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Resumo  

 

Considerando as inúmeras possibilidades de diminuição ou incremento das desigualdades 
sociais, este trabalho diz respeito àquelas que se relacionam aos critérios de classificação da 
aparência. Entendemos que dentre os vários capitais que são mobilizados pelas pessoas, o 
capital social, isto é, a rede de relacionamentos pode se constituir como um dos fatores de 
acesso a oportunidades importantes para a ascensão social. Casamentos, empregos, amizades 
podem mudar a localização de uma pessoa no espaço social. Mas, independentemente de 
como as pessoas manipulam a própria aparência (ou se manipulam), por meio do consumo e 
da conduta nos lugares públicos, o valor a ela atribuído (valorado positiva ou negativamente) 
vai depender de  critérios adotados pelos indivíduos classificadores e das normas sociais. Para 
fazer esta averiguação, aplicamos um questionário para 201 pessoas em locais de consumo de 
Goiânia - Goiás: Aeroporto Santa Genoveva, Feira da Lua e Camelódromo Central, além de 
realizarmos 18 entrevistas nos mesmos locais, com pessoas de classe média e classe baixa. O 
que pudemos observar é que a classe social do indivíduo classificado é vista como um 
importante critério que joga para cima ou para baixo o seu valor-aparência: higiene, estar 
vestido apropriadamente e com roupas e calçados em bom estado, educação, comportar-se de 
forma apropriada, ter discrição e até o quanto a aparência revela disponibilidade sexual e 
responsabilidade são levados em consideração no momento da classificação, de forma que, 
quanto mais bem situada a classe, mais positiva será a valoração do atributo. Há, assim, uma 
idealização do consumo e dos modos da classe média, como simples, limpos e discretos, e 
uma visão negativa dos da classe popular, a quem se atribui um gosto pelo excessivo, 
espalhafatoso, colorido, barulhento. Em relação à camada social do indivíduo classificador, 
poucas são as diferenças nas representações de um lado a outro na estratificação, não 
aparecendo um fluxo de ideias que vão em sentido contrário. Como em um efeito cascata, a 
representação negativa ocorre em relação à classe considerada abaixo da própria, em todas as 
camadas, inclusive nas populares, o que nos mostra a força dos discursos hegemônicos sobre 
as normas de uma "boa aparência", que atravessam toda a estratificação. Mas esse olhar com 
o olho do dominante não impede que preconceitos sejam notados e sentidos, na percepção de 
que quanto mais baixa a classe de uma pessoa, maior será o julgamento negativo, e menores 
serão as probabilidades de que ela seja escolhida em disputas de empregos e relações afetivas, 
com base na aparência, quando comparada com pessoas de classes mais altas. Como 
trabalhamos mais detidamente entre as representações sociais que diferenciam a classe média 
da  classe baixa, buscamos fazer um mapeamento de conteúdos que apresentam e representam 
estas classes, podendo concluir que em grande medida há uma coincidência nos sentidos de 
representações já consolidadas sobre classes sociais e seus atributos ancorados, e também um 
movimento - ainda embrionário - de apropriação de uma noção construída de "nova classe 
média", especialmente pelas pessoas com maior grau de escolaridade. 
 
Palavras-chave: classes sociais; valor-aparência; hierarquias; consumo; oportunidades de 
vida. 
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Abstract 

 

Taking into consideration the many possibilities of reducing or increasing social inequalities, 
this Dissertation is about the ones related to the criteria of classification through appearances. 
We understand that among the many capitals held by different people, the social capital, i.e., 
the relationships network, can be one of the factors that give access to important opportunities 
for a person’s social ascension. Marriages, employments and friendships can change a 
person’s place in the social arena. However, independently of how people manipulate their 
own appearance (or themselves), through consumption and through their behavior in public 
places, the value it is given – either positively or negatively charged – will depend on the 
criteria adopted by the classifying individuals, as well as on existing social norms. In order to 
investigate this, we have applied a questionnaire to 201 persons, at consumption places in 
Goiânia - GO: Santa Genoveva Airport, Feira da Lua and Camelódromo Central (a market for 
cheap merchandise), and also performed 18 interviews in those same places, with people from 
middle and lower classes. What we could observe was that the classified individual’s class is 
seen as an important criterion, which either boosts or lowers his or her appearance-value: 
personal hygiene, being properly dressed, with clothes and shoes in good state, having good 
manners, showing proper behavior, being discreet and even how much his or her appearance 
reveals in terms of sexual availability and general responsibility are taken into consideration 
in the moment of classification, in such a way that the higher the perceived class, the more 
positive the assessment of the given attribute. There is, therefore, an idealization of the middle 
class’ consumption and manners, generally perceived as being simple, clean and discreet, and 
a negative view of the lower classes, to whom a taste for the excessive, the gaudy, colorful 
and noisy are attributed. As for the classifying individual’s class, there are not many 
differences in representations, and a flow of ideas in the opposite direction was not detected. 
As in a cascading effect, the negative representation of the lower classes takes place with 
relation to the class considered inferior to that of the classifying individual, and that happens 
in every layer, including the lower ones, which shows us the strength of the hegemonic 
discourses on the norms of a “good appearance”, which remain the same through all the 
strata. However, looking at things through the dominant class’ lens does not keep prejudice 
against oneself from being noticed and felt, with the perception that the lower a person’s class 
is, the more negative judgments he or she will face, and slimmer will be their chances of 
being chosen for jobs and personal relationships, based on their personal appearance when 
compared to that of persons of a higher class. Since we have worked more closely with the 
social representations that differentiate middle class from the lower class, we sought to make 
a mapping of contents that present and represent those classes, coming to the conclusion that, 
by a large measure, there is a coincidence between the meanings of already crystallized 
representations about social classes and their anchored attributes, and also a movement – 
albeit very incipient – of appropriation of a constructed notion of “new middle class”, 
especially by people with higher formal education. 
 
Keywords: social classes; appearance-value; hierarchies; consumption; life opportunities. 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

Lista de Figuras 

 

!

Figura 1 – Apresentação de uma “nova classe média”. ............................................................ 99!

Figura 2 – Aeroporto ou Rodoviária? ..................................................................................... 105!

Figura 3  - O plano cobre, de Silvia Pilz. ............................................................................... 112!

Figura 4 – A produção do mau gosto ..................................................................................... 114!

Figura 5 -  Os locais da pesquisa. ........................................................................................... 183!

Figura 6 -  Aeroporto Santa Genoveva. .................................................................................. 183!

Figuras 7 e 8 - Feira da Lua. ................................................................................................... 184!

Figuras 9 e 10 - Camelódromo Central .................................................................................. 184!

Figura 11 - Cartão Fotos ......................................................................................................... 191!

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

Lista de gráficos 

 

Gráfico 1 - Os três principais atributos que constituem a boa aparência. .............................. 194!

Gráfico 2 - A melhor aparência no Cartão Fotos. ................................................................... 194!

Gráfico 3 - A higiene no Cartão Fotos. .................................................................................. 195!

Gráfico 4: Os três principais atributos para “Bons Modos” ................................................... 198!

por ordem de importância para o total da amostra. ................................................................ 198!

Gráfico 5 - Disponibilidade sexual no Cartão Fotos de acordo com o Sexo dos respondentes

 ........................................................................................................................................ 202!

Gráfico 6 - No Cartão Fotos, qual parece ser mais responsável. ............................................ 203!

Gráfico 7 - O quanto a classe média tem de DINHEIRO em relação à classe baixa. ............ 204!

Gráfico 8 - O quanto a classe média tem de ESCOLARIDADE em relação à classe baixa. . 205!

Gráfico 9 - O a classe média tem de PRESTÍGIO PROFISSIONAL em relação à classe baixa.

 ........................................................................................................................................ 205!

Gráfico 10 - O quanto a classe média tem de BOA APARÊNCIA em relação à classe baixa.

 ........................................................................................................................................ 206!

Gráfico 11 - O quanto a classe média  SABE SE COMPORTAR em relação à classe baixa.

 ........................................................................................................................................ 206!

Gráfico 12 - A classe social atribuída à FOTO 1 ................................................................... 209!

Gráfico 13 - A classe social atribuída à FOTO 2 ................................................................... 209!

Gráfico 14: As cores atribuídas às roupas das pessoas de classe média. ................................ 220!

Gráfico 15: As cores atribuídas às pessoas da classe baixa. ................................................... 221!

Gráfico 16: Já ouviu ou não falar em "nova classe média" ou "nova classe C", .................... 227!

de acordo com a camada social .............................................................................................. 227!

Gráfico 17: Já ouviu ou não falar em "nova classe média" ou "nova classe C", .................... 228!

de acordo com a escolaridade ................................................................................................. 228!

Gráfico 18: Onde o termo "nova classe média" foi visto ou ouvido. ..................................... 229!

Gráfico 19 - O que significa o termo "nova classe média". ................................................... 233!

Gráfico 20: Atributos de pessoas conhecidas consideradas como da "nova classe média". .. 234!

Gráfico 21: Grau de identificação com as classes sociais - Média ponderada ....................... 237!

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

Lista de tabelas 

  

Tabela 1- Crescimento da Baixa Classe Média: 2002 - 2012. .................................................. 75!

Tabela 2 - Bons modos no Cartão Fotos de acordo com a Camada social dos respondentes 199!

Tabela 3 - Camada social do respondente x disponibilidade sexual no Cartão Fotos ............ 201!

Tabela 4 - A estratificação nos locais de pesquisa ................................................................. 278!

Tabela 5 - Melhor aparência Cartão Fotos de acordo com a Camada social dos respondentes

 ........................................................................................................................................ 279!

Tabela 6 - Higiene no Cartão Fotos de acordo com a Camada social dos respondentes ........ 280!

Tabela 7 - Melhor aparência no Cartão Fotos de acordo com a Escolaridade dos respondentes

 ........................................................................................................................................ 281!

Tabela 8 - Frequência Bons Modos - Cartão Fotos ................................................................ 282!

Tabela 9 - Bons modos no Cartão Fotos de acordo com a Camada social dos respondentes 282!

Tabela 10 - Bons Modos no Cartão Fotos de acordo com a Escolaridade dos respondentes . 283!

Tabela 11 - Disponibilidade sexual no Cartão Fotos  de acordo com a Camada social dos 

respondentes ................................................................................................................... 284!

Tabela 12 - Disponibilidade sexual no Cartão Fotos de acordo com o Sexo dos respondentes

 ........................................................................................................................................ 285!

Tabela 13 - Responsabilidade no Cartão Fotos de acordo com a Camada Social do 

respondente ..................................................................................................................... 286!

Tabela 14 - Relação entre a Posição na ocupação e a Camada Social dos respondentes ....... 287!

Tabela 15 - O quanto a classe média tem de HIGIENE em relação à classe baixa ................ 288!

Tabela 16 - O quanto a classe média tem de VONTADE DE TRABALHAR em relação à 

classe baixa ..................................................................................................................... 288!

Tabela 17 - O quanto a classe média tem de AMIGOS em relação à classe baixa ................ 288!

Tabela 18 - Classe social atribuída à Foto 1 de acordo com a Camada social do respondente

 ........................................................................................................................................ 289!

Tabela 19 - Classe social atribuída à Foto 2 de acordo com a Camada social dos respondentes

 ........................................................................................................................................ 290!

Tabela 20 - A relação entre a Classe Social da Foto 2 com a Melhor aparência ................... 291!

Tabela 21 - A relação entre a classe social da Foto 1 com a Melhor aparência ..................... 292!

Tabela 22 - A Melhor aparência no Cartão Fotos de acordo com o Sexo dos respondentes . 293!

Tabela 23 - A Higiene de acordo com a Classe social atribuída à Foto 1 .............................. 294!

Tabela 24 - A Higiene de acordo com a Classe social atribuída à Foto 2 .............................. 295!

  
 



 

 

10 

Tabela 25 - Os Bons modos de acordo com a Classe social atribuída à Foto 2 ..................... 296!

Tabela 26 - Os Bons modos de acordo com a Classe social atribuída à Foto 1 ..................... 297!

Tabela 27 - A Disponibilidade sexual de acordo com a Classe social atribuída à Foto 1 ...... 298!

Tabela 28 - A Disponibilidade sexual de acordo com a Classe social atribuída à Foto 2 ...... 299!

Tabela 29 - A Responsabilidade de acordo com a Classe social atribuída à Foto 2 .............. 300!

Tabela 30 - A Responsabilidade de acordo com a Classe social atribuída à Foto 1 .............. 301!

Tabela 31 - Característica da ocupação em relação à Classe social atribuída à Foto 2 .......... 302!

Tabela 32 - Característica da ocupação em relação à Classe social atribuída à Foto 1 .......... 303!

Tabela 33 - A Responsabilidade no Cartão Fotos de acordo com a Posição na ocupação do 

respondente ..................................................................................................................... 304!

Tabela 34 - Já ter ouvido as expressões "Nova Classe Média" ou "Nova Classe C", ............ 305!

Tabela 35 - Já ter ouvido as expressões "Nova Classe Média" ou "Nova Classe C" de acordo 

com a Escolaridade ......................................................................................................... 306!

Tabela 36 - O que significa "nova classe média" para os respondentes ................................. 307!

Tabela 37 - O significado de "nova classe média" de acordo com a Camada social do 

respondente ..................................................................................................................... 308!

Tabela 38 - O significado de "nova classe média" de acordo com a Escolaridade do 

respondente ..................................................................................................................... 309!

Tabela 39 - A Camada social do respondente que conhece ou não alguém ........................... 310!

Tabela 40 - Por que o respondente julga ser o conhecido de "nova classe média" ................ 311!

Tabela 41 - Em que classe se situaria a pessoa conhecida considerada de "nova classe média"

 ........................................................................................................................................ 311!

Tabela 42 - Qual das personagens do Cartão Fotos seria da "nova classe média" ................. 311!

Tabela 43 - Graus de identificação com a classe popular ....................................................... 312!

Tabela 44 - Graus de identificação com a classe trabalhadora ............................................... 313!

Tabela 45 - Graus de identificação com a "nova classe média" ............................................. 314!

Tabela 46 - Graus de identificação com a classe média ......................................................... 315!

Tabela 47 - Graus de identificação com a classe alta ............................................................. 316!

Tabela 48 - Graus de identificação com a afirmação de não ser de nenhuma classe ............. 317!

Tabela 49 - Graus de identificação com a "nova classe c" ..................................................... 318!

Tabela 50 - Graus de identificação com a "nova classe trabalhadora" ................................... 319!

Tabela 51 - Graus de identificação com a classe baixa .......................................................... 320!

Tabela 52 - A Escolaridade de acordo com a Camada Social dos respondentes .................... 321!

 



 

 

11 

Tabela 53 - A característica das ocupações da Foto 1 em relação à responsabilidade no Cartão 

Fotos ............................................................................................................................... 322!

Tabela 54 - A característica das ocupações da Foto 2 em relação à responsabilidade no Cartão 

Fotos ............................................................................................................................... 323!

Tabela 55 - A característica das ocupações atribuídas à Foto 1 ............................................. 324!

Tabela 56 - A característica das ocupações atribuídas à Foto 2 ............................................. 324!

Tabela 57 - Onde os respondentes já ouviram falar em "nova classe média" ........................ 324!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

Lista de quadros 

 

Quadro 1 - Estratos sociais de Quadros (2008) atualizados para valores de janeiro de 2015. . 73!

Quadro 2 - Estratos em relação à faixa de rendimento e à classe social. ................................. 75!

Quadro 3 - Interpretação da medida de associação de V de Cramér (variáveis nominais). ... 187!

Quadro 4 - Interpretação de medida de associação de Gamma de Goodman e Kruskal 

(variáveis ordinais). ........................................................................................................ 187!

Quadro 5 - Visão geral da estratificação, conforme renda, ocupação e escolaridade. ........... 189!

Quadro 6 - Estratificação e leitura de jornal. .......................................................................... 230!

Quadro 7 - Estratificação e leitura de revistas. ....................................................................... 230!

Quadro 8 - Estratificação e uso de internet. ............................................................................ 231!

Quadro 9 - Estratificação e frequência de consumo de TV. ................................................... 231!

Quadro 10 - Estratificação e uso de TV aberta. ...................................................................... 231!

Quadro 11 - Estratificação e consumo de rádio. ..................................................................... 232!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

SUMÁRIO 

 

  

Introdução ........................................................................................................................... 15 

1. Classes e estratificação social. ........................................................................................ 20 

1.1 As classes existem? O conceito de classe social de Pierre Bourdieu. ........................ 24 

1.2 Habitus, classe e habitus de classe. ............................................................................ 28 

1.3 As relações entre o conceito de classe em Bourdieu e em Marx. ............................... 33 

1.3.1 Campo da produção e campo das práticas. .......................................................... 34 

1.3.2 Posições dominantes, dominadas e luta de classes. ............................................. 37 

1.3.3 Antagonismo e consciência de classe. ................................................................. 39 

1.4 Relações entre os conceitos de classe social de Pierre Bourdieu e Max Weber. ....... 42 

2. Classe média: contexto do surgimento e principais características. .......................... 49 

2.1 Formação de classes e capitalismo no Brasil. ............................................................. 53 

2.2 É possível falar em "Nova Classe Média"? ................................................................ 64 

2.3 Classe média e estratificação social. ........................................................................... 68 

3. As representações coletivas e sociais. ............................................................................ 77 

3.1 O conhecimento no cotidiano e as representações sociais de Serge Moscovici. ........ 79 

4. A mediação da mídia. ..................................................................................................... 87 

4.1 Apresentação e representação midiáticas: a classe média e a "nova classe média". .. 95 

4.2 “Eu quero é que pobre se exploda.” ......................................................................... 110 

5. O valor-aparência: a aparência classificada. ............................................................. 120 

5.1 Copresença em locais públicos. ................................................................................ 122 

5.2 O caráter multifacetado do consumo. ....................................................................... 126 

5.3 Os bens como portadores de significados. ................................................................ 130 

5.4 Cercas ou pontes: o consumo e as classificações sociais. ........................................ 133 

5.5 O consumo como competência: o consumo adequado. ............................................ 146 

5.6 A classificação moral das classes. ............................................................................ 157 

5.7 O valor-aparência e o capital social. ......................................................................... 165 

6. Caminhos metodológicos. ............................................................................................. 178 

7. Aparências de classe: as relações entre valor-aparência e noções de classe social. 193 

7.1 A aparência imediata: a imagem estática da pessoa classificada. ............................ 193 

7.1.1 Higiene, parecer asseada. ................................................................................... 195 

7.1.2 Roupas apropriadas ao local. ............................................................................. 196 

o 



 

 

14 

7.1.3 Estar em bom estado. ......................................................................................... 197 

7.2 A conduta: a pessoa em ação. ................................................................................... 197 

7.2.1 Discrição ............................................................................................................ 199 

7.2.2 Disponibilidade sexual pela aparência. ............................................................. 201 

7.2.3 Responsabilidade de classe. ............................................................................... 203 

7.3 A noção de classe social. .......................................................................................... 204 

7.4 O valor-aparência em relação à classe social atribuída a alguém. ............................ 207 

7.5 Oportunidades de vida. ............................................................................................. 214 

7.6 O consumo. ............................................................................................................... 220 

7.6.1 O consumo da classe popular: “só pra se amostrar”. ......................................... 223 

7.7 A “Nova Classe Média” existe? ............................................................................... 227 

7.7.1 Representações sobre a “Nova Classe Média”. ................................................. 232 

7.8 A identificação com as classes sociais. .................................................................... 236 

8. Discussão e conclusões .................................................................................................. 241 

9. Referências bibliográficas ............................................................................................ 254 

ANEXO A - Questionário e roteiro para entrevistas .................................................... 272 

ANEXO B - Cartões ......................................................................................................... 276 

CARTÃO 1 ..................................................................................................................... 276 

CARTÃO 2 ..................................................................................................................... 276 

CARTÃO FOTOS .......................................................................................................... 277 

ANEXO C - Tabelas e testes estatísticos ......................................................................... 278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 

Introdução 

 

Os estudos sobre a cultura sempre atraíram o nosso interesse. As forças dos diferentes 

discursos, ideias, padrões de comportamento, representações, em diferentes direções com 

maior ou menor grau de aceitação nos intrigam pela sua fluidez, mas ao mesmo tempo, pela 

sua capacidade de solidificação. Quando pensamos que determinado padrão na sociedade é a 

maneira certa de ver as coisas, porque sempre foi assim, atribuímos a esse padrão a força da 

verdade e da autoridade. E nada mais sólido do que isso. A questão é que por vezes nos 

esquecemos de que os padrões são mutáveis, assim como a realidade que eles instituem, e 

encobrimos, assim, o próprio caráter de construção dessa mesma realidade.   

Em pesquisa anterior (JORDÃO, 2013), trabalhamos com as relações de trabalhadoras 

domésticas com mídia, beleza e consumo. Com base nas mídias que as entrevistadas 

consumiram, buscamos averiguar quais padrões de consumo de moda eram apropriados, 

negociados ou negados por elas. Falamos, assim, sobre beleza, sobre moda e sobre consumo, 

sobre "estar dentro ou fora" de um sistema de moda, ainda que com uma renda limitada, e 

também observamos o que as entrevistadas utilizavam durante as entrevistas. Sabemos que, 

normalmente em uma pesquisa, há algum constrangimento, pelo próprio fato de estarmos 

criando uma situação em que uma conversa ocorre entre pessoas que ainda não se conheciam 

- o pesquisador e o pesquisado. Mas alguns constrangimentos pareciam ter outro caráter: o de 

uma certa vergonha, desconforto de algumas entrevistadas ao mostrar os próprios objetos de 

consumo e de se expor ao falar sobre a própria aparência, como se ela não estivesse adequada, 

como foi o caso de uma entrevistada que escondeu os pés sob a cadeira quando nos referirmos 

à moda relacionada aos calçados. 

