em 2003, Hunter cria um sítio na qual publicava fotografias da noite anterior, o 

chamado: The Cobra Snake. A seguir, layout da homepage do sítio do fotógrafo Hunter: 

 

Figura 5 

 

Fonte: Homepage do Sítio The Cobra Snake
9
 

 

 A estrutura desta página (Figura 5) do sítio apresenta duas imagens centrais que podem 

direcionar o internauta a duas páginas diferentes. A primeira, à esquerda, contém as 

                                                
9Fonte em < www.thecobrasnake.com>. Acesso em 20 de outubro de 2011 

http://www.thecobrasnake.com/
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fotografias que são o objeto de estudo deste trabalho e a segunda imagem, espécie de 

ecommerce, em que o sítio comercializa roupas de brechós. Estes dois links que direcionam o 

internauta a outras duas páginas diferentes, apresentam a fotografia junto com o texto de 

chamada para identificação do conteúdo por parte do internauta.  A periodicidade de mudança 

das imagens nesses dois links é continua, pois a rotatividade da imagem presente acontece a 

partir das novas fotografias registradas por Hunter.  

 Após navegar no link, intitulado Party Photos, conteúdo de análise deste trabalho final de 

graduação, o internauta irá encontrar uma página com inúmeras “caixas” (Figura8) que 

representam um álbum do evento coberto pelo fotógrafo Hunter.  

 

Figura 8 

 

Fonte: Galerias do sítio The Cobra Snake  10 

 

                                                
10 Fonte em <www.thecobrasnake.com> . Acesso em 20 de outubro de 2011 
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 Contendo a periodicidade de um blog, pois apresenta no topo do sítio a última postagem 

do fotógrafo, iremos encontrar uma movimentação a maior de conteúdo. Nestas “caixas”, 

vamos encontrar uma imagem principal, data, local e o nome do evento em que foi coberto, 

que antecipam o conteúdo do link como podemos visualizar na Figura7. 

 

Figura 7 

 

Fonte: Imagem de uma galeria do sítio The Cobra Snake
11

 

   

  

 

 O sítio apresenta um layout com predomínio da cor preta em seu background, dando 

ênfase para as imagens armazenadas e links, no sítio, que quase diariamente pelo autor. Se o 

internauta navegar pelo sítio, mais especificamente na página de fotografias, vai encontrar 

                                                
11

 Fonte em <www.thecobrasnake.com>. Acesso em 20 de outubro de 2011 
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inúmeros álbuns (Figura 6), que são classificados e separados por data ou local ou evento do 

evento coberto (Figura 7).   

A popularidade existente hoje nas fotografias de Mark Hunter é devido à sua iniciativa de 

inseri-las na internet, pois esse meio é o único capaz de universalizar a informação sem 

intermediação das mídias de massa. Lemos (2003) complementa que a conexão traz uma nova 

configuração comunicacional, de quebra do pólo emissor da mensagem. Assim, Hunter 

cumpre o papel de emissor, criando a plurarização de vozes e contato social (LEMOS, 2003) 

de um nicho específico na mass media. 

 O conteúdo do sítio, denominado pela revista Noise (Anexo) como fotografias 

“desprendidas de critérios”, é concebido pelo internauta através da estranheza, o que lhe vale 

inúmeros títulos de ícone de atitude ou ícone fashion. O sucesso que é estabelecido no The 

Cobra Snake pode ser respondido pelo embasamento teórico de Lipovetky (2009), isto é, 

características de efemeridade, sucesso imediato e ídolos estabelecidos pela mass-mídiática, 

que se verificam no sítio.  

 Utilizando a teoria de Maria Beatriz Furtado Rahde (2000), é possível identificar 

elementos estéticos que consagram as fotografias de Hunter diferentes e inusitadas. Para 

Rahde (2000) a estética que mistura o arcaico com o contemporâneo, estimulando um 

“choque” por meio das fotografias, também é característico da pós-modernidade. O “Choque” 

presente no internauta novato ao acessar o The Cobra Snake, pode ser comparado, a ruptura 

dos cânones presente na estética do grotesco citado por Sodré e Paiva (2002), que 

desencadeiam assim a grande faixa de audiência. 