Estar ou não adequado a um padrão, mais especificamente o de uma "boa aparência", 

é uma divisão que se dá na esfera da cultura. Tem um caráter menos objetivo do que o aspecto 

econômico que, sem dúvida nenhuma, interfere nas oportunidades de vida das pessoas. Mas 

será que este outro tipo de padrão, que poderíamos pensar como soft, não tem o poder também 

de definir exclusões e inclusões em variadas oportunidades de vida? Queremos mostrar, no 

decorrer deste trabalho, que sim. Ao lado das condições materiais de existência, as condições 

simbólicas também são marcantes e fazem parte do repertório cultural das pessoas. Aparentar 

bem - que diz respeito à aparência percebida imediatamente e à conduta -  pode ajudar na 

conquista de empregos e de casamentos, ou seja, pode influenciar no capital social, na rede de 
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relacionamentos, que é uma das formas de acesso a oportunidades de vida e mobilidade 

social.  

Mas aparentar bem é aparentar para alguém. Passamos então da ideia da aparência 

como um recurso para a ideia da aparência como um valor, que é avaliado positiva ou 

negativamente. Estamos então falando do indivíduo classificador, e não somente do 

classificado. Se a aparência se torna um valor, há algum critério para a classificação. O que 

pretendemos demonstrar é que esses critérios são associados à própria hierarquia na estrutura 

social: o valor-aparência está relacionado com a classe social, tanto da pessoa classificada 

quando da classificadora. A ideia que se tem de uma classe reflete na valoração dos objetos 

consumidos e da conduta do indivíduo classificado. Isso envolve, assim, tanto o ter quanto o 

saber ter. O consumo vai ser trabalhado nesta pesquisa à luz de teorias que o consideram 

como uma forma de marcação social, podendo ou não ser pautado por objetivos distintivos 

(BOURDIEU,  2007; SIMMEL, 2014), ostentatórios (VEBLEN, 1983) ou narcísicos 

(LIPOVETSKY, 1989). O consumo envolve uma parcela de capital econômico, que vai ser a 

possibilidade real de compra, e uma de capital cultural, que é o conhecimento do que 

comprar, como usar e se apresentar em lugares públicos (ELIAS, 1990, 1994, 2001; 

GOFFMAN, 1985, 2010). Isso envolve, portanto, não só o objeto consumido em si, mas 

também a própria apreensão de regras de conduta que situará a pessoa em algum lugar da 

hierarquia social.  

Assim, o conceito de classe social nos é caro, tanto do ponto de vista teórico quanto 

das noções construídas no senso comum. Vamos buscar percorrer esse trajeto, partindo do 

desenho das classes sociais que se faz com base no volume e na constituição de diferentes 

capitais: econômico, cultural, social e simbólico (BOURDIEU, 1987; 1987; 2007; 2012) para 

vislumbrar os principais aspectos que podem ter influências nas oportunidades de vida. Esse é 

o nosso ponto de partida. O ponto de chegada são as representações sociais, as ideias e noções 

que são construídas pelas pessoas no dia a dia sobre as classes, o que passa quase que 

inevitavelmente, com menor ou maior força, pela mediação dos discursos midiáticos, que ora 

apresentam as classes, falando de ou para elas, predominantemente por meio dos conteúdos 

jornalísticos, ora representam, falando por meio das classes sociais, com caracterizações, 

figurinos, cenários, linguagem e comportamento nos programas de entretenimento e na 

publicidade.  

Vamos nos deter especialmente na Classe Média e Classe Baixa, e frações Média Alta 

e Média-Baixa. Isso porque, além de contemplarem a maior parte da população, já que a 

classe Alta é estatisticamente diminuta, são frações que se aproximam do ponto de vista do 
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volume de diferentes capitais, mas se diferenciam em uma gama de aspectos, e a aparência, 

como queremos demonstrar, é um deles. Trabalharemos com um critério de estratificação 

(QUADROS, 2008) que contemple os pressupostos teóricos (BOURDIEU, 1987, 1987, 2007, 

2012; MILLS, 1979) para situar os nossos respondentes na hierarquia social, para saber não 

só o que eles falam, mas de onde eles falam, ao fazerem a classificações.  

O objetivo desta análise, assim, é reforçar a discussão das classificações do dia a dia, e 

se é possível pensar na construção de fronteiras entre grupos com base apenas em sua 

aparência. Três passos mais específicos são fundamentais: entender o que é classe social para 

as pessoas, o que é boa aparência e bom comportamento, e se há a relação entre uma coisa e 

outra. Para isso, aplicamos um survey com 201 pessoas em três lugares diferentes de 

consumo, na cidade de Goiânia, além de 18 entrevistas nos mesmos locais: Aeroporto Santa 

Genoveva, Feira da Lua e Camelódromo Central. Os locais de consumo foram escolhidos por 

estarmos trabalhando com a questão da classificação do outro em termos da aparência e da 

classe social, ou seja, foram escolhidos por serem locais públicos, por onde passam 

diariamente milhares de pessoas de diferentes classes. 

Estamos pensando como hipótese, portanto, o uso do que estamos chamando de valor-

aparência – já que envolve a valoração positiva ou negativa de aspectos que são percebidos 

tão logo que ocorre o encontro de desconhecidos no espaço social, antes de uma possível 

interação, e que pode facilitar ou não esta interação – como fator relacionado à hierarquia das 

classes sociais. A ideia é buscar entender, assim, esta "área cinzenta" dos julgamentos a partir 

dos quais as pessoas classificam os outros e a si mesmas, somente com base no olhar, pré-

interação. Estamos recortando nestes critérios os objetos de consumo (vestuário) que estão 

sendo portados, e aspectos como o comportamento, em uma conjunção entre a visibilidade do 

classificado e a subjetividade do classificador. 

Uma outra hipótese é a existência de um paralelismo entre as hierarquizações do 

valor-aparência e as de classe social, o que faz com que as classes sociais mais bem 

posicionadas sejam avaliadas mais positivamente, por vezes idealizadas, do que as camadas 

populares. Buscamos testar também outros aspectos, como higiene, responsabilidade e 

disponibilidade sexual, para averiguar se há uma relação com as representações sobre classe 

social, e o quanto isso pode ser inferido a partir da aparência, por um viés moralizante.  

E por fim, queremos descobrir se este “valor-aparência” influencia ou não as decisões 

que vão modificar as possibilidades de contatos sociais, como possibilidades de empregos e 

casamentos, para dizer, nos termos de Bourdieu, o capital social. Com base no pensamento de 

Goffman (1985), compreendemos que antes de ter conhecimento sobre renda, escolaridade, 
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ocupação etc. de uma outra pessoa, um indivíduo usa indícios apresentados pelo outro, 

somados à sua experiência anterior, para proceder a classificações, que servem para definir a 

situação e conhecer de antemão o que esperar desse outro. A partir daí, a opção por não 

conviver com pessoas de outras classes sinaliza uma identidade de classe que pode ou não 

caminhar em um sentido de fechamento, ficando cada um em seu lugar e diminuindo as 

possibilidades de mobilidade, especialmente para as classes menos favorecidas.  

Supomos também que esta hierarquização não encontre diferenças substanciais entre 

os diferentes estratos sociais dos respondentes, não criando um antagonismo entre classes 

altas e baixas em um movimento de oposição, mas sim um antagonismo com efeito cascata 

que é sentido a partir do de cima e repetido quando relacionado ao que está abaixo. Estariam 

assim as representações mais fluidas e distribuídas na sociedade, ou melhor, legitimadas. E aí 

está a sua força.  

Importante ressaltar que esta pesquisa não vai caminhar na trilha de uma teoria sobre a 

questão do gosto. Não queremos discutir detalhadamente o que seja ou não um gosto elevado 

para diferentes classes sociais, e assim por diante em relação a cada atributo que estamos 

incluindo neste “valor-aparência”, pré-interação. Certamente, tivemos que perguntar para os 

respondentes o que pensam sobre esses assuntos, mas a título de esclarecimento, e não 

fazendo como fez Pierre Bourdieu em A Distinção, ao relacionar determinados tipos de 

consumo com classes sociais específicas. O que importa para nós é se esses atributos são ou 

não constituintes dos critérios de classificação da aparência, quando se vai deduzir a posição 

social do outro, levando em conta que “a intolerância estética exerce violências terríveis. A 

aversão pelos estilos de vida diferentes é, sem dúvida, uma das mais fortes barreiras entre as 

classes” (BOURDIEU, 2007, p. 57).   

Também é preciso pontuar que no recorte de classe estamos deixando de trabalhar 

especificamente temas relacionados a raça e gênero, por exemplo, que obviamente são 

fundamentais nas oportunidades de vida, inclusive relacionados com as posições de classe. 

Obviamente a questão racial tem consequências profundas na posição social que negros têm 

até a atualidade, inclusive pela não redefinição pós-Abolição de seu estado como de plenos 

cidadãos; pela absorção lenta no mercado de trabalho e mesmo assim quando isso ocorreu foi 

em serviços degradados; e pela reificação da cor como forma de se separar as pessoas, antes 

mesmo do critério da posição social (IANNI, 2004; FERNANDES, 2013). Em outra 

perspectiva, o gênero feminino traz uma relação de desigualdade histórica em relação ao 

masculino, desde o olhar nas sociedades primitivas que percebiam o corpo feminino como 

local de impureza e perigo (DOUGLAS, 1976), até a pouca privacidade física nos dias de 
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hoje, em que cada mudança na forma ou no peso do corpo é publicamente observada e 

debatida (WOLF, 1992). Ou seja, há uma associação que ainda tem sido maior entre o gênero 

feminino e o corpo (e entre o masculino e a mente, o incorpóreo), corpo este que passa a ser 

estilizado, pelo consumo e pela postura, para atender às normas de gênero que são construídas 

diariamente (BUTLER, 1987, 2003). Características biológicas - como a cor o ou sexo - 

foram e até hoje são usadas como justificativas para a instituição ou manutenção de 

diferenciações sociais e preconceitos que estão nas raízes de bloqueios das chances de vida, 

inclusive as de mobilidade social. Apesar de entender que são assuntos relacionados, 

precisamos reconhecer a impossibilidade de conectar todos estes aspectos com a profundidade 

necessária a cada um deles. Decidimos nos ater especificamente às questões de classe, porque 

elas atravessam toda a estrutura social, nos atingindo a todos, independentemente de qualquer 

outro atributo. Podemos pensar que uma mulher (ou negro), em um campo machista (racista), 

vai lidar com as consequências de sua situação não hegemônica, mas o fato de estar na classe 

média ou na classe baixa dará condições diferentes para enfrentar os mesmos desafios, graças 

a outros critérios importantes na sociedade, que são o volume e a constituição dos capitais que 

possui. Assim, embora reconheçamos que estas questões podem contribuir para um 

engessamento da mobilidade de classe, nos perguntamos se a própria condição de classe e 

sua visibilidade na forma da aparência podem se constituir como fatores de tal engessamento 

(ou mobilidade).      

Além disso, já que nos propusemos a averiguar as representações sociais das pessoas 

em relação às classes sociais, especialmente média e baixa, não pudemos deixar de perguntar 

se há ou não uma percepção do surgimento de uma "nova classe", um tema que se fez 

presente em meados da década de 2000, nos conteúdos midiáticos, fazendo referência a uma 

chamada "nova classe média". A ideia é questionar se ela existe como um “nome” ou se como 

grupo para os pesquisados. Supomos que, apesar de ainda ser um “nome” para muitas 

pessoas, já há algumas ancoragens dele com características que classificam as pessoas como 

pertencentes às classes populares, que "ascenderam" socialmente por meio do consumo, e não 

por melhores condições de emprego e educação.  

Sendo assim, pela ideia de valor-aparência e seus critérios constitutivos, buscaremos 

trazer uma contribuição para a compreensão de mecanismos de produção das desigualdades 

simbólicas que são postos em prática na vida cotidiana, colocando em relação as percepções 

das diferentes classes sociais, dividindo-as entre "nós e eles", e que podem se tornar 

desigualdades reais, já que em alguma medida influenciam as próprias interações e 

oportunidades de vida de quem está sendo classificado.  
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1. Classes e estratificação social. 

 

 

Um dos temas centrais da sociologia, a preocupação com a questão das classes sociais 

e de uma sociedade de classes começa com o declínio e desintegração do feudalismo nas 

sociedades europeias e sua substituição pelo capitalismo – uma nova ordem social e 

econômica em que as relações sociais passaram a ser mais impessoais e contratuais, com 

caráter urbano, diferentemente da ordem anterior, cujo perfil era fundamentalmente agrário e 

que tinha como traços característicos a fidelidade ou a obrigação. Tal interesse gerou diversas 

vertentes de estudos não só dentro de teorias sobre classe social, mas também no que diz 

respeito às suas diferenças em relação à estratificação social (GIDDENS, 1975). 

Colocar em pauta a discussão sobre relações entre “classes” e “estratos” sociais requer 

necessariamente trazer à tona teorias sobre os temas, buscando primeiramente ressaltar a 

distinção entre os dois conceitos e depois deixar claro para o leitor sobre qual base teórica tal 

distinção foi feita. É que esta é uma arena longe de ser consensual, o que revela não só 

diferentes abordagens, mas também a importância e a complexidade do assunto, que ora 

ganha ora perde importância nas pesquisas acadêmicas.  

Estratificar significa dispor os membros de uma sociedade hierarquicamente em uma 

escala a partir de critérios múltiplos, já que critérios isolados, como renda, por exemplo, ou 

ocupação, não corresponderiam à realidade social (STAVENHAGEN, 1976), mas ainda 

assim é possível proceder a tal estratificação de um critério isolado, de acordo com o objetivo 

analítico (GIDDENS, 1975), como é o caso da divisão por estratos de renda, muitas vezes 

vista nas pesquisas de mercado voltadas ao consumo. Os critérios utilizados podem ser 

quantitativos, como montante de renda ou anos de estudo; qualitativos, relacionados ao tipo 

de trabalho realizado ou função de chefia ou subordinação; e até mesmo relacionados a 

julgamentos subjetivos (e aqui deve-se deixar claro de quem é o julgamento), como quando 

alguém considera que determinada função tem mais prestígio que outra, ou em sociedades 

com problemas de minorias, em que essas camadas acabam tendo menos prestígio 

(STAVENHAGEN, 1976). Estabelecer quais critérios utilizar e o peso de cada um é um dos 

problemas elencados por Stavenhagen (1976) para construir um sistema de estratificação, 

somando-se a isso a dificuldade de estratificar toda uma sociedade (não é difícil pensar nas 

variações do que se considera “prestígio” que podem ocorrer em um país do tamanho do 

Brasil).  
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Assim, na estratificação de uma comunidade (que não será o espelho da sociedade 

como um todo), uma vez estabelecidos os critérios, formam-se os estratos ou camadas, que 

são categorias estatísticas que abarcam pessoas que têm em comum os critérios definidos, ou 

opiniões ou atitudes semelhantes. Para Giddens (1975), a divisão entre os estratos é 

facilmente desenhada, enquanto as divisões entre as classes nunca podem ser desse tipo, 

visualizadas tão facilmente em uma escala ordinal, ainda que não se possa escapar 

completamente do tipo de representação que coloque a estrutura de classes dividida em mais 

alta ou mais baixa.   

 A confusão está, para Stavenhagen (1976), em chamar essas camadas da 

estratificação de “classes”. Por exemplo, o próprio fato de se dividir as estratificações em 

setores urbanos e rurais é mais uma razão pela qual não se pode aceitar as estratificações 

como um fenômeno de classes sociais, já que as classes “devem representar o sistema 

socioeconômico de uma sociedade em geral, e não somente um ou outro de seus setores 

regionais” (STAVENHAGEN, 1976, p. 138). Para o autor, portanto, se classe é tomada como 

estrato, passam a existir indefinidas possibilidades de divisões, sem que alguma norma se 

imponha. Da mesma forma, os fenômenos se confundem, se pensarmos que a estrutura de 

classes também é estratificada, já que se há oposições assimétricas entre os que possuem o 

poder, os meios de produção e a riqueza; os que não os possuem, mas empregam o trabalho 

assalariado de outros; e os que não os possuem e vendem a própria força de trabalho. Não são, 

para o autor, estratos superpostos ou um contínuo de status individuais, mas demonstram as 

hierarquias que se formam na sociedade agrupando nos extremos classes em oposição e no 

meio as camadas ou estratos intermediários. Para o autor, de tradição marxista, as classes 

médias não seriam, portanto, uma classe social, pois frações desta camada fariam parte ora da 

burguesia, ora do proletariado, as duas classes fundamentais no marxismo.  

Assim, para Stavenhagen (1976), a estratificação pode ter várias configurações a partir 

dos critérios estabelecidos, e é uma aparência de uma estrutura social, cuja essência real é a 

estrutura de classes, que só pode ser uma dentro de um sistema socioeconômico determinado. 

E são esses critérios estabelecidos que vão ligar a estratificação ao conceito de classe que está 

sendo utilizado. Assim, a classe social é uma categoria analítica, enquanto que a estratificação 

é estática, cujos critérios são determinados arbitrariamente por quem vai dividir a sociedade 

em agrupamentos.  

Para Bourdieu (2012), ainda que a classe não seja uma categoria estatística, nem 

tampouco um grupo organizado consciente como vê a tradição marxista, como vamos ver a 

seguir, a análise estatística é o meio de revelar a estrutura do espaço social. Claro que este 
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tipo de análise não vai captar os antagonismos entre as classes e frações, colocando as lutas e 

as relações entre classes de lado para avaliar, na estratificação, as distribuições pontuais na 

sociedade, sem considerar que talvez sejam essas próprias relações de oposição que podem 

gerar essas distribuições desiguais. Mas essas duas formas de olhar a questão das classes, 

apesar de não serem fáceis de se conciliar na prática, não são excludentes (BOURDIEU, 

2007). 

Poderíamos exemplificar com o que no Brasil tem sido chamado de "Nova Classe 

Média", considerada unicamente com base em um critério econômico, consistindo assim em 

uma visão de uma estratificação com cortes estabelecidos arbitrariamente, e não em uma 

mudança na estrutura de classes1. Vamos abordar este tema de forma mais detalhada no 

próximo capítulo.   

Feito o descolamento entre estratificação e classe, passemos à análise desta última, 

que, sozinha, já abarca grandes vertentes teóricas. Não vamos fazer uma revisão de cada uma 

delas, e nem buscaremos pensar em uma definição rígida, até mesmo porque, para 

Stavenhagen (1976), já foram formuladas definições formais, mas nenhuma delas conseguiu 

incorporar toda a complexidade das classes. Segundo Tilly (1998), os conceitos são como 

ferramentas, e seus valores dependem de eles fazerem o serviço estando à mão. Assim, 

buscaremos nos aprofundar nos conceitos que acreditamos poderem oferecer uma base de 

entendimento mais adequada à nossa estrutura social e aos nossos problemas de pesquisa.  

Segundo Stavenhagen (1976), a classe é um conceito que tem valor analítico como 

parte de uma teoria de classes, mas, além disso, é um fenômeno real, dinâmico, construído 

historicamente, que tem o poder de transformar a estrutura social, mas também de transformar 

a si mesmo pela sua própria dinâmica interna. O conceito, para o autor, divide as correntes 

sociológicas, especialmente devido ao problema do critério (ou critérios) que serve para 

diferenciar as classes, ou seja, as bases sobre as quais elas se constituem.  

É justamente esse caráter de construção do conceito de classe sobre uma “base” que 

faz com que algumas correntes tenham chamado o próprio conceito de reducionista, segundo 

Miliband (1999), pois não explica aspectos como patriarcalismo, nacionalismo, machismo etc. 

Além disso, uma virada pós-moderna na perspectiva das Ciências Sociais rumo aos estudos de 

identidade, consumo e diferença deixou as questões de classe para segundo plano. Mas, para 

Murdock (2009), esta visão recusa o reconhecimento - que cada vez mais tem aparecido em 

estudos empíricos - de que a classe permanece sendo um princípio estruturante da vida no 
                                                
1 Stavenhagen (1976) chama a atenção para as implicações políticas dos estudos sobre mobilidade social, pois 
muitas vezes há o propósito de mostrar uma sociedade igualitária, minimizando os conflitos entre as classes.  
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capitalismo. Ao entender a divisão do mundo somente via identidades, se esquece de que as 

políticas sociais e econômicas continuam se movendo de forma a se alimentar e ao mesmo 

tempo gerar desigualdades. E aí cabe pensar nos lugares da sociedade, de onde pode-se falar, 

pensar e agir, negociando com os ocupantes dos outros lugares. Obviamente tais posições não 

são unidimensionais: não somos só classe, como também não somos só gênero, por exemplo. 

Mas, se pensarmos, a partir da questão de gênero, em uma mulher rica e em uma mulher 

pobre, é possível que ambas tenham características em comum por compartilharem o mesmo 

gênero e as implicações que daí decorrem, em uma cultura machista. Mas vivenciarão 

diferentemente as relações de poder nas hierarquias sociais, podendo ter oportunidades de 

vida distintas, já que estão situadas em locais diferentes (e desiguais) na estrutura social, 

como é o caso do estudo de Skeggs (1997) sobre mulheres da classe trabalhadora na 

Inglaterra: diferentemente das mulheres de classe média que são representadas na mídia com 

uma sexualidade aberta (em programas como Sex and The City, por exemplo), as operárias  

são vistas como objetos sexuais, desajustadas psicológica e moralmente.  

Desta forma, de acordo com Miliband (1999), o ser social é constituído por diferentes 

aspectos, mas a classe, em uma sociedade de classes, é um deles, podendo estar incidindo na 

vida das pessoas como forma de dominação, juntamente com outros aspectos.  

Mulheres e negros vivenciam a discriminação diferentemente de proletárias 
ou negros proletários. Isso testemunha o fato de que o “ser social” é na 
verdade um conjunto múltiplo e complexo de elementos. Por isso, toda 
análise social, e não apenas a análise de classes tem um caráter 
inevitavelmente reducionista. Mas, permanece o fato de que a localização na 
estrutura social é crucial para se determinar as maneiras pelas quais as 
pessoas vivenciam a discriminação, a exploração e a opressão. (MILIBAND, 
1999, p. 497). 

 

Isso não significa dizer que o sentimento de classe afeta todas as pessoas da mesma 

maneira ou na mesma intensidade. Pode haver outros fatores, ligados à personalidade, a outras 

relações sociais que minimizem ou maximizem a representação de classe social que a pessoa 

tenha, e momentos na vida em que os outros determinantes a mobilizem de forma mais 

significativa. Mas ainda assim existe um conhecimento mínimo dessa localização social, de 

forma que, se um imigrante de classe popular migra para outro país, provavelmente levará 

consigo o status da classe a que pertencia e encontrará no lugar de destino ocupações e status 

semelhantes (HALBWACHS, 1958).  

Podemos pensar em um ser social que é em parte identificado por algumas 

determinações que podem guiar ações, como classe, gênero, etnia etc., pela própria maneira 

com que ele constitui sua individualidade e sua subjetividade a partir da incidência dessas 
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determinações, e também a partir das relações sociais e culturais nos diferentes campos da 

vida. A classe, portanto, “lies neither in structures nor in agency alone but in their relationship 

as it is historically produced, reproduced, and transformed2”  (WACQUANT, 1991, p. 51). 

Assim, entendemos o quanto gênero, raça, sexualidade e etnia, dentre outros, são 

importantes para a formação das identidades e para as relações sociais. Aliás, acreditamos que 

qualquer um desses aspectos tem um significativo impacto na vida de uma pessoa, 

especialmente se ligado à identidade de classe. Mas vamos nos deter em alguns dos eixos de 

análise da  construção do conceito de classe social, pensando sempre na sua importância e na 

sua atualidade, especialmente em uma sociedade tão desigual quanto a brasileira, desde a 

formação de nossas classes sociais. Obviamente, não será possível abarcar todas as correntes 

teóricas. Como bem nos lembra Giddens (1975),   

qualquer pessoa que cometa a temeridade de escrever sobre a teoria de 
classes sociais é imediatamente lançada numa polêmica pela simples 
maneira de abordar o seu objeto, pelo material que escolhe para discutir e 
pelo que ignora, porque qualquer estudo nesse campo não se pode referir 
senão a uma seleção muito pequena a partir da literatura quase infinita que 
há sobre o tópico. (GIDDENS, 1975, p. 9).  

 

 Como poderá ser visto a seguir, nos guiaremos pelo conceito de classe social de 

Pierre Bourdieu, cuja abordagem nos permite pensar nas classes e posições a partir dos 

diferentes tipos de capitais.  

 

 

1.1 As classes existem? O conceito de classe social de Pierre Bourdieu.  

 

 

Entendemos que o estudo das relações sociais sendo mediadas pelas condições  de 

classe nos ajudam a tirar o véu de noções que vão se sedimentando na nossa cultura, como a 

ideia de dom natural, ou gostos inatos, e de “teorias” que dão a realidade como coisa dada, 

como: se tal coisa é como é, é porque sempre foi assim, ou que os estereótipos se 

fundamentam na realidade. Se a condição de classe for utilizada como um filtro para enxergar 

o outro, essas “certezas” podem acabar se tornando pensamentos discriminatórios em relação 

a outros grupos com os quais nos relacionamos socialmente. Esta forma de ver as relações, 

                                                
2 A classe, portanto, não está "nem na estrutura, nem na agência isoladamente, mas nas suas relações como são 
historicamente construídas, reproduzidas e transformadas". (tradução nossa)   
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especialmente as que envolvem pessoas ou grupos com poderes desiguais e hierarquizados, 

faz com que essas hierarquias pareçam naturais e torna invisíveis as condições objetivas que 

as construíram como tais.  

A amnésia da gênese que se exprime na ilusão ingênua do “sempre foi 
assim”, assim como nos usos substancialistas da noção de inconsciente 
cultural, pode conduzir a eternizar e, com isso, a “naturalizar” as relações 
significantes que são o produto da história. (BOURDIEU, 2013, p. 30). 

    

Para Bourdieu (2013a), um trabalho científico de classificação deve levar em conta 

duas espécies diferentes de propriedades que têm os agentes sociais: as propriedades materiais 

(inclusive a apresentação do corpo) e as propriedades simbólicas (que são adquiridas nas 

relações entre as pessoas, nos jogos de classificação), e não cada uma delas isolada, como 

propõem tanto as análises objetivistas, para as quais a realidade social é feita com 

categorizações estatísticas das posses, dividindo arbitrariamente as hierarquias e 

desconsiderando as próprias representações das pessoas, quanto as análises subjetivistas, que, 

por outro lado, consideram a realidade social a partir do relato das pessoas sobre as posições 

que ocupam, deixando de lado as condições objetivas que as levaram a ter determinadas 

representações. Colocar em lados distintos os focos das análises, o que também foi 

questionado por Elias (2001), é proceder a uma falsa oposição de categorias polarizadas, 

absolutas e congeladas, esquecendo que o homem nem vive isolado, e por isso completamente 

livre, e nem totalmente preso em um sistema determinista. Na vida cotidiana, os agentes são 

ao mesmo tempo classificados e classificadores, e classificam a partir tanto de um ponto de 

vista subjetivo (momento subjetivo), quanto da perspectiva de quem está situado em uma 

posição social (momento objetivo) (BOURDIEU, 1987). Assim, a ciência social deve tomar 

como objeto não somente a realidade social, mas também as perspectivas e os pontos de vista 

que ajudam a construir essa própria realidade (BOURDIEU, 2004).  

Mas para se entender o conceito de classe social bourdiano, é preciso trazer os 

conceitos do autor sobre espaço social e campos, e também sobre os tipos de capitais 

distribuídos nestes espaços, afinal, é a construção destes últimos, como organizadores das 

propriedades, das práticas e das representações dos agentes, que possibilita a construção das 

classes sociais teóricas. Além disso, a noção de espaço social, para o autor, resolve o 

problema teórico da existência ou da não existência das classes sociais, que divide a 

sociologia, uma vez que é possível, de um lado, afirmar que elas não existem como grupo 

real, mobilizado; e de outro, afirmar que existem na forma de uma diferenciação social, que 

pode gerar antagonismos individuais ou de grupos situados em posições diferentes no espaço 
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social. As classes  existem no papel, recortadas no interior dos espaços sociais construídos 

pela ciência social (BOURDIEU, 1996).   

Entendendo a sociologia como uma topologia social, Bourdieu (2012) coloca que o  

mundo social tem a forma de um espaço, com suas várias dimensões, formado por campos 

(universos de interesse, espaços sociais específicos) relativamente autônomos, pois se 

relacionam em maior ou menor grau com o campo da produção econômica. Os elementos que 

constituem esse espaço – agentes ou grupos – possuem exterioridade mútua, o que quer dizer 

que existem na e pela diferença. O espaço social é, portanto, constituído por um conjunto de 

posições distintas e coexistentes, e algo que é fundamental na teoria de Bourdieu (1996): as 

posições são analisadas de forma relacional entre si, em determinados local e época, e não de 

forma substancialista, como se fosse possível descrever a essência de uma classe ou uma 

prática atribuída a ela, que fosse similar em tempos e culturas diferentes. Dessa forma, o 

espaço social tem como base princípios de diferenciação ou distribuição de propriedades e 

poderes entre os agentes, ou seja, os diferentes capitais que eles possuem. 

Capital é trabalho acumulado, tanto na forma material quanto em sua forma 

incorporada, que vai gerar lucro material ou simbólico para o seu portador. São três os 

principais: econômico, cultural e social. O capital econômico obviamente é constituído pelas 

propriedades materiais das pessoas e estará sempre vinculado em maior ou menor grau a 

todos os outros tipos de capitais. Ele é imediatamente e diretamente conversível em dinheiro e 

pode se encontrar institucionalizado na forma de direitos de propriedade (BOURDIEU, 1986).  

O capital cultural é formado pelas qualificações educacionais que podem ser 

institucionalizadas pela escola, mas que também guardam relação com o capital cultural da 

família e com o tempo disponível dos envolvidos para sua transmissão e acúmulo. O capital 

cultural pode ser objetificado na forma de bens culturais, como livros e objetos de arte, e 

também acaba sendo incorporado nas disposições da mente e do corpo. Podemos pensar que 

este é um capital que está em constante transformação graças aos vários campos por onde 

andamos, especialmente na construção do conhecimento a partir dos nossos relacionamentos 

sociais (BOURDIEU, 1986; 1987; 2007).  

Já o capital social é constituído pelas conexões e obrigações sociais, que 

estabelecemos – e investimos - na vida cotidiana, como amigos, vizinhos, casamentos, 

relações profissionais etc. É uma forma de rede de relacionamento entre as pessoas que 

pertencem a um “grupo”, e está ligado aos outros tipos de capitais, já que as afinidades serão 

construídas a partir das homogeneidades e reconhecimentos mútuos no espaço social 

(BOURDIEU, 1986).   
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Cada um desses capitais pode ser avaliado pelo seu valor intrínseco (que pode ser 

entendido como a condição do agente), mas também pelo prestígio, pela distinção que eles 

trazem quando reconhecidos como legítimos e bem (ou mal) valorados – o capital simbólico.  

A posição de um determinado agente no espaço social pode assim ser 
definida pela posição que ele ocupa nos diferentes campos, quer dizer, na 
distribuição dos poderes que actuam em cada um deles, seja, sobretudo, o 
capital económico – nas suas diferentes espécies, o capital cultural e o 
capital social e também o capital simbólico, geralmente chamado de 
prestígio, reputação, fama, etc. que é a forma percebida e reconhecida como 
legítima das diferentes espécies de capital. (BOURDIEU, 2012, p. 135). 
 

Se fôssemos analisar a posse de uma empresa, teríamos que a propriedade desta 

empresa (econômica), além de ser considerada em si mesma, pode acentuar ainda mais o 

caráter “vantajoso” da posição no campo, facilitando, por exemplo, o acesso desse possuidor 

inclusive a outros campos, já que o prestígio (capital simbólico) de ser um empresário pode 

valorizar também o seu capital social.  Da mesma forma, a posse de um diploma de Direito, 

por exemplo, é objetivamente um capital cultural que pode dar mais acesso ao capital 

econômico, e, por serem reconhecidamente curso e perfil profissional valorizados na nossa 

cultura, conferem capital simbólico e, possivelmente, capital social ao detentor. Podemos, 

assim, pensar em uma retroalimentação ou em uma conversão desses capitais de um tipo para 

outro, de forma que um influencia a variação do outro (quanto mais capital econômico, mais 

capital cultural, e quanto mais capital cultural, mais capital econômico, por exemplo), sendo 

que o caráter econômico sempre será a raiz dos efeitos (BOURDIEU, 1986). O importante, no 

âmbito do capital simbólico, é pensarmos no caráter de reconhecimento e de valoração 

(positiva ou negativa) do capital em questão, o que é facilmente observado no consumo: o 

investimento altíssimo em um objeto de alto luxo faz sentido se outros agentes – detentores 

ou não do mesmo objeto – puderem reconhecê-lo como tal (e é aí que o investidor tem o seu 

lucro simbólico).  

Quando se sabe que o capital simbólico é um crédito, mas no sentido mais 
amplo do termo, isto é, uma espécie de adiantamento, de desconto, de 
credibilidade, que somente a crença do grupo pode outorgar àqueles que lhe 
dão um maior número de garantias materiais e simbólicas, pode se observar 
que a exibição do capital simbólico (sempre demasiado custoso do ponto de 
vista econômico) é um dos mecanismos que fazem (sem dúvida 
universalmente) com que o capital atraia o capital. (BOURDIEU, 2009, p. 
199, grifos do autor). 
 

Assim, o espaço social pode ser comparado a um espaço geográfico dentro do qual se  

encontram as posições em relação. Essas relações são de proximidade ou de distanciamento, 

de forma que as pessoas que têm capitais similares estarão mais próximas no espaço, e que 
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quanto mais díspares forem as propriedades, mais distantes elas estarão; e também relações de 

ordem, em que as posições estão umas acima das outras, ou abaixo ou entre - como é o caso 

dos membros da pequena-burguesia, que se situam entre as extremidades do espaço social 

(BOURDIEU, 1996).  

As distâncias nesse espaço coincidem com as distâncias sociais. E a partir daí não é 

difícil ver o caráter construído do espaço social bourdiano: no espaço real, físico, não é raro 

encontrarmos a proximidade e a interação das pessoas na vida cotidiana, ainda que tenham 

propriedades completamente distintas, como se dá nas relações de trabalho entre patroa e 

trabalhadora doméstica, por exemplo. Nestes casos, o visível esconde o invisível, que o 

determina (BOURDIEU, 2004). 

Em relação aos campos, como o econômico, o artístico, o político etc., o peso dos 

capitais pode mudar. No campo educacional, em se tratando dos professores, mais os 

diplomas do que as propriedades contariam como “vantagens” nessa espécie de corrida pelas 

melhores posições, diferentemente de como seria nos clubes direcionados às camadas de alta 

renda. Assim, dentro do espaço social,  

podemos recortar classes no sentido lógico do termo, quer dizer, conjuntos 
de agentes que ocupam posições semelhantes e que, colocados em condições 
semelhantes e sujeitos a condicionamentos semelhantes, têm, com toda a 
probabilidade, atitudes e interesses semelhantes, logo, práticas e tomadas de 
posição semelhantes (BOURDIEU, 2012, p.136, grifo do autor). 

  

É possível, portanto, mapear tendências de comportamentos, representações e estilos 

de vida com base na posição que a pessoa ocupa no espaço social. Os diferentes capitais 

herdados ou adquiridos vão contribuir para desenhar essa posição, colocando o indivíduo3 em 

vantagem ou desvantagem em relação aos demais. 

 

 

1.2 Habitus, classe e habitus de classe.   

 

 

Para tentar superar a oposição entre uma visão objetivista radical, pela qual as 

vontades e liberdades das pessoas são submetidas a um determinismo exterior, e uma visão 

                                                
3 Indivíduo e pessoa neste trabalho serão usados como sinônimos, mas reconhecemos as diferenciações que 
colocam em relação o indivíduo inserido no mundo (DUMONT, 1985), que está sujeito às leis de uma 
determinada formação social de um ponto de vista igualitário, e a pessoa, que traz um caráter hierarquizante ou 
complementar, como no âmbito doméstico, em que há homem/mulher, pais/filhos, etc. (DAMATTA, 1997).  
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subjetivista finalista, pela qual essas vontades são guiadas por uma espécie de supremacia do 

sujeito, em que há nos atos plena racionalidade e expectativa de benefícios futuros, Bourdieu 

(2009) propôs uma teoria da prática, que advoga, contra a primeira visão (objetivista), que os 

objetos do conhecimento são construídos e não simplesmente registrados; e contra a segunda 

(subjetivista), que o princípio dessa construção é um sistema de disposições (estruturadas e 

estruturantes) que se constitui na prática. Isso se aproximaria das ideias de Elias (2001), 

quando analisou as relações da realeza e dos nobres na  sociedade de corte francesa, em que a 

polaridade entre liberdade e determinismo acaba por não ajudar na investigação de fenômenos 

humanos observáveis, uma vez que ela leva em conta um homem isolado e independente, se 

esquecendo da distribuição do poder entre as pessoas, que tem com essas relações de 

liberdade uma conexão muito maior do que possa parecer. Em vez da polarização, Elias 

sugere uma investigação pautada mais nos problemas de equilíbrio (ainda que de tensões). 

Assim, as práticas dos agentes, de grupos ou classes devem ser pensadas levando em 

conta tanto as condições objetivas, materiais (não necessariamente só econômicas, mas 

também culturais, por exemplo), quanto as subjetivas, como a representação que os agentes 

têm do mundo social, e a própria contribuição que eles dão para a construção deste mundo, 

graças às lutas simbólicas anteriores e atuais que vão se sedimentando nos esquemas de 

percepção, revelando o estado das relações de força simbólicas (BOURDIEU, 2012). Esses 

dois modos de existência das classes (material e simbólico, classe que é e classe percebida) se 

relacionam, mas não de forma completamente dependente. Os esquemas de percepção e 

apreciação, que produzem as representações que as pessoas têm de si e dos outros, são 

também produto das condições objetivas, mas conservam certa autonomia.  

Essa autonomia é um foco do trabalho de Bernard Lahire (2004; 2007), que critica 

uma tradição “disposicionalista” trabalhada por autores como Bourdieu (especialmente em 

sua obra A Distinção), ao associarem as práticas a um habitus singularizado na classe social 

ou na ocupação, por exemplo. Apesar de Lahire (2004) considerar que os capitais cultural e 

econômico e a trajetória sejam fatores centrais na constituição das disposições dos indivíduos, 

eles não são os únicos. O autor defende que existe uma outra perspectiva fundamental para 

entender as práticas culturais: ele propõe uma  

sociologia da pluralidade disposicional (a socialização passada é mais ou 
menos heterogênea e proporciona disposições heterogêneas e às vezes 
contraditórias) e contextuais (os contextos de atualização das disposições são 
variados). (LAHIRE, 2007, p. 818, grifos do autor).   
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O consumo cultural, para o autor, não necessariamente está ligado ao gosto, que seria 

a ponta do iceberg, mas guarda relações com situações instigadoras, como obrigações e 

cortesias nas relações de interdependência dos indivíduos. A análise, assim, não fica só nas 

diferenças interclasses, mas também nas variações intraindividuais. Isso quer dizer que os 

mesmos indivíduos podem fazer parte de públicos diversos, e não somente caracterizados 

dentro de sistemas binários como dominantes/dominados, elite/povo, ou em categorias socio-

ocupacionais ou socioculturais, o que poderia trazer como consequência a sedimentação de 

uma caricatura cultural dos grupos sociais (acreditamos que o aspecto relacional da teoria 

bourdiana responde a esta questão, já que muitas vezes o indivíduo se encontra em posições  

dominante e dominada simultaneamente, em diferentes campos).  

Mas Lahire (2007) mantém a ideia das lutas simbólicas e da distinção, afinal, ele 

afirma haver a luta pela demarcação do que é legítimo e ilegítimo entre grupos, mas 

acrescenta que há um palco de luta intraindividual, em que o próprio sujeito busca dominar a 

parte ilegítima de si.  

Domínio de si e domínio de outrem estão portanto indissociáveis; as 
distinções e as lutas simbólicas são tanto individuais (intra-individuais e 
interindividuais) quanto coletivas (interclasses). (LAHIRE, 2007, p. 810).  

 

E são essas últimas que nos interessam neste trabalho, por acreditarmos que até esse 

debate intraindividual sobre o que é legítimo ou ilegítimo pode estar atravessado por 

representações de classe, como nos casos em que se diz “isso não é para mim”4. Assim, 

retomando as ideias de Bourdieu, existe uma tendência, uma disposição de um agente em ter 

determinada opinião ou prática, a partir de sua condição objetiva de existência, ou da 

interiorização das estruturas do mundo social, mas isso não necessariamente ocorre de forma 

consciente ou obrigatória: a mesma experiência do social pode se explicitar em diferentes 

expressões (BOURDIEU, 2012). Um bom  exemplo para se entender essa disposição é o do 

jogador que, já tendo interiorizado profundamente as regras e as regularidades de um jogo, faz 

o que é preciso sem ter necessariamente pensado, ou planejado explicitamente sua ação em 

termos de finalidade e de resposta posterior (BOURDIEU, 1996).  

Para Bourdieu (2007), uma classe não é definida por uma propriedade, ainda que seja 

a mais determinante, como o capital, ou por uma soma de propriedades, como sexo, idade, 

etnia, residência etc., mas é necessário fazer uma relação entre variáveis, sendo que, para cada 

tipo de estudo, o peso das propriedades pode mudar. A ocupação seria uma variável 

                                                
4 Para mais críticas de Lahire à teoria habitus e também à teoria de campos de Pierre Bourdieu, ver LAHIRE, 
Bernard. Reprodução ou prolongamentos críticos? Educação & Sociedade, ano XXIII, n. 78, p. 37-55, 2002.  
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importante para ajudar a situar o agente no espaço social. Podemos pensar, por exemplo, no 

caso de uma profissão como Medicina, que traz em si a obrigatoriedade de um diploma de 

nível superior, a partir do qual se presume o capital cultural do ocupante da profissão, e o 

capital simbólico pelo prestígio deste tipo de diploma e profissão em nossa sociedade. Ou 

também na relação entre gênero e ocupação, como no caso das trabalhadoras domésticas, em 

que a característica feminina ainda pode subvalorizar uma ocupação já de baixo prestígio pelo 

seu caráter manual e vice-versa.    

Assim, as propriedades definidoras de uma classe seriam as comuns objetivadas, como 

a posse de bens ou poderes, que produzem propriedades que são incorporadas, habitus, que 

são    

sistemas de disposições duráveis e transponíveis, estruturas estruturadas 
predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, ou seja, como 
princípios geradores e organizadores de práticas e de representações que 
podem ser objetivamente adaptadas ao seu objetivo sem supor a intenção 
consciente de fins e o domínio expresso das operações necessárias para 
alcançá-los, objetivamente “reguladas” e “regulares” sem em nada ser o 
produto da obediência a algumas regras e, sendo tudo isso, coletivamente 
orquestradas sem ser o produto da ação organizadora de um maestro. 
(BOURDIEU, 2009, p. 87, grifos do autor). 
 

Assim, o habitus é estrutura estruturante – que organiza as práticas e a percepção delas 

– e estruturada – o produto da incorporação da estrutura social e da divisão em classes sociais. 

Em outras palavras, interiorizamos o nosso contexto, nossas condições de vida, o que nos é 

exterior, e exteriorizamos essa vivência na forma das representações e das práticas cotidianas, 

que são retrabalhos subjetivos, frutos do conjunto formado pelas nossas condições sociais e 

pelas nossas histórias, memórias e experiências individuais.  

Além disso, o habitus serve tanto como um esquema classificatório que utilizamos 

para situar as outras pessoas no espaço social, quanto para que elas nos situem, cada qual com 

seus próprios critérios (de alguma forma ligados à posição social, mas que não são fixos) para 

identificar o que é distinto, o que é vulgar, o que é bonito, o que é feio e assim por diante, 

constituindo o espaço dos estilos de vida. Por isso ele é algo pelo qual se classifica e se é 

classificado. Quando digo que algo é de mau gosto, eu estou classificando, mas ao mesmo 

tempo estou expondo o que eu entendo por bom/mau gosto, ou seja, uma opinião que estará 

ao mesmo tempo classificando outrem e me autoclassificando perante o interlocutor. 