 A partir do conceito de street style, é possível enquadrar o sítio The Cobra Snake, nessa 

categoria de moda, pois o autor quebra muitas vezes o processo de criação de moda. 

Acontecendo o caminho inverso, as ruas influenciam os estilistas e não os estilistas 

influenciam as ruas. Assim, o Mark Hunter passa a ser o intermediador dessa troca, ruas-

estilistas, a partir de suas fotografias ele coloca visível a todos no sítio The Cobra Snake, se 

tornando assim, um ícone fashion como qualquer outro estilista dos anos 20 ou 40. 

Para entendermos o tamanho da importância do sítio no cenário da moda basta, analisar as 

inúmeras coberturas de desfiles que The Cobra Snake realiza como, por exemplo, de 

Alexandre Herchcovitch 
12

(Figura 6). 

 

                                                
12 Alexandre Herchcovitch é estilista brasileiro. 
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Figura 6 

 

Fonte: Fotografia retirado do sítio The Cobra Snake 
13

 

 

  A popularidade do sítio pode ser explicada por Bauman (1998), onde o autor discursa, 

sobre o comportamento do indivíduo pós-moderno. Sem obedecer aos cânones determinados 

pela visão exclusivista moderna, ou sem buscar uma universalidade totalizante que o 

modernismo preconizava, o pós-moderno vem perseguindo “o desejo de liberdade”, ou seja, 

as fotografias apresentadas pelo autor têm uma visão descostrutivista ou a não canonicidade 

citado por Rahde (2002), referente à cultura pós-modernista.  

Assim podemos compreender a estética apresentada nas fotografias de Mark Hunter, 

estabecem uma forte ligação com individuo pós-moderno, que busca em sua essência descrita 

por Maffesoli (1996), na combinação do arcaico com o contemporâneo, através das novas 

tecnologias de representação.  

                                                
13

  Fonte em <www.thecobrasnake.com>. Acesso em 20 de outubro de 2011 
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A partir das características propostas por Maffesoli (1998), podemos chegar a 

conclusão que as imagens do sítio The Cobra Snake, figura 10, institui como a imagem pós-

moderna, pois a partir dos elementos apresentados, como peitos, bolas e o que eles elementos 

podem remeter, se relativizou, passando a buscar o ecletismo e combinando diversos estilos 

ou diferenças, arcaicas ou novas, numa colagem que funde o intelectual com o popular, o 

racional com o onírico. Outro exemplo, retirado do sítio é a figura 9, que apresenta uma 

mulher com o aquicilas exposta, saindo dos padrões propostos pelo conjunto comum de 

pessoas, aproximando dos moldes apresentados pela pós-modernidade.  

 

Figura 9 

 

Fonte: Fotografia retirada do sítio The Cobra Snake
14

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14

 Fonte em <www.thecobrasnake.com> . Acesso em 20 de outubro de 2011 
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Figura 10 

 

Fonte: Fotografia retirada do sítio The Cobra Snake
15

 

 

A terceira imagem retirada do sítio (figura 11) apresenta uma mensagem híbrida, que 

ao mesmo tempo, irônica e sátira do comportamento humano, pois, sugere em seus elementos 

da sexualidade, que quase sempre são omitidas pela sociedade em geral. 

 

Figura 11 

 

Fonte:Fotografia retirada do sítio The Cobra Snake
16

 

                                                
15  Fonte em <www.thecobrasnake.com> . Acesso em 20 de outubro de 2011 
16

 Fonte em <www.thecobrasnake.com> . Acesso em 20 de outubro de 2011 
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Castilho (2004) esclarece que a imagem pode despertar prazer, como também, gula, e 

que a estética pode ser ditada pela mídia criando até mesmo divisões, “tribos”, como é a 

representação da tatuagem no corpo. “As apresentações de coleções deixam de ser apenas 

desfiles de roupas para apresentarem conceitual e performaticamente modos de vestir.” (p. 

182). Castilho (2004) explica que as manifestações artísticas e os vínculos com a moda são 

estreitados por meio de diálogos e sensações despertadas por esses eventos. 