Classifica-se e se é classificado ao mesmo tempo, a partir de esquemas de percepção, 

pensamento e ação, que são incorporados e esquecidos, que dão liberdade de escolha dentro 

de um leque possível de condições, escolhas que vão se sobrepondo e formando um capital 
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acumulado, produto da história individual e coletiva (BOURDIEU, 2009). A função da noção 

de habitus é dizer (afinal, quando materializado nas práticas, ele acaba se tornando 

linguagem) sobre uma unidade de estilo que vincula as práticas e os bens de uma pessoa ou de 

uma classe, retraduzindo a posição social em um estilo de vida, como é o caso de se pensar 

com o que – e como – um operário se alimenta, no modo como pratica os esportes que 

escolhe, nas suas convicções políticas e na maneira de expressá-las, em relação às escolhas e 

maneiras de um empresário industrial  (BOURDIEU, 1996). E é por esta razão que ele não 

implica somente um “sense of one’s place”5, um saber-se o lugar ao qual se pertence (“isso 

não é para mim”), mas também implica em um conhecimento de um código alheio, um “sense 

of other’s place”, para poder classificá-lo (“isso é coisa de pequeno burguês”) (BOURDIEU, 

2004, p. 158). 

As semelhanças entre as propriedades objetivadas (os capitais) e as incorporadas 

(habitus) vão constituir as identidades de classe, cuja própria existência pressupõe uma 

diferenciação em relação a outras classes, que os agentes podem intensificar por meio do 

estilo de vida. É que há uma luta de classificações para se traçar as “fronteiras entre os grupos 

e também entre o sagrado e o profano, o bem e o mal, o vulgar e o distinguido” (BOURDIEU, 

2012, p. 151). Para que se reconheça esta identidade coletiva, há uma longa e lenta elaboração 

produzida pelos grupos para naturalizar as suas especificidades, justificando sua existência. É 

a formação do habitus de classe, um princípio unificador e gerador de práticas ao qual se deve 

recorrer para averiguar a sistematicidade dos estilos de vida e que, normalmente, está 

associado à posição na estrutura de classes. Assim, é o habitus de classe que orientará em boa 

medida as tomadas de decisão e os esquemas de pensamento (inclusive as classificações), e 

não uma consciência vigilante e competente de cada classe.  

A classe social não é definida somente por uma posição nas relações de 
produção, mas pelo habitus de classe que, “normalmente” (ou seja, com uma 
forte probabilidade estatística), está associado a essa posição. (BOURDIEU, 
2007, p. 350). 
 

Dessa forma, é muito mais provável encontrar similaridades nos esquemas de 

pensamentos e nas práticas de pessoas que pertencem à mesma classe, já que partem mais ou 

menos dos mesmos condicionamentos (reconhecendo que há variações baseadas nas suas 

histórias individuais), do que encontrá-las nas práticas de pessoas de classes distintas, o que 

não significa poder dizer que uma classe pensa dessa forma e outra classe pensa de outra. 

                                                
5 Em várias obras, Bourdieu faz referência a esta expressão de Goffman, que os tradutores brasileiros mantêm 
geralmente em inglês. 
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Essas experiências convergentes acabam dando uma fisionomia a um entorno social 

(BOURDIEU, 2009), que não podemos retratar graficamente, mas que podemos perceber na 

diferenciação de locais (físicos ou o próprio acesso a certas profissões) que são permitidos – e 

apropriados – para uns e não para outros. Mas, como já dissemos, isso não significa dizer que 

os habitus sejam rígidos e imutáveis. Eles são também produto da história e são suscetíveis de 

serem transformados pela história (BOURDIEU, 2012). 

Esses são alguns dos aspectos do pensamento de Bourdieu que nos ajudam a 

compreender o seu conceito de classe social. Fazendo um caminho inverso, a própria relação 

do conceito de classe deste autor com os de autores clássicos, como Marx e Weber, pode nos 

ajudar a vislumbrar os principais aspectos da sociologia bourdiana. É o que buscaremos 

apresentar a seguir.  

 

 

1.3 As relações entre o conceito de classe em Bourdieu e em Marx. 

 

 

As classes e as fronteiras entre as classes são, como vimos, construções dentro do 

espaço multidimensional constituído pelas posições. É assim possível observar que, para 

pensar em uma sociologia de classe, Bourdieu levou em consideração elementos 

fundamentais que caracterizam a sua abordagem: os papéis e a importância dos sistemas 

simbólicos e a não obrigatoriedade de definição de fronteiras reais entre as classes a priori, 

sob o risco de se considerá-las como entidades autossuficientes, pré-formadas, para só depois 

pensar nas suas dinâmicas. Já neste ponto, há um afastamento das ideias de Marx, para quem 

classe operária e classe burguesa se constituem em entidades estruturadas ocupadas pelas 

pessoas, que têm suas características introjetadas. Além disso, o desenho de linhas poderia 

gerar uma união que se deve rejeitar: a dos interesses científicos aos políticos, uma vez que 

separar uma coletividade de outra é uma forma fundamental de conflito político. Para o autor, 

os políticos, no anseio de manter votos na lógica da luta no seio do campo político, e para 

provar sua representatividade, colocam o problema do mundo social em termos de um 

pensamento substancialista das fronteiras entre os grupos, recorrendo a conceitos de 

geometria variável como classe operária, povo ou trabalhadores (BOURDIEU, 2012)6.  

                                                
6 Podemos questionar se no Brasil há a invenção de uma “nova classe média” em oposição (e portanto a criação 
de uma fronteira também) à “classe média tradicional”, sendo aquela uma classe amplamente descrita nos meios 
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Na realidade, o espaço social é um espaço multidimensional, conjunto aberto 
de campos relativamente autónomos, quer dizer, subordinados quanto ao seu 
funcionamento e às suas transformações, de modo mais ou menos firme e 
mais ou menos directo ao campo de produção económica: no interior de 
cada um dos subespaços, os ocupantes das posições dominantes e os 
ocupantes das posições dominadas estão ininterruptamente envolvidos em 
lutas de diferentes formas (sem por isso se constituírem necessariamente em 
grupos antagonistas). (BOURDIEU, 2012, p. 153) [grifos nossos]. 
 

Neste trecho, podemos visualizar alguns pontos fundamentais de diferenças7 da teoria 

de Bourdieu em relação à tradição marxiana. Vamos tentar procurar analisar mais 

detalhadamente alguns deles, como os campos de produção e de práticas, as posições 

dominantes e dominadas e o antagonismo, determinado por diferentes interesses de classe.  

 

 

1.3.1 Campo da produção e campo das práticas.  

 

 

A teoria de classes de Marx foi elaborada em um contexto de transformação das 

tradicionais estruturas sociais da Europa (principalmente na Alemanha, na França e na 

Inglaterra), no século XIX, em que se passava de uma sociedade feudal agrária para uma 

sociedade industrial-capitalista centrada nas cidades. Para Marx, este novo modo de produção 

seria um estágio para que se chegasse ao socialismo. Na sociedade industrial-capitalista, em 

que há a constituição de uma estrutura de classes, houve a substituição parcial do tipo de 

propriedade dos meios de produção – passou-se da terra para o capital; e do tipo de relações 

de trabalho – passando de uma atribuição consuetudinária de tarefas para a difusão de um 

mercado de trabalho competitivo e contratual (GIDDENS, 1975). 

                                                                                                                                                   

de comunicação, a respeito do que gosta, sua constituição etc. Pensar uma classe nesses termos rígidos talvez 
seria o mesmo que fazer o que Bourdieu critica: definir uma fronteira entre grupos, antes mesmo de pensar nas 
suas práticas.  
7 Obviamente a relação entre essas teorias não se resume às rupturas. Pelo contrário, talvez seja  possível 
encontrar mais as influências de Marx na obra de Bourdieu. Por exemplo, a célebre frase  “os pensamentos da 
classe dominante são também, em todas as épocas, os pensamentos dominantes” (MARX, 1998a, p. 48), em que 
Marx coloca que as ideias expressam as relações materiais dominantes,  nos remete a uma das ideias centrais da 
teoria bourdiana: a estrutura simbólica (ideias, representações, além das ideologias) sendo uma expressão da 
condição material objetiva dos agentes e da relação entre eles. Para sermos mais específicos: “as relações 
objetivas de poder tendem a se reproduzir nas relações de poder simbólico” (BOURDIEU, 2004, p. 163). 
Haveria certamente outros pontos a serem citados, mas acreditamos que o estudo da influência dos clássicos na 
obra de Bourdieu renderia um rico trabalho, porém fugiria do escopo desta pesquisa. Dessa forma, nos limitamos 
a citar as principais diferenças para tentar clarificar as nossas escolhas teóricas: o porquê do uso de uma e não de 
outra corrente.  
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Ou seja, a vida social é composta de relações que passaram a ser pautadas 

principalmente pela propriedade ou não dos meios de produção (MARX, 1998, 1998a). Já 

para Bourdieu, as relações são vistas de forma multidimensional, definidas, assim como em 

Marx, por aspectos econômicos, mas também considerando as lutas simbólicas ou o prestígio 

que determinados tipos de capitais (e seus possuidores) vão ter em cada época e em cada 

lugar, “num universo em que tudo é classificado, portanto classificante” (BOURDIEU, 2013a, 

p. 110) nos diferentes campos em que se coloca em jogo inclusive a própria representação do 

mundo social e as hierarquias construídas dentro cada um desses campos (BOURDIEU, 

2012). Em outras palavras, o aspecto econômico tem grande relação com a posição de cada 

pessoa no espaço social, mas não é definidor único dela.  

Há, como vimos, também os aspectos simbólicos que vão mudar esta posição dentro 

do campo, de forma mais ou menos acentuada, conforme a valorização que um determinado 

capital tenha neste ou naquele campo, sejam quantos forem os campos pelos quais uma 

pessoa transita simultaneamente durante sua trajetória de vida (universidade, campo 

profissional, igreja etc.). 

Como se pode ver, na teoria marxiana há a existência de um grupo real que se 

pretende definir a partir das relações de produção. Já para Bourdieu, o enfoque deixa de ser a 

partir das relações de produção e passa para o campo das práticas (inclusive de consumo) e 

das relações entre os diferentes capitais que conferem maior ou menor poder para os seus 

detentores. As classes existem teoricamente, em uma classificação explicativa das práticas e 

das coisas hierarquizadas, mas não são reais, no sentido de um grupo mobilizado para a luta, 

ainda que o trabalho de Marx possa ter contribuído para torná-las existentes em alguns casos, 

através das instâncias de mobilização e dos representantes, e ainda que se possa recortar as 

classes de forma estatística como um meio de revelar a estrutura do espaço social. As 

diferenças, até nas sociedades que se dizem mais igualitárias, estão por toda parte, mas isso 

não materializa uma classe e nem tampouco fragmenta o espaço caoticamente. O que existe é 

um espaço social, um espaço de diferenças, no qual as classes existem de algum modo em 

estado virtual, pontilhadas, não como um dado, mas como algo que se trata de fazer” 

(BOURDIEU, 1996, p. 25, grifo do autor).  

Apesar de estarmos falando em um recorte virtual das classes, elas não são menos 

reais, ainda que a realidade delas se aproxime da realidade “mágica” durkheimeana8, segundo 

                                                
8 A base do método de Durkheim (2007) consiste em considerar os fatos sociais como coisas. Não são realmente 
coisas materiais, mas são coisas que devem ser vistas de fora pra dentro, pois não é possível compreendê-las por 
uma simples análise mental, especialmente pelo fato de que ocorrem fora do universo individual: os fatos sociais 
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a qual as instituições seriam ficções sociais (BOURDIEU, 2012, p. 160). O que existe, pois, é 

um espaço de relações, que pode (não necessariamente vai) formar grupos como famílias, 

clubes, associações, movimentos sindicais etc., devido à menor oposição de obstáculos às 

ações dos agentes.  

O que queremos ressaltar é que, apesar desta “falsa realidade” das classes, parece 

bastante real a sua incidência nas oportunidades de vida das pessoas. Cardoso (2010), por 

exemplo, encontrou bastantes similaridades entre a visão de ricos (47%) e pobres (52%) de 

que conhecer as pessoas certas (capital social) é visto como extremamente importante ou 

muito importante no desenho de oportunidades de mobilidade na hierarquia social. 

A distância no espaço construído acaba por se refletir na vida cotidiana, de forma que 

as pessoas que têm mais similaridades no volume e na estrutura dos seus capitais terão mais 

probabilidade de se relacionar entre si, por meio do casamento, da amizade, dos contratos 

profissionais, por exemplo, do que com pessoas situadas a longa distância. Segundo Bourdieu 

(1996), isso se dá em primeiro lugar porque as pessoas mais próximas no espaço social 

também podem estar mais próximas fisicamente (mas não necessariamente, como vimos 

anteriormente no caso de patroa/trabalhadora doméstica, que estão próximas no espaço real, 

mas distantes no espaço social). Temos shoppings, restaurantes, clubes, um sem-número de 

lugares nas nossas cidades que são claramente segregados (e segregadores) conforme o capital 

econômico ou cultural que as pessoas têm para frequentá-los. Isso pode facilitar a conexão e a 

rede de relacionamentos entre as pessoas da mesma classe, devido à proximidade também de 

seus gostos, práticas e disposições.  Em segundo lugar, para o autor, ainda que haja o encontro 

físico das pessoas de classes distintas, isso se dá ao preço de uma transgressão das fronteiras 

(de um lado e/ou de outro), o que pode  proporcionar um encontro entre “estranhos” (não 

opostos ou contrários), que não necessariamente se entenderão ou se agradarão, por ter menos 

afinidades devido às diferenças em suas disposições (habitus) e práticas.  

In fact, it is possible to deny the existence of classes as homogeneous sets of 
economically and socially differentiated individuals objectively constituted 
into groups, and to assert at the same time the existence of a space of 
differences based on a principle of economic and social differentiation. 
(BOURDIEU, 1987, p. 3)9. 

 

                                                                                                                                                   

são construídos pela coletividade (e reside aí o seu poder coercitivo). As instituições, para o autor, são todas as 
crenças e modos de conduta instituídos pela coletividade, e, elas próprias, assim como sua gênese e seu 
funcionamento, devem ser objetos da Sociologia.  
9  "Na verdade, é possível negar a existência das classes como conjuntos homogêneos de indivíduos 
economicamente e socialmente diferenciados, objetivamente constituídos em grupos, e afirmar ao mesmo tempo 
a existência de um espaço de diferenças baseadas em princípios de diferenciação econômica e social" (tradução 
nossa). 
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A tarefa da ciência, assim, para o autor, é construir este espaço, que permite explicar o 

maior número possível de diferenças – e princípios de diferenciação – entre indivíduos, e uma 

forma de fazê-lo é descobrindo os poderes ou as formas de capital eficientes em um universo 

particular. A distribuição desses capitais apontará a estrutura desse espaço social, que é 

analítica, mas fundamentada na realidade, e por outro lado, possibilitará aos agentes um maior 

ou menor poder para imprimir na realidade o seu próprio ponto de vista, em uma luta de 

classes que é simbólica (BOURDIEU, 2004), afinal, “o espaço social é a realidade primeira e 

última já que comanda até as representações que os agentes podem ter dele” (BOURDIEU, 

1996, 27).  

Por outro lado, como vimos, agrupar os agentes em uma classe é uma maneira de 

reunir o máximo possível de características semelhantes compartilhadas por eles. 

Consequentemente, os agentes que ocupam posições semelhantes ou vizinhas têm toda chance 

de terem também disposições e interesses similares, assim como produzirem representações e 

práticas de um tipo similar, que são os habitus, dos quais falamos anteriormente 

(BOURDIEU, 1987).  

 

 

1.3.2 Posições dominantes, dominadas e luta de classes. 

 

 

Marx (1998), no Manifesto do Partido Comunista, escreve uma de suas mais 

conhecidas frases, que mostra a centralidade do conceito de classes na sua teoria: “A história 

de todas as sociedades até o presente é a história das lutas de classes” (p. 7). Para Marx, desde 

as primeiras épocas históricas existiam as lutas de classes, como na Roma Antiga e na Idade 

Média, e a sociedade burguesa moderna não as aboliu, mas ainda simplificou os 

antagonismos, dividindo a sociedade em dois campos opostos ou em duas grandes classes 

opostas: burguesia e proletariado, que se diferenciariam – e aqui está o principal aspecto que 

divide as classes sociais – pela propriedade dos meios de produção. Há autores neomarxistas, 

como Wright (2005), que constroem sua estrutura de classes considerando a complexidade 

das sociedades capitalistas modernas, em que há posições de gerência, por exemplo, onde o 

indivíduo não é proprietário, mas está em uma hierarquia superior na organização, pela 

autoridade que possui. Ele pode demitir e ser demitido. Mas, ainda que, em outros escritos, 

Marx tenha admitido a existência de outras classes, como os suboficiais e os trabalhadores 
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com formação científica ou artesanal, que teriam uma hierarquia superior dentro da fábrica 

(1996, p. 54), ou pequenos comerciantes, médicos etc., o autor afirma que esta divisão é 

puramente técnica. 

Esta divisão de proprietários e não proprietários também revela uma relação entre 

exploradores e explorados, opressores e oprimidos, com interesses antagônicos, já que os 

primeiros extraem o valor excedente do trabalho dos últimos, que vendem sua força de 

trabalho em troca dos meios de subsistência. Como o trabalho é tratado no capitalismo como 

um produto, é possível aos donos dos meios de produção avaliar o custo deste trabalho para 

suprir o trabalhador somente com o básico, retirando a mais-valia da diferença entre o valor 

total produzido pelo trabalhador e o custo deste trabalho a ser retribuído (MARX, 1998; 

GIDDENS, 1975). Mas, “como um feiticeiro que não consegue mais dominar os poderes 

subterrâneos que invocou” (MARX, 1998, p. 13), diversas crises passariam a ocorrer, devido 

a uma epidemia de superprodução, que, segundo o autor, levaria a classe proletária 

(juntamente com os estratos médios que se juntariam ao proletariado, já que seu pequeno 

capital seria insuficiente para competir com a grande indústria) a colocar em risco a própria 

existência da propriedade burguesa.  

Já a estrutura de classe bourdiana, na qual podemos situar a posição dos indivíduos, é 

constituída por três grandes eixos, em que os agentes estão em constante tensão para manter 

ou converter o seu capital em outro mais valorizado, a fim de manter ou mudar a sua posição 

social. O primeiro eixo, vertical, diferencia as posições de acordo com o volume total de 

capital (econômico e cultural), colocando nas extremidades os grandes detentores de um 

volume global de capital e as camadas desfavorecidas; o segundo, horizontal, diferencia as 

posições dentro das próprias posições de classe, pela composição do capital, como é o caso 

dos portadores de grande capital econômico e menor capital cultural, que ficam em uma 

extremidade na classe dominante, e os intelectuais, por exemplo, que detêm grande capital 

cultural e menor capital econômico, em outra extremidade (dominada) da mesma classe 

dominante; e o terceiro eixo leva em conta a trajetória da pessoa com as mudanças ou 

estabilidade de seus capitais, ao longo do tempo. Ou seja, é possível pensar na mobilidade 

social tanto no sentido vertical quanto no horizontal, a partir da mudança na constituição de 

seus capitais (BOURDIEU, 2007; WACQUANT, 2008; WEININGER, 2005). Na posição 

mais alta da estrutura está a classe dominante, com os industriais, executivos do setor privado, 

professores do ensino superior (burguesia); na posição mais baixa estão os trabalhadores 

manuais e rurais (a classe trabalhadora) e entre essas duas posições, na classe média, estão os 

donos de pequenos negócios, secretários, professores do ensino fundamental (a pequena 
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burguesia)10. Bourdieu (2007), analisando a relação de práticas culturais e classes sociais, 

afirma que nas classes dominantes e médias há uma propensão das frações mais ricas em 

capital econômico relegarem os investimentos educativos em benefício dos investimentos 

econômicos, enquanto a tendência das classes mais ricas em capital cultural é a de 

priorizarem a educação dos filhos. Essas seriam estratégias para manter ou modificar a 

posição ocupada na estrutura de classes, especialmente as dominantes, que formam um campo 

do poder, ou seja,  

um espaço de relações de força entre os diferentes tipos de capital ou, mais 
precisamente, entre os agentes suficientemente providos de um dos 
diferentes tipos de capital para poderem dominar o campo correspondente e 
cujas lutas se intensificam sempre que o valor relativo dos diferentes tipos de 
capital é posto em questão (por exemplo, a “taxa de câmbio” entre o capital 
cultural e o capital econômico). (BOURDIEU, 1996, p. 52). 
  

Bourdieu (2009) afirma que é ilusão pensar que a diminuição da diferença entre as 

classes diminuiria também a luta entre elas, uma visão que buscaria o nivelamento em uma 

espécie de sonho de uma burguesia sem proletariado a partir do emburguesamento deste, ou 

uma expansão da classe média até o limite do universo social. Pelo contrário, as diferenças 

percebidas não são as objetivas (em uma distribuição contínua de propriedades) e a 

vizinhança social se torna o lugar da última diferença, com todas as chances de ser também o 

maior ponto de tensão, uma vez que é o vizinho mais próximo que ameaça a identidade social. 

Ou seja, a distância objetiva mínima pode coincidir com a distância subjetiva máxima.  

Nesta relação, ainda segundo o autor, não há nada mais falso do que acreditar que 

ações simbólicas, na lógica do sistema de atos e procedimentos expressivos, não signifiquem 

nada além delas mesmas: “na verdade, elas exprimem sempre a posição social segundo uma 

lógica que é a mesma da estrutura social, a lógica da distinção” (BOURDIEU, 2007, p. 17).  

 

1.3.3 Antagonismo e consciência de classe. 

 

 

A característica multidimensional e relacional dos campos sociais é fundamental para 

vislumbrar a ruptura com a fronteira quase sólida entre burguesia e proletariado. Ao reduzir o 

                                                
10 Ainda que se queira olhar a estruturação de classes como faz Giddens (1975) ao dividi-la entre os que 
possuem os meios de produção; os que possuem as qualificações técnicas ou educacionais; e os que possuem a 
força de trabalho manual, podem-se perceber os capitais econômico e cultural incidindo como propriedades 
materiais e educacionais, especialmente estas últimas proporcionando as “habilidades vendáveis” que vão 
diferenciar as pessoas das classes médias das classes populares.  
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mundo social ao campo econômico, a teoria marxista se viu obrigada a definir a posição 

social de um indivíduo a partir de seu lugar nas relações de produção econômica. “Ela põe 

assim um mundo social unidimensional, organizado simplesmente em torno da oposição entre 

dois blocos (BOURDIEU, 2012, p. 153).   

A consequência disso é podermos ver também a ruptura com outro conceito 

fundamental na obra de Marx, que á a questão da exploração entre as classes. Se há vários 

campos em que lutas constantes por tomadas e retomadas de posição (ainda que não 

estrategicamente elaboradas), em que pesem diferentes tipos de capital e de forma que 

aspectos simbólicos têm seu peso, não necessariamente a classe dominada o é por uma 

relação explícita, material, de exploração, ou seja, nem sempre nas relações entre as classes o 

bem-estar material do explorador depende da privação material do explorado, com a 

transferência do fruto do trabalho destes para aqueles. Se não houver a apropriação dos 

esforços do trabalho de uma classe sobre a outra, se há a independência do grupo privilegiado 

em relação ao excluído, não teremos a exploração, mas sim a opressão. E a exploração, como 

já dissemos, é um dos atributos que ancoram o conceito de classe social de Marx (WRIGHT, 

2005). A diferença da coerção, segundo Wright (2005), na exploração e na opressão é que, na 

exploração, as ideologias são criadas pra gerar consentimento entre os oprimidos; e na 

opressão, entre os opressores, gerando representações como “um índio bom é um índio 

morto” (p. 29).  

Essa relação antagônica entre classes requer uma diferença fundamental nos interesses 

de classe, e a própria consciência desses interesses é em alguma medida a consciência da 

própria classe. Aí está outro ponto de ruptura entre as teorias dos dois autores. Segundo Marx 

(1998), da sociedade feudal houve a transformação para o capitalismo pelas mãos da 

burguesia, que revolucionou as relações no sentido de monetarizá-las, aglomerou a população 

nas cidades e concentrou a propriedade e o poder político em poucas mãos. Com fins de 

expansão, explorou o mercado mundial, configurando as relações de produção e consumo, 

inclusive a produção intelectual: “ela cria para si um mundo à sua própria imagem” (1998, p. 

12). Por outro lado, a burguesia também construiu uma classe que só sobrevive enquanto 

houver trabalho e a existência desse trabalho está condicionada ao aumento do capital da 

burguesia. O proletariado, assim, vende o seu trabalho e, como qualquer outra mercadoria, 

está vulnerável aos movimentos do mercado, especialmente com a automatização das 

máquinas, em que o operário passa a ser um coadjuvante na produção. A industrialização 

transformou os operários em uma massa de soldados rasos, supervisionados por suboficiais e 

oficiais. Ao mesmo tempo, os pequenos estratos médios, como os comerciantes, artesãos e 
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camponeses acabariam sucumbindo à concorrência da grande empresa burguesa e também se 

tornariam parte do proletariado.  Inicialmente, os proletários lutariam contra os interesses 

burgueses estando dispersos; porém, o caminho para Marx seria o da tomada de consciência, 

em uma união operária em expansão (MARX, 1998) – a mudança de classe em si para classe 

para si. Aliás, Marx considera que um grupo se constitui como classe quando há a 

consciência e a oposição de interesses em relação a outras classes, como se pode ver neste 

trecho de 18 Brumário de Luís Bonaparte: 

A grande massa da nação francesa é, assim, formada pela simples adição de 
grandezas homólogas, da mesma maneira que batatas em um saco 
constituem um saco de batatas. Na medida em que milhões de famílias 
camponesas vivem em condições econômicas que as separam umas das 
outras, e opõem o seu modo de vida, os seus interesses e sua cultura aos das 
outras classes da sociedade, estes milhões constituem uma classe. Mas na 
medida em que existe entre os pequenos camponeses apenas uma ligação 
local e em que a similitude de seus interesses não cria entre eles comunidade 
alguma, ligação nacional alguma, nem organização política, nessa exata 
medida não constituem uma classe. (MARX, 2013, p. 135). 

 

A crítica de Bourdieu (2012) repousa no fato de que na tradição marxista essa 

passagem de classe em si (definida na base de condições objetivas) para a classe para si (na 

base de fatores subjetivos) seria vista ora numa lógica determinista, como efeito inevitável do 

tempo e da maturação das condições objetivas, ora voluntarista, numa tomada de consciência 

(BOURDIEU, 2012). Para o autor, o sentido que o agente tem de sua posição na sociedade 

diz muito mais sobre um inconsciente de classe do que sobre uma consciência, ainda mais 

quando pensamos que as pessoas que se encontram nas posições dominadas no espaço social 

também o estão no espaço da produção simbólica.   

Enfim, apesar de que classe social tenha centralidade na teoria marxista, não existe 

também um consenso dentro da tradição. Para Wright (2005), importa pensar nas relações de 

poderes e direitos que as pessoas têm com os recursos produtivos, e nem sempre a polarização 

entre capitalistas e trabalhadores permite descobrir tudo o que queremos saber, como, por 

exemplo, sobre de que forma as pessoas formam suas experiências subjetivas dentro do 

trabalho. É necessário, para o autor, vislumbrar uma complexidade nas localizações de classe, 

como as variações nas condições de trabalho, em que um mesmo gerente possa ter o poder de 

demitir e correr o risco de ser demitido. O autor também afirma que a localização de classe de 

uma pessoa pode ser mediada pela posição de classe familiar. As duas principais proposições 

para Wright (2005) na análise de classes são: a) o que a pessoa tem determina o que ela 

consegue; e b) o que a pessoa tem determina o que ela tem que fazer pra conseguir o que 

consegue.  
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Em um sentido nos aproximamos muito desse pensamento. Mas consideramos que há 

um outro aspecto de fundamental importância, especialmente para o entendimento do 

fenômeno que este trabalho se propõe a analisar: dentro desse “ter” existem mais coisas do 

que as condições materiais do indivíduo ou de sua família. Para nós, há, neste “ter”, aspectos 

tanto materiais quanto simbólicos em quantidade e importância que são relativos de sociedade 

para sociedade, de época para época, de cultura - entendida como teias de significações 

compartilhadas pelas pessoas (GEERTZ, 1998) - para cultura.  

 

 

1.4 Relações entre os conceitos de classe social de Pierre Bourdieu e Max Weber.  

 

 

Alguns aspectos fundamentais do pensamento de Bourdieu podem ser vistos também 

na obra de Max Weber, especialmente nos capítulos em que este autor discorre sobre as 

características que vão constituir o seu conceito pluralista de classe social e também de grupos 

de status (que, como veremos a seguir, será de grande importância para entendermos a própria 

legitimação das classes sociais mais bem posicionadas), presentes nos Volumes 1 e 2 de 

Economia e Sociedade (WEBER, 2009; 2012).  

Para Weber (2009), as classes, assim como os estamentos e os partidos11, são 

fenômenos de distribuição do poder (que é a possibilidade de se realizar sua própria vontade 

mesmo contra a resistência dos demais) na sociedade, e elas são criadas por interesses 

econômicos, vinculados à existência de um mercado.  

Falamos de “classe” quando 1) uma pluralidade de pessoas tem em comum 
um componente causal específico de suas oportunidades de vida, na medida 
em que 2) este componente está representado, exclusivamente, por interesses 
econômicos, de posse de bens e aquisitivos, e isto 3) em condições 
determinadas pelo mercado de bens ou de trabalho (“situação de classe”). 
(WEBER, 2009 p. 176). 

 

Dessa forma, uma classe é constituída por pessoas que se encontram na mesma 

situação de classe. Essa situação é definida pelas oportunidades de vida e de suprimento de 

bens, as condições exteriores da vida, as experiências pessoais, e essas oportunidades variam 

de acordo com o volume e tipo de poder que tem (ou não) o indivíduo, seja esse poder 

                                                
11 É importante salientar que vamos trabalhar neste capítulo os conteúdos ligados às classes e aos estamentos, 
deixando de fora a discussão sobre os partidos, que, embora sejam também um fenômeno de distribuição de 
poder na sociedade, fogem aos objetivos deste trabalho.  
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econômico ou na forma de habilidades para adquirir rendimentos (WEBER, 1976), ou seja, as 

oportunidades são criadas a partir da distribuição dos poderes entre os indivíduos que estão 

em competição no mercado. E nesse ponto, o conceito de classe de Bourdieu se aproxima do 

de Weber, já que, para aquele, a relação entre as diferentes posições de classe é agonística, 

emergindo e se consolidando pela competição pelos diversos tipos de capital (WACQUANT, 

2013). 

Para Weber (2012), as classes seriam: a) proprietárias, em que as diferenças de 

propriedade definem prioritariamente a situação de classe; b) aquisitivas, em que há a 

oportunidade de valorização de bens e serviços (habilidades vendáveis) determinando sua 

situação de classe; e c) sociais, em que é mais provável que ocorra uma mobilidade na 

sucessão das gerações entre as situações de classe que as compõem.  

A divisão entre classes proprietárias e classes de aquisição, de cunho econômico, 

apesar de parecer dicotômica mostra uma visão pluralista de classes, já que, dentro de cada 

categoria, podemos encontrar inúmeros interesses diferentes. Esta visão é fruto da própria 

análise de Weber sobre a transformação econômica capitalista, que, diferentemente de Marx, 

não considerou que haveria uma polarização na estrutura de classes, com a pauperização do 

trabalhador médio, mas sim uma tendência a um sistema burocrático diversificado, 

especialmente dentro da classe “não proprietária” ou classe média, como é o caso dos “não 

proprietários” com habilidades vendáveis construídas a partir de uma qualificação 

educacional com situação bastante distinta dos “não proprietários” que somente têm a 

oferecer o seu trabalho manual, não qualificado. Entender que há essa variedade de situações 

de classe ajuda a compreender o conceito de classe social de Weber, já que o foco deixa de 

ser no aspecto econômico de posse (material ou educacional) das classes proprietárias e de 

aquisição, e passa para o campo social de mobilidade intra e intergeracional no universo das 

ocupações. Em outras palavras, a classe social para Weber seria um grupo de pessoas que 

teriam mais chances de ocupar posições dentro das situações de classe que a compõem. 

Assim, o filho de um trabalhador manual teria mais chances de conseguir um trabalho manual 

do que um tipo de trabalho não manual de classe média, por exemplo (GIDDENS, 1975).  

Agrupando-se essas diversas situações de classe, temos que as classes sociais se 

dividem em: a classe dos proprietários e privilegiados por educação; a pequena burguesia, os 

intelectuais sem propriedade e os especialistas profissionais, sendo que as diferenças entre 

esses últimos estariam pautadas nas diferenças na educação; e os trabalhadores em seu 

conjunto, quanto mais automatizado se torna o processo de trabalho (WEBER, 2012). Em 
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resumo, classe alta proprietária; classe média não proprietária e classe trabalhadora 

assalariada (GIDDENS, 1975).  

Aqui também é possível ver uma similaridade entre as ideias bourdianas e weberianas, 

uma vez que os capitais de Bourdieu, inclusive considerando sua constituição e volume, em 

muito se assemelham aos tipos de poder weberianos, de forma que podemos pensar que o 

poder econômico está obviamente para o capital econômico, assim como o poder de adquirir 

rendimentos, ou seja, capacidade de venda das habilidades profissionais no mercado, está para 

o capital cultural bourdiano, que é como o indivíduo obtém informações ou o tipo de 

instrução que vai definir sua vida profissional. Sendo assim, para Weber (1976), a 

propriedade e a ausência de propriedade são as categorias básicas de todas as situações de 

classe, e no interior dessas categorias, as situações voltam a se diferenciar, conforme os tipos 

de propriedades possuídas e de serviços que podem ser oferecidos no mercado. Daí que 

Weber (1976) afirma que a situação de classe é, em última análise, situação de mercado. E 

mais: a situação de classe compartilhada não transforma uma classe em comunidade, nem 

gera necessariamente um interesse de classe, segundo o autor, mas acaba por ser um 

condicionador comum do destino dos indivíduos. Ou seja, o viés econômico é o fator causal 

das oportunidades de vida das pessoas, mas elas não dividem somente esta semelhança: elas 

podem (não necessariamente vão), devido ao compartilhamento de uma situação de classe, ter 

reações semelhantes – e aqui podemos fazer uma aproximação do conceito bourdiano de 

habitus, como disposição para práticas e representações a partir de condições objetivas de 

vida em comum. Tanto para Weber quanto para Bourdieu, uma ação de classe, ou seja, uma 

mobilização que cuidaria de interesses antagônicos de classe, dependeria de um esforço 

político que pode ou não acontecer. Sendo assim, há uma tendência a um estilo de vida 

comum entre pessoas que pertencem à mesma classe  - o que Giddens (1975, p. 133) chama 

de “conhecimento de classe” -, mas que não necessariamente se converterá em alianças, 

formação de comunidade na forma de uma consciência de classe. Nesse sentido, a consciência 

de classe pode ser entendida nos termos de uma divisão entre características empregadas ou 

não como símbolos de status, como objetos consumidos, comportamento, relações sociais, 

cultura adquirida, que vão dizer sobre o lugar de cada um em relação ao lugar dos outros 

(GOFFMAN, 1951; HALBWACHS, 1958).  

Voltando ao pensamento de Weber, importante se faz analisar os grupos de status 

como um outro fenômeno de distribuição de poder na sociedade, na forma de uma possível 

consequência do poder que um grupo tem nas mãos, seja ele econômico, político etc. 

(WEBER, 1976), e que vai se refletir nos variados estilos de vida. Este prestígio, ou honra 
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(que podemos comparar com o capital simbólico de Bourdieu, positivo ou negativo), com que 

determinados grupos poderiam contar, independentemente de classe, pode nos ajudar a 

vislumbrar a localização de um indivíduo na hierarquia social a partir de certos atributos, 

como o grau de escolaridade, a profissão e o fato de usar determinados trajes, comer 

alimentos proibidos aos outros, morar em determinada rua ou bairro, praticar determinadas 

artes e de possuir propriedades. Seria uma espécie de “espírito de clube” (WEBER, 1976, p. 

72), que normalmente forma comunidades em que se compartilha um estilo de vida 

específico, e cujas consequências são notadas na exclusão ou inclusão de determinadas 

pessoas, o que vai influenciar suas chances de vida, do ponto de vista dos relacionamentos 

sociais, como nos casos em que pessoas do mesmo grupo só fazem amigos ou só se casam 

entre si. 

Não necessariamente estamos falando de uma sociedade dividida somente em classes, 

mas em agregados de posições que podem ou não estar dentro de uma mesma classe social. 

Não é difícil imaginarmos outros atributos que poderiam garantir status na nossa sociedade 

contemporânea, como morar em condomínios horizontais de luxo, obedecer a uma moda para 

aparentar pertencer a um estrato específico, possuir determinada marca de aparelho celular. 

Do ponto de vista do mercado de trabalho, podemos pensar na diferença de prestígio de um 

médico em relação a um enfermeiro (que vai da forma de tratamento à presença de um jaleco, 

obviamente passando pela remuneração). Ainda que com origens familiares e escolaridade 

semelhantes, esta diferença de prestígio pode incidir no desenho de suas oportunidades, 

relações sociais, casamentos etc. A mesma comparação pode ser feita entre professores do 

ensino superior e de ensino fundamental, que, apesar de compartilharem da mesma ocupação, 

podem ter escolaridades e rendas diferentes, o que também pode ter influência nas suas 

chances de vida. Leva-se em conta, assim, o universo do mercado e do consumo na 

localização das classes, e não mais somente o das relações de produção, conforme o 

pensamento marxiano (GIDDENS, 1975). 

Assim, fazendo um paralelo entre classes e grupos de status ou estamentos 

weberianos, temos que o lugar genuíno das primeiras é no interior da ordem econômica e o 

dos últimos, a ordem social, constituindo-se, segundo Giddens (1975), em dois modos 

possíveis e concorrentes de formação de grupos em relação à distribuição de poder na 

sociedade. Ou seja,   

com certo simplismo, pode-se assim dizer que as ‘classes’ são estratificadas 
de acordo com suas relações com a produção e a aquisição de bens; 
enquanto os ‘grupos de status’ são estratificados de acordo com os princípios 
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de seu consumo de bens tal como é representado por ‘estilos de vida’ 
especiais. (WEBER, 1976, p. 80).  
 

Tais estilos de vida fazem relação com toda e qualquer manifestação de estilização da 

vida – inclusive a estilização da própria aparência – e o que se quer é manter o monopólio de 

bens ou oportunidades garantidas pela diferenciação estamental, pela honra (que podemos 

pensar como a distinção bourdiana), rejeitando os pretendentes que querem ascender somente 

pela posse em si, mas que não tenham sido educados dentro das convenções do grupo de 

status. Segundo Weber (1976), a honra estamental sempre se baseia em distância e 

exclusividade, que se acentua quando as bases da aquisição e distribuição de bens são 

relativamente estáveis. Assim, a ordem social em um grupo de status  

está ameaçada em sua raiz, quando a mera aquisição econômica e o nu e 
cru poder econômico, que ainda traz o timbre da sua origem extra-
estamental, podem proporcionar àquele que os conseguiu a mesma 
“honra”,  ou até superior quanto ao efeito, que aquela que pretendem para 
si os interessados estamentais em virtude de sua condução da vida – já que, 
sendo quanto ao resto igual à honra estamental, a propriedade constitui, por 
toda parte, um fator decisivo adicional, ainda que não reconhecido. Em 
toda diferenciação estamental, os interessados reagem, por isso, com rigor 
específico, precisamente às pretensões da atividade aquisitiva puramente 
econômica, como tal, e isto, em geral, tanto mais quanto mais se sentem 
ameaçados. (WEBER, 2009, p. 184).  

 

Mas, diferentemente de Weber, Bourdieu (2009; 2013a) pontua que os grupos de 

status não se diferenciam das classes como categoria, mas seriam simplesmente as classes 

dominantes legitimadas. Em outras palavras, o estamento seria a institucionalização da 

distinção, do prestígio. Considerá-lo como categoria a partir da qual se privilegiam os 

aspectos simbólicos seria adotar, como já falamos anteriormente, uma visão subjetivista, da 

qual Bourdieu quer se distanciar (para não fazer o relatório do relatório das percepções 

individuais) tanto quanto de uma visão que considera objetivista, representada pela primazia 

do aspecto econômico da teoria marxiana (BOURDIEU, 2009, p. 228). O mérito de Weber, 

portanto, para Bourdieu (2013a), está em reunir o estilo de vida e as condições objetivas na 

constituição das divisões sociais, mas obscurecendo a questão quando separa classes e status 

em dois grupos distintos.  

Para Weininger (2005), neste esforço de estabelecer a relação entre o econômico e o 

simbólico, Bourdieu considera que as diferenças de status, ou de estilos de vida, podem ser 

vistas como manifestações das diferenças entre as classes sociais. E, da mesma forma, as lutas 

simbólicas daí decorrentes são mais eficazes do que pensa o objetivismo e menos do que 

defende o subjetivismo:  
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a relação entre as distribuições e as representações é ao mesmo tempo o 
produto e o desafio de uma luta permanente entre aqueles que, por causa da 
posição que ali ocupam, têm interesse em subverter as distribuições 
modificando as classificações em que elas se expressam e se legitimam ou, 
ao contrário, em perpetuar o desconhecimento, como conhecimento alienado 
que, ao aplicar ao mundo categorias impostas pelo mundo, apreende o 
mundo social como mundo natural. (BOURDIEU, 2009, p. 235). 

 

Retomando o clássico, a análise weberiana de classes se centra no mercado para falar 

sobre como os direitos e poderes das pessoas sobre os recursos produtivos vão desenhar suas 

chances de vida. O que aproxima as ideias marxistas e weberianas para Wright (2005) é que 

os direitos e poderes dos indivíduos sobre os recursos produtivos definem a base material das 

relações de classe. Mas nas análises weberianas, esses direitos e poderes são a principal 

consequência, pela forma como eles desenham chances de vida dentro das trocas de mercado 

(WRIGHT, 2005, p. 25). 

Consideramos os aspectos econômicos como fundamentais para pensarmos em classes 

sociais, mas também as classificações hierárquicas, que atravessam as diversas classes e suas 

frações, que podem incidir em desigualdades duráveis e também ter consequências no nível 

do simbólico. Isso quer dizer que não necessariamente estamos falando de classes 

antagônicas, cuja relação tenha como aspecto principal a exploração, um importante atributo 

da visão marxista de classe social. Mas sim de classes que se relacionam tendo em vista o 

volume e a constituição dos tipos de capitais herdados ou adquiridos, e que quando 

reconhecidos e legitimados, instituem a distinção entre elas. Essas práticas distintivas 

(classificadas e classificadoras) servem para construir coletividades sociais, a partir de 

fronteiras simbólicas, em um processo de luta classificatória entre os grupos para a imposição 

da maneira legítima de perceber a realidade, que pode subverter ou perpetuar essa relação de 

forças e a ordem estabelecida (BOURDIEU, 2009, p. 237).    