Assim, temos uma possível justificava para o cenário em que o The Cobra Snake se 

encontra, um fenômeno comunicacional que busca cobrir através das fotografias, as próprios 

vontades imersas no seu comportamento do individuo comum, seja ela como vestuário, 

comportamento ou expressão facial.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A intenção, ao elaborar este trabalho, foi oferecer um quadro de referência teórico que 

pudesse esclarecer, de alguma forma, a estética do sítio The Cobra Snake através da cultura 

pós-moderna. Interessou-me, sobretudo, demonstrar como que estilos de consumos aplicados 

ao desejo generalizado, capaz de qualificar figuras da vida social como discursos, roupas e 

comportamentos. 

 O presente trabalho teve como objetivo principal compreender a estética das fotografias 

veiculadas pelo sítio The Cobra Snake transforma-o em um fenômeno comunicacional único. 

Levando-se em consideração diversos aspectos, como cultura midiática, formas globalizadas 

de produção, circulação e consumo foram possíveis para melhor compreensão da 

problemática deste trabalho. 

 Desta forma, por meio do uso de uma metodologia qualitativa, foi feito pesquisa 

bibliográfica. A análise do sítio The Cobra Snake foi realizada por método estudo de caso. Na 

fundamentação teórica, se destaca as teorias de Michael Maffesoli, que se refere ao 

tribalísmo, como um modelo de organização social. Outra teoria de embasamento teórico 

deste trabalho é do filosofo Gilles Lipovetsky, que discursa sobre o fenômeno social que é a 

moda. 

.  As conclusões das pesquisas foram obtidas ao se cruzar os dados de diversos autores em 

conjunto, e com suas análises, a fim de compreendermos todos os fatores que envolvem a 

estética empregada na problemática deste trabalho. 

 Nesta análise, com uma aplicação prática da teoria, procurou-se atender aos objetivos 

gerais e específicos propostos inicialmente. Assim, ao analisarmos o contexto cultural em que 

é produzido o sítio The Cobra Snake, chegamos à conclusão a partir da teoria de Baumam 

(2008) a desordem das representações visuais apresentadas no sítio é resultante do individuo 

contemporâneo pós-moderno, que busca em sua essência a liberdade de expressão.  

 O estudo do processo de significação da estética empregada no sítio The Cobra Snake 

serviu como forma de aprendizado e aprofundamento dos princípios aplicados na moda de um 

modo geral, não apenas comercial, mas também como forma de expressão de determinadas 

tribos. Assim, este trabalho presta-se como forma de contribuir a um estudo que não se 

encerra em si mesmo, mas cujas portas estão abertas para que outros de igual teor sejam 
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desenvolvidos, e que cada vez mais as dúvidas sejam elucidadas, as compreensões sejam 

obtidas, os conhecimentos ampliados e as produções publicitárias enriquecidas, em um 

cenário cujo aprimoramento e conhecimento são fundamentais aos profissionais. 
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ANEXO  

 

Entrevista: Mark Hunter, The Cobra Snake (04/02/2011), para revista Noise  

http://noize.virgula.uol.com.br/entrevista-mark-hunter-the-cobra-snake/ Acesso em: 20.Jul, 

2011. 

(Texto por Maria Joana Avellar) 

 

Na metade final da década passada, entre tantos sites de party photos existentes na Internet, 

um ganhou status de fenômeno mundial no meio alternativo. The Cobra Snake, pseudônimo 

do californiano Mark Hunter, influenciou fotógrafos, por desprezar cliques posados, e 

fashionistas, por mostrar a moda de vários lugares do mundo em sua forma mais livre e 

desprendida de critério. Sempre à procura de festas malucas com pessoas diferentes, no último 

final de semana, em sua segunda passagem pelo Brasil, ele esteve em Atlântida para expor 

suas fotos praianas e registrar o MECA Festival, onde fez amigos, curtiu o mar e conversou 

conosco 

 

As fotos publicadas por Mark já ajudaram a revelar talentos, ou, ao menos, a ampliar sua 

exposição. Em sua primeira visita ao país, publicou em seu site imagens da modelo curitibana 

Alicia Kuczman, que, talvez por coincidência, foi recordista de desfiles no São Paulo Fashion 

Week do ano passado. Sua descoberta mais conhecida foi sua ex-namorada Cory 

Kennedy que se tornou mundialmente conhecida graças a ele e, já que os acessos do site iam 

às alturas toda a vez que postava uma foto dela, investiu em tornar-se uma estrela. Hoje, Cory 

está um pouco esquecida, mas ainda honra o status de it girl modelando ao lado de nomes 

como Peaches Geldof e Alice Dellal. 