Assim, a obra de Bourdieu, com suas influências e rupturas com clássicos como Marx 

e Weber, nos dá uma pista importante para fazermos a ligação entre a posição de classe e uma 

hierarquização social, a partir de aspectos simbólicos como o status adquirido pela classe, 

pela estilização da vida; e, no que concerne a este trabalho, da estilização de si - a aparência e 

o seu valor na sociedade. Haveria diversos outros pensadores que poderiam enriquecer esta 

discussão, mas o que quisemos aqui foi deixar claros os critérios que utilizamos para o nosso 

alinhamento a um conceito de classe social, para a análise que vamos propor sobre os 

aspectos simbólicos de classificação. Entendemos que renda, ocupação (que nos ajuda a 

visualizar tanto renda quanto escolaridade), a própria escolaridade (certificada ou não) e o 
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prestígio que vem de lucro a partir desses capitais podem ajudar a enxergar não só os aspectos 

objetivos de condição de subsistência das pessoas, mas também o estilo de vida e o status, ou 

seja, aspectos simbólicos que situam pessoas acima ou abaixo na escala hierárquica das 

representações, dentro das próprias classes e dentro da sociedade como um todo. Não 

pensamos que a classe e/ou a posição de classe sejam definidoras últimas das relações sociais 

e da capacidade de ação dos indivíduos. Mas acreditamos que elas - além das implicações 

materiais e simbólicas próprias – funcionam como potencializadoras de outros aspectos da 

vida humana, elevando ou minimizando os graus de exclusão e de acesso às oportunidades, de 

forma que, caso estejamos falando de grupos não hegemônicos, eles serão ainda mais - ou 

menos - hegemônicos de acordo com a sua posição de classe. Da mesma forma, a classe vai 

ser a referência para a percepção do mundo e dos outros, e servirá como uma espécie de filtro, 

de mediação (BOURDIEU, 2013) para a tomada de decisões. E, como processo que se 

converte e se retroalimenta, podemos pensar que esses aspectos, que são simbólicos, também 

podem interferir em alguma medida nas condições objetivas de subsistência futura, uma vez 

que estar bem ou mal situado na hierarquia simbólica pode abrir ou fechar portas nos 

diferentes mercados, como o profissional, o matrimonial, o social etc.  
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2. Classe média: contexto do surgimento e principais características. 

 

 

Como se pode notar em toda discussão sobre o conceito de classe social, há critérios 

que se estabelecem para definir o que é preciso para falar em existência de uma classe. A 

escolha desses critérios vai depender do aparato teórico de base de que parte o pesquisador, o 

que, obviamente, gera uma variedade de visões e metodologias de estudo. Vamos prosseguir a 

nossa análise de classe média dentro do quadro teórico que estabelecemos no capítulo 

anterior. Ainda que utilizemos hora ou outra autores cujos pressupostos teóricos sejam 

distintos, em muitos casos algumas de suas ideias são importantes reforços para a visão de 

classe que se quer apresentar.  

Achar traços característicos da classe média não se configura uma tarefa fácil, pois, 

como vamos perceber, dentro dela há uma infinidade de posições, que em um extremo se 

aproximam da classe alta e no outro da classe trabalhadora, o que por si só já inviabiliza 

pensar em uma ideologia12 de classe média ou em uma única forma de organização; e ao 

mesmo tempo a classe média não se configura como uma lacuna que pode ser definida 

somente pelas diferenças em relação à classe alta e à classe trabalhadora (HALBWACHS, 

1978; SAES, 1984). 

O surgimento da classe média não se deu da mesma forma na Europa e nos Estados 

Unidos. Assim como acontece com qualquer classe social, a sua constituição foi parte de um 

processo histórico peculiar a cada localidade e à sua organização econômica e social. A 

diferença no surgimento da classe média estadunidense e da europeia está no fato de que na 

Europa feudal a classe média começou com uma camada urbana pouco numerosa, formada 

pela burguesia nascente. Acima dela, os nobres e abaixo, a massa de trabalhadores. Já nos 

Estados Unidos ela começou com uma grande camada social de pequenos agricultores 

independentes, a antiga classe média, sem vínculos tradicionais como havia no feudalismo 

europeu. Acima desses agricultores havia grandes proprietários, e abaixo, uma massa 

trabalhadora não proprietária (MILLS, 1979).  

No contexto americano, no fim do século XIX, vários fatores, como a gestação das 

estruturas do capitalismo monopolista, o aumento significativo do maquinário industrial e o 

                                                
12 Usamos aqui a palavra ideologia a partir do ponto de vista de Mannheim (2010), que faz alusão à perspectiva 
do pensador, que diz respeito a como o indivíduo concebe as coisas, a partir do lugar histórico e social onde ele 
se encontra - um conceito total de ideologia -  que se contrapõe a um conceito particular, que representa um 
ceticismo a respeito das ideias e representações de alguém.  
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crescimento posterior do país, contribuíram para o encolhimento da economia do pequeno 

agricultor, passando-se o foco para a sociedade urbana e para o setor de serviços. Só para se 

ter uma ideia, de 1870 a 1940 houve a diminuição da antiga classe média – empresários 

livres, como agricultores independentes, comerciantes e profissionais liberais autônomos - de 

33% para 20%; do operariado, de 61% para 55%; e o aumento da nova classe média – 

empregados especialistas, como gerentes, profissionais liberais assalariados, professores, 

empregados do comércio e de escritórios - de 6% para 25%, em relação à população 

economicamente ativa. Dessa forma, não tendo havido uma polarização entre capitalistas e 

operários (nem nos Estados Unidos, nem na Europa), a sociedade americana acabou sendo 

fortemente marcada pela presença dessa nova classe média, os white-collars - os colarinhos-

brancos (pois trabalhavam com roupas de passeio, diferentemente dos operários, que 

trabalhavam de uniforme, os blue-collars) -, via racionalização e burocratização da indústria, 

das empresas prestadoras de serviços, do comércio dos bens produzidos e do Estado, que 

precisou criar novas funções tanto para que pudesse regular a economia quanto para prestar 

serviços sociais e de apoio à produção (MILLS, 1979).  

Essa nova classe média estadunidense é formada, portanto, por trabalhadores não 

manuais e não proprietários. Ainda que houvesse a mecanização do trabalho de escritório, 

com máquinas de escrever e de somar (diferentemente do trabalho do operário, cuja 

automatização o transformou em apertador de botões), tal mecanização funcionou como 

subordinada ao tipo de trabalho não manual, e a qualificação continuou a ser desejável para 

essas funções (GIDDENS, 1975). Assim, o desenvolvimento do capitalismo monopolista, 

com progresso técnico industrial, está vinculado a uma nova divisão do trabalho e na 

constituição da classe média, já que, quanto maiores as empresas e indústrias, maior a 

complexidade na gestão, expandindo as tarefas diretivas e gerenciais e diminuindo 

relativamente o número de trabalhadores na produção. Da mesma forma, o aumento da 

produção de bens de consumo impôs o desenvolvimento de meios de distribuição, com 

progressos na área de transportes, comunicações, finanças e comércio, e com uma complexa 

hierarquia de ocupações assalariadas, como intelectuais, gerentes comerciais, representantes, 

publicitários etc. (MILLS, 1979; QUADROS, 1991). 

Mudaram-se também, assim, as configurações do prestígio e da distribuição de 

poderes nessa nova nação de empregados, cujas oportunidades eram determinadas pelo 

mercado de trabalho (ocupação) e pela instrução, e não mais pela posse ou não de propriedade 

(MILLS, 1979). Em outras palavras, dentro da classe média, as principais fontes de 

diferenciação são as que têm a sua origem em diferenças nas possibilidades de mercado, 
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como as habilidades reconhecidas e especializadas vendáveis no mercado, e as que derivam 

de variações na divisão do trabalho (GIDDENS, 1975). O traço característico das ocupações 

de classe média é a técnica que é utilizada, já que ela implica um certo tipo de conhecimento 

duradouro que diferencia este tipo de trabalho do trabalho manual. Seus ocupantes têm o 

orgulho profissional de sua competência e do domínio das regras. E, a qualquer sinal de 

incerteza ou instabilidade econômica, "agarram-se tenazmente ao seu mais elevado status 

social e nunca esquecerão a distinção entre eles mesmos e os trabalhadores manuais" 

(HALBWACHS, 1978, p. 354). Ou seja, dentro de um mesmo escritório, ocupações 

especializadas de nível superior e nível técnico podem demarcar posições de classe que vão 

incidir nas oportunidades de vida, na renda e no status de seus portadores.  

Como fontes de renda, as ocupações estão ligadas à situação de classe, e 
como normalmente elas acarretam uma certa dose de prestígio, são também 
relevantes para o status do indivíduo. (MILLS, 1979, p. 91). 

 

Já com relação às diferenças interclasses, tanto colarinhos-brancos quanto operários 

pertencem a classes não proprietárias, mas guardam profundas diferenças especialmente em 

relação ao prestígio, que, aliás, segundo Mills (1979), é o traço característico dos primeiros. 

As raízes das diferenças se encontram: na renda superior; nas especializações que são 

exigidas para a maior parte dos empregos (e para isso demandam um maior investimento em 

tempo de estudo, uma impossibilidade para as camadas menos favorecidas nos anos decisivos 

para a vida profissional); nos empregos que, diferentemente dos das classes operárias, 

exigirão mais capacidade mental e menor esforço físico (ou seja, a importância do caráter 

manual ou não do trabalho na divisão entre as classes); na utilização de roupas de passeio no 

ambiente de trabalho; nos contatos sociais frequentes com as categorias superiores; e no 

prestígio extraído disso tudo. Temos, portanto, aqui também os principais capitais para a 

constituição do conceito bourdiano de classe social, como vimos: capital econômico, cultural, 

social e simbólico. Além de considerar a renda, a educação, a ocupação e o prestígio como 

indicadores da posição do indivíduo na sociedade, Mills (1979) também os pensa a partir de 

seu aspecto relacional, uma vez que, por exemplo, o status se efetiva quando há o seu 

reconhecimento e será tão maior quanto mais raro for o bem (material ou simbólico) 

adquirido, um pensamento que se aproxima bastante da ideia de distinção de Bourdieu (2007).  

Mas a complexidade da estrutura ocupacional faz com que a classe média não seja 

uma camada compacta horizontal, mas de certa forma uma pirâmide dentro da pirâmide, em 

que vão ser distribuídas as diferentes oportunidades e os diversos graus de prestígio (MILLS, 

1979). Assim, a classe média tende a dar mais valor ao efeito simbólico dos títulos escolares e 
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ao efeito de certificação social que eles proporcionam (BOURDIEU, 2013), a ponto de muitas 

vezes se preocupar mais com a aparência, incluindo vestuário e cosmética (BOURDIEU, 

2007). Afinal, isso faz parte de estratégias simbólicas de maior ou menor intensidade, usadas 

para lidar com as incertezas das relações entre práticas e posições que se encontram na classe 

média  (BOURDIEU, 2004). E aí está uma outra de suas características mais típicas, que é 

decorrente do fato de seus integrantes oscilarem nessas posições intermediárias entre os dois 

extremos do espaço social (BOURDIEU, 2012). 

Seria possível fazer um paralelo com a pressão que sofria a burguesia à época da 

sociedade de corte europeia, com conflitos em duas frentes. Essas camadas intermediárias 

estão submetidas a uma pressão social vinda de cima, de grupos que 
possuem maior poder, mais chances de dominação, de prestígio e de 
autoridade do que elas; e a uma pressão vinda de baixo, de grupos que se 
encontram em posição inferior quanto à autoridade e ao prestígio, mas que 
mesmo assim têm um papel preponderante como fator de poder na rede de 
interdependências da sociedade. (ELIAS, 2001, p. 262). 

 

Assim, a identidade pessoal e social dessas camadas de duas frentes era constituída 

pelos aspectos da própria civilidade percebidos como positivos, mais elevados e distintivos 

em relação às posições inferiores. Em outras palavras, era preciso manter as portas abertas 

para cima (nas relações com a nobreza) e fechadas para baixo (ELIAS, 1994). Essa 

vizinhança entre as classes e a justaposição da renda, especialmente nas camadas mais baixas 

da classe média e mais altas da classe baixa, geraram desde o surgimento da nova classe 

média do século XIX várias divergências nos estudos de mobilidade e diferentes formas de se 

considerar o fenômeno em sociedades distintas, o que, para Giddens (1975), não altera o 

retrato global. Porque, para o autor,  

se considerarmos a totalidade das recompensas econômicas disponíveis para 
trabalhadores manuais e não-manuais, a ideia de que esteja ocorrendo 
qualquer tipo de “fusão” global entre os dois grupos pode ser claramente 
rejeitada. (GIDDENS, 1975, p. 220). 

 

Ainda que flutuações na renda possam contribuir para uma justaposição nas margens 

da “fronteira” entre as classes média e baixa, a classe média desfruta de uma maior segurança 

no emprego, além de possibilidades de ascensão profissional e salarial em relação aos 

trabalhadores manuais.  

Essas possibilidades de mercado acabaram por traçar divergências marcantes na renda 

entre a classe média e a classe operária, mas não a ponto de tornar a classe média parte da 

classe alta, que é constituída pela elite proprietária. Segundo Giddens (1975), é possível 

afirmar que tanto nas sociedades europeias quanto nos Estados Unidos, essa classe não 
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proprietária tinha relações de diferenciação e também de homogeneidade com a elite 

proprietária, não sendo possível dizer que se tornaria uma classe totalmente antagônica ou 

solidária à elite. O que ocorre é um desejo de entrar para a classe alta, com o incremento na 

renda, garantindo para si segurança e lazer, sacrificando-se para que seus filhos possam 

terminar os estudos (se eles não subirem, que ao menos não desçam na hierarquia social), 

ambições que muito se assemelham àquelas da burguesia do Antigo Regime quando esta 

tentava conquistar o status da nobreza (HALBWACHS, 1978).  

E essa diferença entre as camadas não precisa, segundo Mills (1979), ser avaliada 

segundo o seu grau de consciência ou de organização para uma atitude coletiva, ou no grau de 

rivalidade de umas com as outras. Mas a possibilidade de ações semelhantes aumenta quando 

os indivíduos ocupam posições equivalentes.   

As diferenças importantes entre as pessoas são as que modelam suas vidas e 
suas ideias; naturalmente, dentro de cada estrato social os indivíduos são 
diferentes, mas se esse estrato foi bem analisado, podemos esperar a 
recorrência de determinados traços psicológicos. A probabilidade de que os 
homens tenham uma mentalidade e uma ideologia semelhantes, e uma certa 
unidade de ação, aumenta com o seu grau de homogeneidade em relação à 
classe, profissão e prestígio. (MILLS, 1979, p. 313). 

 

Esses desenhos que separam frações da classe média, e a própria classe média das 

classes alta e baixa, como vimos, terão impacto no habitus, nas relações e nas oportunidades 

de vida das pessoas. Neste segmento, buscamos traçar um contorno geral da classe média e de 

seu surgimento, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Vamos passar agora a direcionar 

a nossa visão para uma breve análise da formação de classes no Brasil.  

     

 

2.1 Formação de classes e capitalismo no Brasil.  

 

 

Como estamos pesquisando a percepção que as pessoas têm sobre classe social 

(especialmente as frações da classe média e classe baixa), sobre o outro e consequentemente 

sobre a percepção de si no contexto brasileiro, torna-se fundamental discutir aqui, em linhas 

gerais, a respeito do desenvolvimento capitalista e da formação das classes sociais no Brasil, 

em um contexto marcado pela característica colonial da nossa sociedade no desenvolvimento 

do capitalismo e das próprias diferenças regionais em um país tão grande e desigual quanto o 

nosso.  Falamos em linhas gerais pois o desenrolar da História está cheio de características 
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que abarcam aspectos econômicos, políticos e sociais que rendem ricas e diversificadas 

análises, nas quais não nos aprofundaremos por não ser o objetivo deste trabalho13. Cada 

época tem um desenrolar específico do processo de desenvolvimento do capitalismo e 

múltiplas consequências na vida das pessoas das diferentes classes sociais, em curto e longo 

prazos, e os diversos analistas privilegiam ora um ora outro aspecto, de acordo com o seu foco 

de preocupação. Abarcar, portanto, de forma aprofundada e levando em consideração os 

diferentes cenários e visões seria uma tarefa para além daquela a que nos propusemos. O que 

buscaremos agora é trazer aspectos do desenvolvimento capitalista que propiciaram a 

formação da classe média brasileira, o que também se configura como uma tarefa complexa, 

ou, como diz Oliveira (1988), uma cabeça de Medusa com mil serpentes, já que são tantas 

formas, expressões, ramificações e aparências que permeiam as definições e classificações, 

que torna-se difícil o trabalho de medi-la, saber onde ela começa e onde termina, e, mais 

especificamente, achar a sua irredutibilidade. O que é diferente, por exemplo, do que se 

esboçou na Europa, onde a divisão do trabalho nas cidades e a intensificação do comércio 

mundial fizeram surgir uma burguesia que se opunha aos senhores feudais e à massa 

trabalhadora (CARDOSO, F., 1977).  

Existem alguns estágios decisivos nas relações de poder no Brasil e no processo 

capitalista que foi se implantando para a constituição das classes sociais. Na época do 

Império, o que havia aqui era, segundo Cardoso (2010), um Império fraco, dependente das 

oligarquias locais na tentativa de garantir uma soberania sobre o território e a população, 

ambos - Império e oligarcas - temendo uma revolução dos escravizados; e as oligarquias, por 

sua vez, querendo fazer garantir seus ideais liberais (ideais que não se estendiam aos 

escravizados e trabalhadores miseráveis não escravos, porém cativos por outros mecanismos 

de sujeição, como colonato). Essa foi uma combinação de fatores que contribuiu para a 

formação posterior de um Estado descentralizado, em um processo que não ocorreu na mesma 

velocidade em várias regiões do país, mas em um ritmo especialmente muito lento na 

emergência da questão social da redistribuição dos bens escassos para a população mais 

pobre. Só para se ter uma ideia, os gastos com educação, saúde pública e assistência social 

giravam em torno de 5% dos gastos imperiais entre 1860 e 1885 (CARDOSO, 2010), um 

conservadorismo em relação à implantação de políticas públicas que persistiu até no contexto 

de grande crescimento econômico a partir da industrialização (QUADROS, 1991).  

                                                
13 Para uma discussão sobre diferentes interpretações deste processo, ver Bresser Pereira (1997).  
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Mais especificamente, o contexto histórico da formação da classe média brasileira 

envolve a consolidação do Estado nacional até 1850, com a formação de um corpo 

burocrático civil e militar; e a expansão da economia cafeeira de São Paulo a partir de 1870, 

com a criação de um setor urbano de serviços como suporte do setor agrário-exportador e 

posteriormente da indústria. Ela era formada por dois diferentes perfis: antigas famílias de 

proprietários de terras que migraram para as cidades, fugindo da decadência social, para 

ocupar os melhores cargos da burocracia de Estado, as profissões liberais e os postos de 

direção nas empresas, muitas vezes via apadrinhamento dos setores oligárquicos; e massas de 

trabalhadores rurais, nacionais e estrangeiros, que migraram para as cidades - especialmente 

para São Paulo14 - em busca de ascensão social e oportunidades inexistentes no campo, 

geralmente ocupando modalidades de trabalho não manual com menos prestígio ou o trabalho 

operário. Quando conseguiam fugir da proletarização, ocupavam posições de empregados de 

banco, de escritório e de pequenos funcionários do Estado. Somente com essa diferenciação é 

possível ver a complexidade de se falar em uma vertente ideológica única de classe média no 

Brasil, havendo momentos na história em que se opuseram os interesses, como no contexto da 

década de 30, em que as camadas médias tradicionais se alinharam às ideologias do 

liberalismo oligárquico, enquanto as baixas camadas médias se alinharam às ideias populistas. 

O ponto em comum entre elas era o temor à proletarização (SAES, 1984).       

Assim, até 1930, o que vigorou foi a dominação do capital comercial e dos interesses 

ligados à propriedade da terra, fundamentados na economia agrária exportadora, que se 

configurava como um obstáculo ao desenvolvimento industrial. A hegemonia política era 

exercida pela burguesia comercial e agrária de um lado e pela classe dos latifundiários do 

outro, revelando uma relativa fraqueza do poder federal (ARAÚJO, 1977).  

Na articulação dos interesses e poderes, a classe média urbana tradicional era aliada às 

oligarquias agrárias hegemônicas, unindo forças contra a taxação da propriedade, da renda e 

do capital, ficando, portanto, em uma situação favorável em fins do Império e começo da 

República. A Constituição de 1891 foi fundada sobre os ideais liberais, proibindo o voto dos 

analfabetos e estrangeiros, prescrevendo o Estado mínimo, mantendo algumas taxações a 

critério deste, mas dando às províncias a prerrogativa de taxar a atividade produtiva industrial 

e as trocas patrimoniais. Essa  taxação baseada no aparato produtivo de cada estado fez com 

que aumentassem as distâncias entre regiões ricas e pobres, como no caso de São Paulo, Rio 

Grande do Sul e parte de Minas Gerais, que arrecadavam per capita quase tanto quanto a 
                                                
14 Vale lembrar que os processos migratórios e de desenvolvimento do capitalismo brasileiro se deram com 
intensidade e velocidade diferentes de região para região.  
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União. As empresas públicas foram instituídas para privilegiar os negócios privados que as 

financiavam, o que requereu burocracias sempre crescentes, embora ainda não 

necessariamente especializadas, já que o poder de nomeação ainda estava na mão dos 

oligarcas. Mas com o passar do tempo, surgiu a pressão por regras mais racionais de 

administração, o que se constituiu como um importante elemento de desestabilização do 

poder oligárquico nas unidades da federação, especialmente nos estados mais ricos, em que a 

administração do poder econômico foi se tornando mais complexa, ultrapassando os 

interesses de clãs, mas também constituída por interesses de conglomerados econômicos, 

sociedades etc. (CARDOSO, 2010). 

Com a crise de superprodução cafeeira dos anos 1920, começou a ruir o discurso 

ideológico das oligarquias de que o interesse delas seria o mesmo do da nação, já que foi 

ficando claro que era o conjunto da sociedade que pagava pela especialização e pela 

"vocação" agrária brasileira, e que eram necessárias medidas que garantissem o bem-estar 

social. O golpe final veio com a crise do mercado mundial em 1929 e a industrialização 

tornou-se uma alternativa cada vez mais aceitável em detrimento do bloco oligárquico até 

então hegemônico, formando assim um contexto histórico próspero para a Revolução de 

1930, que substituiu paulatinamente o poder  oligárquico e acelerou o processo de 

industrialização com a entrada de novos interesses na classe dominante: os da burguesia 

industrial (SAES, 1984).  O capital industrial ganhou ainda mais força, uma vez que era 

aliado a uma política ligada aos investimentos estrangeiros: a produção local de bens de 

consumo duráveis abria portas para o mercado internacional e novos mercados para os bens 

de produção. O que mudou então foi que antes de 1930 os grupos oligárquicos hegemônicos 

tendiam a barrar a entrada da forte industrialização, mas a nova constituição da hegemonia 

política tendeu a aprofundar-se nela (ARAÚJO, 1977).  

A classe média teve importância crescente nas empresas privadas e públicas, 

especialmente a partir de 1930, com a urbanização, a industrialização e o crescente setor de 

serviços relacionado ao próprio contexto da industrialização, de forma que as orientações das 

políticas estatais foram influenciadas pela intelligentsia, o núcleo central da classe média. 

Oliveira (1988) exemplifica como as decisões sobre aborto, anteriormente a critério da igreja, 

passaram a fazer parte do expediente de sociólogos, demógrafos e médicos, assim como a 

proteção dos direitos de nações indígenas passou para as mãos de antropólogos. Dessa forma, 

a classe média foi se tornando uma tradutora e articuladora dos interesses das demais classes. 

Ela estava na gestão dos negócios do Estado, incluindo-se os militares, e entre estratos médios 

com projetos de poder (CARDOSO, 2010).   
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Com a perda da hegemonia dos setores oligárquicos, houve, de um lado, a aliança 

entre monopolistas, a burguesia local e interesses de funcionários e técnicos (classe média), 

formando um bloco de poder, ficando do outro lado as classes populares urbanas e rurais, cuja 

inserção nas atividades caracteristicamente capitalistas se deu de maneira diminuta, fazendo 

surgir “novas” relações de produção que marcaram boa parte das atividades do setor terciário, 

como nas ocupações autônomas do comércio de mercadorias, os pequenos serviços de 

reparação, empregos domésticos e várias formas de subempregos, trabalhados ocasionais e de 

um grande número de desempregados. Mas ao mesmo tempo, a industrialização e o 

capitalismo não desarticularam formas tradicionais de produção, como as economias de 

subsistência do setor agrícola e o artesanato, o que implicou em uma lógica estrutural 

específica na qual foram geradas formas de trabalho não tipicamente capitalistas, mas que 

eram parte integrante do processo, e não opostas ou à parte (CARDOSO, F., 1977). Ou seja, 

não havia um setor moderno em oposição a um setor atrasado: havia uma organicidade, de 

forma que o “moderno” cresceu e se alimentou da existência do “atrasado” (OLIVEIRA, 

2013).  

Com relação à formação da classe popular, nessa transformação da economia de base 

agrária para industrial-urbana, houve uma migração de pessoas do campo para a cidade, mas 

sem que houvesse uma ampliação em grande medida do número de empregos da indústria. O 

crescimento se deu no âmbito dos serviços para o escoamento dessa produção, como 

transporte, energia, comércio, finanças etc., mas cujo efeito de atração era muito maior do que 

sua capacidade de absorção da força de trabalho, em um processo de marginalização de 

grande parte desses trabalhadores. Seguiu-se nas cidades, segundo Kovarick (2009), um ritmo 

de produção de periferias, que em grande medida foi gerado pela ação do Estado nos 

investimentos desiguais na estrutura urbana, deixando às famílias a única opção de construir 

suas casas nas periferias desvalorizadas e sem benfeitorias, em que eram negados aos 

cidadãos os direitos e o acesso a benefícios básicos para a vida nas cidades: onde são 

pensados, executados ou frustrados projetos de vida. “As condições materiais objetivas 

constituem as fibras das quais a tecelagem permite múltiplas cores e desenhos” (KOVARICK, 

2009, p. 84). Mas essa “marginalização” não consiste na formação de grupos à parte no 

processo, fora da estrutura da sociedade em uma outra forma de dualidade, mas sim fazendo 

parte dela como um grande exército industrial de reserva, o que acabou servindo aos 

interesses da indústria, pois era possível dessa forma manter a competição entre os 

trabalhadores, assim como os salários baixos (BERLINCK, 1977). Aumentava-se a brecha 
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entre os rendimentos dos trabalhadores e os rendimentos do capital, impulsionada pelo 

crescimento da oferta de força de trabalho em relação à demanda (OLIVEIRA, 2013).    

Assim, o crescimento brasileiro, especialmente pós-1930, esteve mais intimamente 

ligado com a constituição e relações de oposição entre classes sociais internas e com as  

necessidades de produção/acumulação do que necessariamente do ponto de vista da dualidade 

entre moderno e arcaico, também relacionada às relações entre nações (ainda que o 

desenvolvimento capitalista brasileiro também seja um reflexo da expansão capitalista 

internacional), dualidade que era presente no  pensamento dos estudiosos da Cepal – 

Comissão Econômica para a América Latina e da qual discorda Oliveira (2013). Para o autor, 

em vez de obstáculo ao moderno, o arcaico, no caso a agricultura atrasada, era quem 

financiava o moderno e a industrialização, inclusive baixando o custo de reprodução da força 

de trabalho nas cidades. Além disso, para o autor, a articulação dessas formas econômicas 

teve relação com a política. As leis trabalhistas, por exemplo, com a instituição do salário 

mínimo, deram a tônica de um novo modelo de acumulação em que se igualava para baixo o 

preço da força de trabalho, reconvertendo inclusive trabalhadores especializados à situação de 

não qualificados15, nessa nova conjuntura em que a classe burguesa industrial passou a ser 

hegemônica em detrimento (mas não com a anulação total do poder) dos proprietários rurais. 

Os salários de categorias que foram fixados acima do mínimo não seguiram a lógica da 

produtividade de cada ramo industrial para determinar o valor da sua força de trabalho, mas 

tiveram o salário mínimo como referência. Com o crescimento da indústria e a necessidade de 

infraestrutura nas cidades, era preciso o apoio da parte de serviços, que cresceu, ainda que 

com a oferta de força de trabalho barata, agravada pela grande quantidade de trabalhadores 

vindos da zona rural. Eram pequenas mercearias, bazares, oficinas de reparos, ateliês de 

serviços pessoais e comércios que faziam circular os produtos oriundos da indústria, livrando-

a do custo de tal atividade. Assim, para o autor, a divisão do trabalho se deu também além dos 

muros da fábrica.  

Com relação à característica do trabalho manual e não manual, no Brasil a diferença se 

mostrou expressiva. A escravidão deixou marcas profundas, gerando uma ética de trabalho 

manual degradado (CARDOSO, 2010), contra o qual a sociedade brasileira nutriu grandes 

                                                
15 Um outro exemplo do caráter contraditório do populismo é apontado por Saes (1984): o Estado concede a 
cidadania à classe operária com as leis trabalhistas mas ao mesmo tempo subtrai-lhe a possibilidade de uma 
organização corporativa independente, por meio de um "sindicalismo de Estado", que exigia o reconhecimento 
dos sindicatos pelo Ministério do Trabalho.  
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preconceitos (BERLINCK, 1977; SAES, 1984), afetando não só os escravizados, os libertos e 

seus descendentes, mas toda ocupação vista como inferior, pela característica manual.  

O fenômeno de clivagem social entre o "trabalho manual" e o "trabalho 
não-manual", próprio a toda sociedade capitalista, foi reforçado ao nível da 
sociedade brasileira pela sobredegradação imposta às "atividades manuais" 
pelo trabalho escravo. (SAES, 1984, p. 13). 

 

No mesmo sentido, consolidou-se uma indiferença, por parte das elites, às demandas 

populares e uma hierarquia social rígida atravessada por enormes desigualdades, que 

atingiram também toda uma classe de imigrantes brasileiros ou natos, operários fabris, 

funcionários públicos, policiais de baixa patente, vendedores ambulantes, mendigos, 

jogadores, prostitutas, malandros, prestadores de serviços, pequenos comerciantes e 

empregados domésticos, todos eles considerados como “povo”. Diferentemente de uma 

oposição de classe típica da modernidade capitalista, até então a ordem social não oferecia 

elementos de diferenciação às classes populares. Reafirmando e recusando suas distinções por 

meio de violência intraclasse – ou horizontal – dificultou-se a construção de identidades 

coletivas duráveis, em contraste com as elites econômicas e políticas, cuja dominação não se 

exercia somente pela exploração da força de trabalho daqueles, mas pelo controle social de 

sua vida cotidiana. E o Estado, indiferente ao destino do povo, não mediava as relações dentro 

das classes populares, mas estava presente na manutenção da ordem pública e da proteção das 

classes altas e médias em ascensão pelo uso da força (violência vertical), opondo dominantes 

e dominados e não necessariamente capitalistas e operários (CARDOSO, A., 2010).  

Os escravos, os índios, os peões livres, os libertos, os “camponeses”, são os 
testemunhas mudos de uma história para a qual não existem senão como 
uma espécie de instrumento passivo sobre o qual operam as forças 
transformadoras da história. (CARDOSO, F., 1977, p. 64). 

 

Essa diferenciação expressiva entre os tipos de trabalho obviamente teriam 

consequências a médio e longo prazos na sua remuneração. Cardoso (2010), analisando o 

poder de compra do salário mínimo estipulado no governo de Vargas em 1940, calcula que o 

ganho mensal de um trabalhador de classe média fosse muito superior a 10 vezes aquele 

valor. Com uma migração significativa do campo para as cidades, o padrão 

desenvolvimentista de inserção ocupacional foi desigual, uma vez que esses trabalhadores 

encontraram mercados de trabalho com posições mal remuneradas em comparação com as 

posições médias e superiores, cuja entrada era possível pela educação formal.  

Se a entrada nas posições médias se deu em grande medida pela educação formal, 

especialmente para as profissões liberais, vale um parêntese a respeito do acesso à educação 
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no país. A educação fundamental e pequena parte da educação secundária, segundo a 

Constituição de 1891, ficaram a cargo dos estados e municípios e a maior parte da educação 

secundária e a totalidade da educação superior ficaram a cargo da União. Mas como a renda 

da maioria dos estados, com exceção de São Paulo e parte do Rio Grande do Sul, era muito 

baixa, isso fez com que a educação chegasse lentamente a amplas camadas da população. 

Ainda que o investimento em educação secundária e superior até 1940 ficasse em torno de 

14% do orçamento, naquela década a taxa de analfabetos ainda era de 54% no país, devido à 

escassez nos gastos com educação fundamental, o que teve consequências duradouras para a 

reprodução da desigualdade no país (CARDOSO, 2010). Mas a partir da década de 1980, com 

a ampliação do sistema educacional, houve também uma deterioração do valor do diploma, e 

a entrada no mercado de trabalho passou a ser feita para posições inferiores às de 20 anos 

antes. Se os escolarizados passaram a ocupar posições mais baixas, as condições de emprego 

para os menos escolarizados se tornaram ainda mais difíceis (CARDOSO, 2010). Ou seja, é 

de longa data o histórico de grandes clivagens entre as classes sociais no que se refere à 

educação formal, e, se entendemos que ela pode definir oportunidades de vida, grande parte 

da população brasileira teve suas possibilidades imobilizadas pela dificuldade ou 

impossibilidade de acesso à educação. 

Retomando o processo de desenvolvimento do capitalismo brasileiro, as décadas de 

1950 e 1960 podem ser consideradas como um momento fundamental para o crescimento da 

classe média urbana brasileira, pois coincidem com uma industrialização pesada e com o 

capitalismo monopolista. O processo de acumulação se acentuou na expansão do Plano de 

Metas de Juscelino Kubitschek (1956-61), com a implantação dos ramos automobilístico, da 

construção naval, da mecânica pesada, cimento, papel e celulose, juntamente com o 

incremento da capacidade da siderurgia e o investimento do Estado em infraestrutura para 

viabilizar o avanço da indústria. Mas ainda que neste período, como nos governos de Jânio 

Quadros e João Goulart, medidas populistas como os subsídios do Estado a preços de 

transportes, energia, combustível e trigo estivessem sendo aplicadas, os recursos não 

chegavam às mãos do consumidor, porque eram mediados pelas empresas e corroídos pela 

inflação (OLIVEIRA, 2013). Os gastos sociais representavam nesta época 7% dos 

investimentos requeridos no Plano de Metas, restritos à alimentação e à educação, e ainda 

assim não foram plenamente implementados, em um cenário diferente do que ocorreu com as 

metas relativas às indústrias de base, à energia e aos transportes (QUADROS, 1991).   

Assim, para Oliveira (2013), a diferença entre os salários da classe média e da classe 

baixa se acentuou pós-1964, ainda que não se pudesse comprovar uma redistribuição de renda 
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para a classe média no período. Obviamente é maior o seu poder de consumo, mas em uma 

estrutura voltada para atender as necessidades da produção. Junte-se ao crescimento da 

desigualdade no país, pela acumulação de poucos (e o achatamento do restante), a repressão, 

que inibiu as possíveis pressões dos trabalhadores por melhores condições de vida e de 

trabalho (OLIVEIRA, 2013). Inclusive no período de grande dinamismo econômico, com o 

aumento de empregos, implantação de infraestrutura para a produção de bens de produção e o 

crescimento do Estado, o chamado "milagre" iniciado em 1967, houve a combinação de 

conservadorismo na formulação da política econômica e social com autoritarismo político, 

ambas as características com um traço comum: o descompromisso com as necessidades das 

camadas menos favorecidas (QUADROS, 1991).  

Longe de ser uma proposição reformista, o acesso das grandes massas da 
população aos ganhos da produção foi sempre uma condição sine qua non da 
expansão capitalista, mas a expansão capitalista da economia brasileira 
aprofundou no pós-ano 1964 a exclusão que já era uma característica que 
vinha se firmando sobre as outras e, mais que isso, tornou a exclusão um 
elemento vital de seu dinamismo. (OLIVEIRA, 2013, p. 118). 

 

As ocupações típicas de classe média subiram de 25% em 1950 para 29% entre a  

população economicamente ativa em 1970. No decorrer desta década, as ocupações típicas de 

classe média se aproximaram de 1/3 entre a população economicamente ativa, com destaque 

para a área de gestão, como administradores, gerentes, chefes e auxiliares de escritório 

(QUADROS, 1991). Isso significava uma decadência das camadas médias tradicionais, 

ligadas aos interesses oligárquicos, e a ascensão de uma nova camada, formada pela 

integração progressiva de profissionais liberais à grande empresa, cuja autoridade técnica ou 

administrativa estaria na origem da convicção sobre o caráter racional da autoridade e da 

necessidade de uma organização hierarquizada da sociedade (SAES, 1984).  

Olhando mais detidamente para o interior da classe média durante a década de 1970, 

ainda no período do "milagre econômico", nas regiões de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e 

Salvador, Quadros (1991) fez uma divisão em quatro faixas de rendimentos médios, que 

revela sua heterogeneidade. Quase metade das pessoas ocupadas se encontrava no último 

estrato, como os escriturários, enfermeiras, comerciários, bancários e outros, ou seja, nas 

ocupações cuja média salarial se aproxima da média salarial do operariado fabril. No polo 

oposto, somente 1/4 da classe média detinha as maiores médias salariais. Os novos postos da 

classe média correspondiam a 37% da população economicamente ativa urbana, sendo que, 

no interior da classe média, o maior crescimento se deu em ocupações de nível superior ou 
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hierarquicamente bem localizadas, acompanhado pela precariedade social em que se 

encontravam os trabalhadores de classe média mal remunerados (QUADROS, 1991).   

Tais mudanças no capitalismo contemporâneo, como o enriquecimento da divisão 

social do trabalho, a emergência dos especialistas e a regulação política do mercado, entre 

outros, acabaram por conduzir essa camada intermediária a um crescimento quantitativo 

expressivo, levando-a a uma centralidade não só social, mas em determinadas circunstâncias, 

também política. Para Oliveira (1988), isso ocorreu principalmente a partir de 1964, no 

período autoritário brasileiro, com a criação de funções graças à expansão da economia, com 

o aumento da presença de empresas estatais e com a aproximação do Estado com a economia, 

conduzindo a uma regulação política com a eliminação da esfera pública. Ou seja, as classes 

em geral desapareceram da política (inclusive pela repressão), ficando a classe média super-

representada. Com a volta da democracia, essa super-representação continuou, ainda que 

perdendo espaço para as bancadas formadas pelo empresariado, mas continuando muito maior 

do que as formadas pelos setores populares. A classe média, assim, acabou se tornando 

responsável pela tradução das demandas difusas das classes populares e pela articulação dos 

interesses das classes dominantes (OLIVEIRA, 1988). Além disso, ainda que houvesse dentro 

da classe média ocupações com baixos salários, é preciso considerar a importância do  

segmento de trabalhadores de classe média em melhores posições, que formam o seu “núcleo 

duro”, que é 

elemento decisivo na estruturação da mídia, da moda, da indústria cultural e 
de diversões, da opinião pública etc., constituindo-se em algo como uma 
influente elite intermediária no “moderno estilo de vida urbano”. 
(QUADROS, 1991, p. 51).  

 

Essa expansão da classe média, impulsionada pelo “milagre econômico”, cessou e, na 

década de 1980, o que se viu foi uma reprodução dessa classe, sem abertura de novos postos 

de trabalho para as novas gerações. O país sofreu uma longa fase de estagnação da renda per 

capita, inibindo a mobilidade social e aumentando o desemprego, achatando a classe média e 

marginalizando ainda mais a classe operária. As camadas médias adultas alcançaram 

condições melhores do que seus pais, mas seus filhos encontraram obstáculos cada vez mais 

sérios para manterem o padrão até então alcançado.  

Com uma política de controle inflacionário, que teve como consequência a recessão 

econômica, o Brasil dos anos 1980 e início da década de 1990 esteve economicamente perto 

da estagnação, com uma mudança da estrutura social pautada por uma menor industrialização 

e, com ela, a precarização dos empregos e migração de muitas posições para os setores de 
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serviços, informal e conta própria, especialmente na base da pirâmide, sem que isso afetasse a 

estabilidade dos estratos de elite (SCALON, 2009). Ao mesmo tempo, a Constituição de 1988 

instalou formalmente a estruturação do Estado de bem-estar social, com a criação do SUS - 

Sistema Único de Saúde e a unificação do Sistema de Assistência e Previdência Social para 

trabalhadores urbanos e rurais, o que, mesmo que tardiamente, começou a criar bases para a 

difusão do padrão do consumo de massa (POCHMANN, 2014).  

Mas, com a estabilização da economia após a implantação do Plano Real, na segunda 

metade da década de 1990, acompanhada, na década seguinte, pelo crescimento econômico e 

pela ampliação e aprofundamento das políticas sociais - como programas de transferência de 

renda para a classe trabalhadora, somados à elevação do valor do salário mínimo e o acesso 

ao crédito, entre outros fatores, como o aumento da inserção da mulher no mercado de 

trabalho e a redução no tamanho médio das famílias - houve um impacto expressivo na renda 

familiar e na estrutura social brasileira, com uma expressiva queda na quantidade de 

miseráveis e com a ampliação do emprego formal nas ocupações de menor rendimento. Isso 

impactou o consumo das camadas de menor remuneração, contribuindo para a redução da 

pobreza e da desigualdade de renda no país (POCHMANN, 2014). Também desencadeou a 

nomeação de uma suposta nova classe, que teria ascendido da classe popular para a classe 

média: a "nova classe média". Analisaremos a questão do surgimento do termo adiante.  

Mas um cenário de recessão econômica e um reajustamento das contas públicas já têm 

impactado as previsões de crescimento econômico e de inflação em 2015. Segundo o 

Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, do 3º bimestre do ano citado, há a 

previsão de redução do crescimento real do PIB de -1,20% para -1,49%, de forma que tal 

queda tem impacto no mercado de trabalho e na taxa de crescimento da massa salarial 

nominal16, que foi revista de 4,83% para 1,74%, com inflação a 9% (BRASIL, 2015). Em 

relação a 2014, o número de desocupados cresceu 44,9%, o que significa mais 522 mil 

pessoas à procura de trabalho. A comparação entre a distribuição da população ocupada, 

segundo a posição na ocupação em junho de 2014 e 2015, mostra uma queda de 0,4% no 

número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado; um acréscimo de 

0,1% no número de empregados sem carteira assinada no mesmo setor; um acréscimo de 

0,6% do número de militares e funcionários públicos; um acréscimo de 0,3% do número de 

trabalhadores por conta própria e um decréscimo de 0,2% no número de empregadores 

(IBGE, 2015). Como este é um processo muito recente, ainda não temos dados disponíveis a 
                                                
16 Massa salarial nominal é a soma dos rendimentos dos trabalhadores com carteira assinada, em valor bruto, 
sem o desconto da inflação do período. 
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respeito dos impactos reais desse movimento na estrutura social sobre cada classe a médio e 

longo prazos, mas já é possível ver nesses números uma tendência à informalidade e ao 

desemprego, ainda que haja um aumento das posições de classe média nos setores militar e 

estatal.  

Assim, a sucessão de crises continua a sugerir que o Brasil tenha chegado ao século 

XXI sob a forma de um ornitorrinco (OLIVEIRA, 2013): altamente urbanizado, com forte 

setor de agronegócio, porém com pouca força de trabalho e população no campo; com um 

setor industrial completo, informatizado, uma estrutura de serviços diversificada para atender 

tanto aos estratos de alta renda quanto aos mais pobres, um sistema financeiro atrofiado e 

fraca produção de conhecimento.  

Com relação às classes sociais, vimos que as oportunidades de acesso à escolarização, 

que levariam a melhores postos de trabalho, foram ficando restritas às posições mais altas, 

obstaculizando ações conjuntas da classe média e baixa para o fortalecimento do quadro de 

proteção social, reforçando as desigualdades.  

 

 

2.2 É possível falar em "Nova Classe Média"?  