O trabalho de Mark também ia ao encontro de uma fase importante para a música do nosso 

tempo. Na época, muitos sentiam, talvez de forma ingênua e precoce, que uma de suas 

vertentes mais importantes começava a tomar sua forma concreta. A reinventada fusão entre o 

rock e a música eletrônica, e a consagração de bandas e artistas que uniam a ousadia dos dois 

gêneros, parecia gerar frutos tão inspiradores quanto definitivos. Nas fotos de Mark, esse 

momento é representado pela atitude “a festa nunca termina” de Steve Aoki 

(www.myspace.com/steveaoki), DJ de Los Angeles precursor do Maximal e queridinho de 

Hollywood. 

Por fotografar despretensiosamente, como um fotógrafo infiltrado em uma festa invejável, 

Cobra ganhou o mundo. E se por um lado o conceito de festa e atitude que ajudou a criar soa 

superficial e adolescente, por outro, sua personalidade simpática e acessível parece fazer parte 

de um universo bem menos glamoroso. Confira a conversa que tivemos com ele em sua 

passagem por Porto Alegre para expor e registrar o MECA Festival. 

 

 

Você gostou do festival? Vi muita gente falando com você… 
Sim. Fiquei surpreso que no sul do Brasil existam tantos fãs do Cobra Snake. Também gostei 

de Porto Alegre. Não fui a muitos lugares, mas adorei o Beco, onde vi o show de uma banda 

cover de Beatles. Conheci a Pink Elephant na minha primeira noite aqui e achei horrível. 

http://noize.virgula.uol.com.br/entrevista-mark-hunter-the-cobra-snake/
http://www.thecobrasnake.com/
http://www.thecobrasnake.com/partyphotos/meca/index.html
http://www.itscorykennedy.com/
http://www.itscorykennedy.com/
http://www.myspace.com/steveaoki
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Qual a melhor e a pior coisa do seu estilo de vida? 

A melhor coisa é que viajo para todos os lugares, conheço muita gente, fotografo shows de 

bandas que amo, vejo mulheres lindas e incríveis do mundo inteiro… Mas é difícil porque 

nunca estou em casa, não tenho uma vida normal. Estou sempre em aviões, às vezes fico 

doente de tanto viajar. Não é tão glamoroso quanto pode parecer, mas ainda me sinto muito 

afortunado por poder viajar tanto e conhecer o mundo inteiro com o meu trabalho. 

 

E você tem uma casa incrível que nem aproveita tanto… 
É, eu tenho uma casa legal. 

 

Eu conversei com Steve Aoki no ano passado e ele falou muito bem de você. Vocês ainda 

são próximos? 
Sim, nós já rodamos o mundo juntos, acho que o Brasil é o único lugar em que não estivemos 

ao mesmo tempo. Mas vamos a Austrália para uma grande turnê em março e há pouco 

estivemos na África, passamos pelo Canadá, Las Vegas e todo os Estados Unidos. Ele é meu 

melhor amigo, eu o amo. 

 

E a Cory? Por que ela sumiu de repente? 

Ela foi morar em Nova York e eu a vejo muito de vez em quando. Nos vimos pela última vez 

na semana de moda de lá. Mas ela tem um blog onde publica muitas fotos. Ela ainda tira 

muitas fotos. 

 

Ela está mais quieta agora, não? 

Sim. 

 

Eu queria saber o que te inspira… 
Eu me inspiro pelas pessoas ao meu redor. Me faz feliz ver gente feliz e curtindo. Ontem, no 

MECA Festival, foi lindo ver todos cantando junto com Two Door Cinema Club e Vampire 

Weekend. É tão incrível que a música esteja viajando pelo mundo inteiro e, no Brasil, mesmo 

a língua não sendo o inglês, a galera sabe as letras e canta as canções. Isso é muito inspirador 

para mim. E acontece o mesmo em relação às minhas fotos porque eu sei que muita gente 

aqui entra no meu site. É muito empolgante que a tecnologia e a Internet deixem tudo com um 

alcance universal. Fico feliz que o que acontece aqui pode ser visto em Los Angeles e Tóquio. 

É muito internacional. 

 

Qual teu diferencial em relação aos outros fotógrafos de vida noturna? 
Eu trabalho há muito tempo, já tenho o site há sete anos, e viajo como um condenado. Eu não 

sei se no Brasil ou nos Estados Unidos os fotógrafos costumam sair das cidades para fazer 

fotos, mas para mim isso é o mais importante. Eu quero ver e mostrar o mundo inteiro, não 

apenas Los Angeles. Eu quero estar sempre descobrindo algo novo, se eu fico em apenas um 

lugar é mais difícil. Tenho orgulho de estar sempre me movendo e procurando. 

 

Então você se entedia facilmente? 

Eu tenho um problema de déficit de atenção, estou sempre pensando em mil coisas ao mesmo 

tempo. Não é que eu me entedie, mas minha mente é maluca. Por isso a fotografia é tão boa 

para mim. Eu sinto que consigo estar e fazer parte de várias situações simultâneas. 

 

http://www.theselby.com/8_03_08_cobrasnake/index.html
http://www.theselby.com/8_03_08_cobrasnake/index.html
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Eu procurei a resposta para a próxima pergunta na Internet, mas não encontrei nada 

suficientemente bom. Por que The Cobra Snake? Mark Hunter é um nome que cabe 

bem para um fotógrafo. 

É verdade, não existe nada realmente bom na Internet, mas vou tentar: em primeiro lugar, foi 

muito legal que muita gente no Brasil me chamou de Snake Cobra, e em seguida diziam “você 

sabe que uma snake é uma cobra?”. Nos Estados Unidos também é assim, uma cobra é uma 

snake. Enfim, acho que para mim a ideia desse nome tem a ver com um estilo de vida, uma 

identidade, um conceito diferente. “Fotógrafo Mark Hunter ponto com” me soa muito 

entediante. Acho legal que as pessoas não necessariamente sabem que sou eu por trás disso. 

The Cobra Snake não significa fotografia, e não diz respeito apenas a fotos de festas, é mais 

como uma plataforma e um conceito para falar sobre coisas diferentes. 

 

E por que cobra? 

É totalmente randômico. Na verdade morro de medo de cobras. 

 

Qual é a trilha sonora da sua vida? 
As músicas do Steve Aoki estão na minha cabeça o dia inteiro. Ele está lançando um álbum 

daqui a alguns meses produzido inteiramente por ele e está muito, muito bom. Ainda não tem 

nome, mas o conteúdo é 100% original. 

 

Um disco que mudou sua vida… 

Eu gosto de muitos álbuns do Elliott Smith, XOX e Either Or são os meus favoritos. Também 

gosto de Phoenix, Arcade Fire… 

 

E qual a importância da música no seu trabalho? 

Acho que parte do que gosto de fazer é fotografar cultura, e música é provavelmente o que há 

de mais forte na cultura de cada local e na cultura pop. Música faz parte do meu trabalho por 

fazer as pessoas se divertirem e por uni-las. Ver as pessoas curtindo bandas e DJs ao vivo é 

muito especial. DJs são rockstars hoje em dia, e são muito icônicos para a nossa geração. 

Gosto de fotografar isso. 

 

Esta camisa dos Estados Unidos é da sua linha de roupas? 
Deveria ser, não é? Eu adoro roupas vintage, no meu site vendo muitas. Sempre faço compras 

em brechós quando viajo, mas a maioria é californiana. 

 

E como funcionam os test drives com Vespas imaginárias? 
Tivemos essa ideia no verão porque não tenho carro e queria ter uma alternativa além da 

bicicleta. Comprei uma Vespa e achei a coisa mais divertida do mundo, então, na minha loja, 

colocamos uma Vespa e um espelho, você pode subir nela e jogamos vento no seu rosto. Na 

verdade, acho o nome mais legal do que a ideia em si (risos). 

 

O que te faz rir? Você sabe dizer qual é seu tipo de humor? 
Eu gosto muito dos irmãos Coen e dos filmes do Woody Allen, mas acho graça, 

principalmente, em muitas coisas que as outras pessoas não consideram engraçadas. Como 

esses musculosos na praia, que se acham o máximo, mas são ridículos. Essas coisas sutis me 

fazem rir. 

 

 