 

 

Quando no Brasil se faz referência a uma hipotética “nova classe média”, o que se 

quer é fazer referência a uma nova camada da população que pertence ao que a Pesquisa da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), coordenada pelo economista Marcelo Neri (2008), chama 

de Classe C, a classe intermediária (média da renda média da sociedade), em uma escala de A 

a E, compreendida entre os 50% mais pobres e os 10% mais ricos, e cujos limites são dados 

pela renda domiciliar per capita17. A novidade, que motivou a nomenclatura “nova classe 

média”, é que entre 2004 e 2008, uma "classe" intermediária subiu de 42% para 52%, para 

Neri (2008), graças principalmente ao aumento da renda e de postos de trabalho.  

Do ponto de vista sociológico, esta nomeação tem gerado divergências, especialmente 

por deixar a impressão de que há uma mobilidade de classe, já que há uma diminuição do 

número de pessoas que estariam em situação de pobreza e uma “migração” para a classe 

média. O ponto fundamental da discordância é a utilização da renda ou o poder de compra 
                                                
17 Soma da renda de todas as pessoas dos domicílios dividida pelo número total de moradores. Neri (2008) 
utilizou dados da PME – Pesquisa Mensal do Emprego – e da PNAD – Pesquisa Nacional por Amostras de 
Domicílios – ambas realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
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para se situar um indivíduo em uma ou outra classe social, ou seja, uma confusão entre 

estratificação, que pode ser feita a partir de algum critério tomado arbitrariamente, e classe 

social. Esse tipo de discussão não é novidade. Goldthorpe e outros (1975) questionaram 

algumas correntes no contexto britânico das décadas de 50 e 60 que defendiam teses de que a 

classe trabalhadora estaria virando classe média, graças a um "emburguesamento" daquela no 

capitalismo industrial avançado e um incremento no poder de consumo. Segundo os autores 

(1975, p. 24), "class position is not merely a matter of consumer power: the function and 

status of a group within the social division of labour must still be regarded as being of basic 

importance", além de outros aspectos, como as próprias conexões sociais entre as classes.  

No contexto brasileiro, Pochmann (2014) critica esta versão de que exista uma "nova 

classe média" devido à fragilidade e ao simplismo da noção, e por tal hipótese ser desprovida 

de rigor acadêmico. A análise do autor prioriza18 o avanço do bem-estar social na década de 

2000, pelo qual políticas de distribuição de renda fizeram com que houvesse uma tendência 

de homogeneização do padrão de consumo de bens duráveis que até então eram acessíveis às 

classes média e alta. Entre 2005 e 2008, segundo o autor, a participação relativa da população 

na base da pirâmide social (renda mensal de até R$ 188,00 per capita) encolheu 22,8%, com a 

ascensão de 11,7 milhões de pessoas para estratos de maior renda (renda mensal de R$ 188,00 

a R$ 465,00; e acima de R$ 465,0019). A geração de postos de trabalho mudou o mapa da 

distribuição do rendimento dos ocupados, especialmente daqueles cuja faixa de renda vai até 

1,5 salário mínimo mensal. Da mesma forma, o aumento do salário mínimo beneficiou não só 

os ocupados, como também os beneficiados pelas políticas de garantia de renda, porque ele 

serve de indexador para elas. Essas pessoas passaram a consumir bens duráveis, como 

eletrodomésticos, computadores, aparelhos celulares etc., o que representa uma nova base de 

consumo para a classe trabalhadora, mas não sua conversão em classe média.  

A partir do rendimento de "nova classe média", o projeto político da 
liberdade de comprar o que melhor convier se expressaria pelo meio 
propagandístico da justiça social, ainda que falsa. (POCHMANN, 2014, p. 
16).  

 

                                                
18 Cabe aqui ressaltar um ponto sobre a análise de Pochmann. Apesar de o autor trazer em números dados 
relativos ao período de estabilidade econômica, como um avanço na melhoria de vida das famílias de baixa 
renda, ele não discorre sobre a implantação do Plano Real, consequente estabilização da economia e controle 
inflacionário como causas que contribuíram para o maior acesso ao consumo dessas famílias. Ganham maior 
destaque explicativo as políticas de transferência de renda num desenvolvimento de um Estado de bem-estar 
social, a partir da "derrota do neoliberalismo nas eleições presidenciais de 2002" (POCHMANN, 2014, p. 66).  
19 Divisão da população em três partes equivalentes, formulação do autor. 
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Na mesma linha de pensamento, Scalon e Salata (2012) consideram que, apesar de os 

números absolutos das classes crescerem, é possível notar pequenas mudanças no interior da 

classe média, de 2002 a 2009, em que houve um aumento somente nos grupos cujas 

ocupações detêm o menor prestígio, do ponto de vista do tipo de ocupação e posição no 

mercado de trabalho20. Dentro deste período analisado, segundo os autores, quase todas as 

classes apresentaram aumento em suas rendas, mas as que mais se beneficiaram, 

proporcionalmente, foram as localizadas no setor dos trabalhadores manuais, o que permite 

concluir novamente que houve uma aproximação na estratificação entre uma parcela da classe 

baixa e a classe média, mas não uma real mobilidade de uma para a outra.  

Isso porque, como já vimos, um dos principais marcadores para diferenciar as classes 

médias das classes trabalhadoras é o caráter manual ou não de seu trabalho. A classe média, 

assim, seria formada pelas pessoas que partilham de posições de classe semelhantes, 

geralmente localizadas entre os grandes empregadores e os trabalhadores manuais, compostas 

em sua maior proporção por pessoas de escolaridade média-alta. Seria dividida, segundo 

Quadros e Antunes (2001), em alta classe média e média classe média. A baixa classe média, 

que seria o que tem sido chamado de “nova classe média”, estaria inserida na classe baixa. O 

quadro geral de classes, levando em conta o fator ocupacional, ficaria construído de forma 

que a burguesia seria constituída pela elite e pela classe média alta; a pequena burguesia, pela 

média classe média (ou apenas classe média); e as classes subalternas, pelas baixa classe 

média e classe baixa (RONSINI, 2012). Vamos falar sobre isso mais detalhadamente no 

próximo item, especialmente fazendo essa relação entre estratificação e classe social.  

Segundo Souza (2012), acreditar que esta camada em ascensão econômica é a "nova 

classe média" é o mesmo que dizer que o Brasil está se tornando um país de primeiro mundo, 

onde as classes médias – e não os pobres, os trabalhadores e os excluídos – formam o 

fundamento da estrutura social. Para o autor, isso é uma meia verdade. É verdade pelo lado de 

que há mudanças reais. Mas é mentira porque essas mudanças têm sido interpretadas por um 

modo distorcido, como se ocorressem sem conflitos e contradições. 

É justamente a legitimação de privilégios inconfessáveis que está em jogo na 
noção, hoje corrente entre nós, de ‘nova classe média’ para os brasileiros 
trabalhadores que examinamos. Trata-se de uma interpretação triunfalista 
que pretende esconder contradições e ambivalências importantes da vida 
desses batalhadores brasileiros e veicular a noção de um capitalismo 
financeiro apenas ‘bom’ e sem defeitos. (SOUZA, 2012, p. 45). 
 

                                                
20 Os autores utilizam o esquema de Erikson, Goldthorpe e Portocarero - EGP.  
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Segundo Souza (2012), o nome mais apropriado para esta classe seria nova classe 

trabalhadora brasileira, que se situa entre os excluídos, a ralé21, e as classes média e alta, e 

que destas últimas se diferencia por não ser detentora dos principais tipos de capitais, que 

asseguram o acesso privilegiado aos bens materiais e culturais. A nova classe trabalhadora é 

uma classe social moderna, produto das transformações do capitalismo mundial e brasileiro 

nas décadas de 1990 e 2000. A ascensão destas pessoas se deu à custa de muito esforço e dos 

valores familiares, fundados no trabalho duro e continuado mesmo em condições sociais 

difíceis, a ponto de perderem o direito, desde bem novas, ao tempo de planejamento de vida, 

em decorrência da necessidade do trabalho para a sobrevivência, diferentemente das pessoas 

das classes média e alta. Mas, a partir dessas transformações econômicas, o Brasil vivia, ainda 

segundo o autor, em um contexto de apologia ao desenvolvimento capitalista brasileiro, na 

direção de uma sociedade de primeiro mundo. E isso fez com que se criasse a ideia de uma 

classe média pujante, sem deixar perceber que na verdade era uma classe formada por uma 

maioria de pobres, como nos países de terceiro mundo.  

Entendemos que os critérios de Neri (2008) são claros em relação à classe média como 

categoria estatística e não como um conceito sociológico. Mas a nomeação de uma camada da 

população que ainda se encontra em condições precárias como “classe média” pode induzir a 

erro em relação ao entendimento da estrutura social brasileira. Afinal, segundo Bourdieu 

(2012), o próprio ato de nomear institui a existência do que se nomeia. Para o autor, é um 

considerável poder social a capacidade de explicitar, objetivar, e tornar até mesmo oficial 

aquilo que permanecia em estado de inquietação na experiência individual, e constituir 

grupos, o consenso, o senso comum. E, conforme o conceito de classe social bourdiano, com 

o qual estamos trabalhando, estar em uma  posição de classe depende de vários fatores, dentre 

eles renda, escolaridade ou acesso à cultura, e ocupação, que vão incidir tanto na renda quanto 

em aspectos simbólicos como prestígio, e portanto nas oportunidades de vida de uma pessoa. 

Ou seja, é preciso muito mais variáveis para se pensar em classe social do que somente poder 

de consumo. Este, utilizado como critério único, nos remete a uma posição não de classe, mas 

de uma estratificação possível. 

 

 

                                                
21 Souza (2012) afirma que o uso do termo ralé não é para ofender pessoas, mas “chamar a atenção, 
provocativamente, para o nosso maior conflito social e político: o abandono social e político, ‘consentido por 
toda a sociedade’, de toda uma classe de indivíduos ‘precarizados’ que se reproduz há gerações enquanto tal”. 
(SOUZA,  2012, p. 25). 
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2.3 Classe média e estratificação social.  

 

 

Trabalhamos teoricamente o conceito de classe social e em especial os de classe média 

e baixa, fazendo a distinção entre classe social e estratificação. Mas as duas coisas não são 

excludentes. Especialmente porque estamos olhando mais de perto as classes, buscando 

enxergar frações na estratificação. Isso se faz importante para deixar claro para o leitor quais 

foram os critérios que utilizamos para estratificar os respondentes desta pesquisa. Conforme 

dissemos anteriormente, foram 201 respondentes e 18 entrevistados que nos falaram sobre 

suas representações de classe e aparência, mas que falaram de algum "lugar" no espaço social. 

Para buscarmos relacionar a localização e as suas percepções, procedemos a uma análise de 

classe, mas também a uma estratificação social.  

Para isso, foram necessários dois passos fundamentais: escolher um critério de 

estratificação que leve em conta a base conceitual de classe social que apresentamos 

anteriormente – que vai além dos critérios econômicos (ainda que eles sejam determinantes); 

e localizar as pessoas dentro deste critério, ainda que com lacunas de informações, pois vários 

respondentes não quiseram, por exemplo, declarar a sua faixa de renda. É preciso ressaltar 

que, apesar de a estratificação propor uma espécie de linha vertical, em que se usam termos 

para definir camadas como baixas e altas, este é um aspecto puramente formal, já que, com 

base na teoria bourdiana, consideramos que as relações entre as posições de classes ocorrem 

em um espaço multidimensional, em que nem sempre é possível mapear todos os aspectos 

que contribuem para posicionar bem ou mal uma pessoa no espaço social, inclusive os seus 

ganhos indiretos, obtidos pela posse de um determinado tipo de capital. A respeito da divisão 

do espaço construído em sua obra A Distinção, Bourdieu afirma que 

não dispondo da pesquisa (talvez, irrealizável na prática) que fornecesse, a 
propósito da mesma amostra representativa, o conjunto dos indicadores do 
patrimônio econômico, cultural e social, além de sua evolução, necessários 
para construir uma representação adequada do espaço social, construiu-se 
um modelo simplificado deste espaço a partir dos conhecimentos adquiridos 
no decorrer das pesquisas anteriores. (BOURDIEU, 2007, p. 117).!!

 

Existem várias teorias sobre classe social, que partem de diferentes premissas, e o 

mesmo ocorre com as de estratificação. Dentro do pensamento marxista, por exemplo, a posse 

ou não dos meios de produção é fundamental tanto para uma análise profunda das relações 

dentro do capitalismo quanto para os estudiosos que se propõem a estruturar a sociedade em 

agrupamentos, de forma que a localização (estratificação) de classe em uma estrutura não 
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pode deixar de levar em conta as classes em relação. É neste tipo de conexão teórica que se 

baseia o pensamento sobre classe e estratificação de Stavenhagen (1976) e os esquemas de 

Wright (2005)22, por exemplo, que afirma que é sempre bom lembrar que localização de 

classe não é classe e que, mesmo considerando que haja fundamentalmente duas classes no 

capitalismo – capitalistas e operários – o autor já trabalhou com esquemas de até doze 

localizações, e em outros momentos somente com duas, ou seja, a divisão das localizações de 

classe vai depender também dos problemas que o pesquisador tem em mãos. Da mesma 

forma, autores que buscam estratificar com base na perspectiva weberiana utilizam critérios 

como a situação de mercado proporcionada pelas ocupações (e o status delas decorrentes) e as 

relações de trabalho para distribuir os agrupamentos na estrutura, como é o caso de 

Goldthorpe (2000)23. 

 Já Ribeiro, Costa e Ribeiro (2013), no Brasil, entendem que o conceito de classe de 

Pierre Bourdieu possibilita a união de alguns aspectos tanto da teoria marxista quanto da 

weberiana, mas que acrescenta atributos - como o conceito de espaço social, constituído pelos 

diferentes volumes e tipos de capitais -, que possibilitam uma operacionalização do conceito 

de classe para análises empíricas. Assim, os autores lançam mão do esquema de estratificação 

social construído pelo Observatório das Metrópoles24, utilizando as ocupações, respeitando os 

princípios da oposição de capital e trabalho, dos níveis de subordinação e comando, de 

trabalho manual e não manual, de trabalho público e privado e de setores de atividade 

                                                
22  Inicialmente, Wright desenvolveu um esquema de posições de classe constituído por seis categorias: 
burguesia, pequenos empregadores, pequena burguesia, gerentes e supervisores, assalariados semiautônomos e 
proletários. Posteriormente, se aprofundando na característica de exploração dos contratos de trabalho, construiu 
um novo esquema com doze categorias, que divide empregadores e empregados, mas ranqueia, do lado dos 
empregadores o número de empregados; e do lado dos empregados e das classes contraditórias, como os 
gerentes e os supervisores, as habilidades e as relações de autoridade. Para mais detalhes do esquema, ver 
WRIGHT, Elin Olin. Class Counts. Cambridge University Press: Cambridge, 1997. Uma análise sobre algumas 
correntes de estudos sobre classe e estratificação pode ser encontrada em CROMPTON, Rosemary. Class & 
Stratification. Cambridge: Polity Press, 2012. 
23 O esquema de Goldthorpe (em uma de suas versões) se divide em: “I – Professionals, administrators and 
managers, high-grade; II – Professionals, administrators and managers, lower-grade, and higher-grade 
technicians; IIIa – Routine nonmanual employees, higher grade; IIIb – Routine nonmanual employees, lower-
grade;  IVabc – Small proprietors and employers and self-employed workers; V – Lower-grade technicians and 
supervisors of manual workers; VI – Skilled manual workers; VIIa – Nonskilled manual workers (other than in 
agriculture); VIIb – Agricultural workers.” A distinção básica desse esquema está entre pessoas que compram o 
trabalho de outros; pessoas que não compram o trabalho de outros, mas também não vendem o próprio; e 
pessoas que vendem o seu próprio trabalho para um empregador  (GOLDTHORPE, 2000, p. 209).  
24 O Observatório das Metrópoles é um “grupo que funciona como um instituto virtual, reunindo hoje 159 
pesquisadores (dos quais 97 principais) e 59 instituições dos campos universitário (programas de pós-
graduação), governamental (fundações estaduais e prefeitura) e não-governamental, sob a coordenação geral do 
IPPUR - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro.” 
Disponível em < 
http://www.observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=142&
lang=pt> Acesso em: 17 jun. 2015.  
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econômica, utilizando como filtro para algumas categorias a escolaridade e a renda. O quadro 

da estratificação leva em conta três grandes classes sociais, suas oito frações de classe e vinte 

e quatro categorias sócio-ocupacionais. Dentro da classe dominante, estão os dirigentes e 

profissionais de nível superior, como grandes empregadores, dirigentes do setor público e 

privado, profissionais autônomos, empregados e estatutários de nível superior. Já as frações 

da classe média são os pequenos empregadores e as ocupações médias, constituídas por 

ocupações de escritório, de supervisão, técnicas, artísticas, médias da saúde e educação, da 

segurança pública, justiça e dos Correios. E as frações da classe popular são os trabalhadores 

do terciário especializado, como os do comércio e prestadores de serviços especializados; os 

trabalhadores do secundário, como os da indústria, dos auxiliares e da construção civil; os 

trabalhadores do terciário não especializado, como prestadores de serviços não especializados, 

trabalhadores domésticos e ambulantes; além da fração dos trabalhadores agrícolas. É 

possível ver o alinhamento da estratificação do Observatório das Metrópoles com a 

constituição do espaço social bourdiano, conforme a estrutura e o volume dos capitais, como 

no caso da classe dominante, em que dirigentes e profissionais de nível superior detêm o 

maior volume global de capital, mas os segundos tenderão a ter mais capital cultural que os 

primeiros, enquanto estes tenderão a ter mais capital econômico que os segundos.  

Ainda que nossa análise vá ao encontro tanto das ideias de Pierre Bourdieu quanto do 

Observatório das Metrópoles, nosso critério de estratificação trilhou os caminhos de Quadros 

(2002) por dois motivos: o autor utiliza o aparato teórico de Wright Mills, que trabalhou 

profundamente o tema da classe média, com um olhar mais detido nas frações desta classe; e 

pelo fato de que as ideias de Mills também guardam muitas similaridades com as de Pierre 

Bourdieu, cujo conceito de classe social estamos utilizando neste trabalho. Assim, 

entendemos estar utilizando critérios de estratificação coerentes com o conceito de classe 

social utilizado. Vamos detalhar esses aspectos a seguir.  

Quadros (2002) é um autor que também se enquadra em uma corrente teórica que não 

percebe os indivíduos como atomizados e estruturados somente pelo seu poder de renda, 

como propõem as pesquisas de mercado ou as que consideram classe como uma categoria 

estatística, e é um estudioso do tema no contexto brasileiro. Mais do que estarem distribuídas 

em estratificações cujos critérios são escolhidos arbitrariamente, pela faixa de renda, que as 

separa em A, B, C, D e E, as pessoas estão em posições de classe, que vão contribuir para o 

desenho de suas chances de vida. Segundo o autor, em relação a este tipo de estratificação 

mercadológica, 
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de uma perspectiva que toma o indivíduo enquanto cidadão (republicano) ele 
se mostra inadequado, uma vez que, em termos de horizontes de vida (acesso 
às oportunidades, direitos efetivos, “interesses estratégicos”, etc.), indivíduos 
de uma mesma faixa de rendimentos, mas com diferentes situações de 
classe, podem revelar distinções cruciais. (QUADROS, 2002, p. 16). 

 

Na esteira do pensamento de Bourdieu (2007) e de Mills (1979), consideramos que a 

escolaridade vai influenciar as chances de vida e a posição de classe, e que este fator 

constituinte do capital cultural também vai contribuir para a situação no emprego de caráter 

manual ou não manual do indivíduo, um divisor que tem sido trabalhado em muitos estudos 

de classe e estratificação social dentro e fora do Brasil, como em Giddens (1975), Goldthorpe 

(1975, 2000), seguido por sociólogos brasileiros como Scalon e Salata (2012); e Saes (1984). 

Este caráter manual/não manual é também o que Mills (1979) considera como um divisor 

entre as classes operárias e as médias, os colarinhos-brancos. Inclusive, do ponto de vista 

honorífico, as análises de Veblen (1983) sobre o consumo e o estilo de vida das classes mais 

favorecidas apontam para uma diferenciação que considerava humilhante o tipo de trabalho 

servil e manual. Nesta linha de pensamento, teríamos, com base nas ocupações, três grandes 

camadas, formadas por grandes empregadores, camadas médias e trabalhadores manuais. 

Scalon e Salata (2012), baseando-se em estudos empíricos brasileiros, afirmam que há um 

desprezo em relação ao trabalho manual, motivo pelo qual, diferentemente de Goldthorpe 

(2000), consideram mais adequado colocar os trabalhadores não-manuais de rotina, como  

secretários, delegados de polícia e professores do ensino fundamental, como pertencentes às 

camadas médias, e não às camadas baixas.  

Quadros e Maia (2010) formularam uma estratificação sócio-ocupacional para o 

Brasil, a partir dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - e da 

Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios - PNAD -, assumindo a complexidade de tal 

desafio metodológico. Quadros (2008) primeiramente se valeu dos grupos relacionados na 

PNAD, e passou a diferenciá-los e desagregá-los, hierarquizando em camadas as ocupações 

que os compõem, e as posições nessas ocupações: separou-os em empregadores e não 

empregadores; depois desagregou os rurais, os domésticos, e visualizou o que chama de 

“núcleo duro” das ocupações urbanas: os trabalhadores assalariados, o trabalho autônomo e o 

pequeno negócio familiar, a quem chamou, utilizando os termos de Mills (1969) de 

“colarinhos-brancos” (2008, p. 3), dividindo-os em assalariados e autônomos. Assim, depois 

de utilizar a ocupação como unidade para definição dos grupos ocupacionais, o autor 

estratificou-os a partir dos rendimentos individuais declarados, um procedimento adequado 

para a análise do prestígio social das diversas ocupações e do nível de bem-estar de um 
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mesmo grupo social, ainda que o autor considere que a renda declarada possa ser tomada com 

uma representação que o entrevistado transmite a um estranho, ou seja, não é possível afirmar 

com certeza se o rendimento declarado é de fato o real, mas a partir dele é possível segmentar 

a estrutura social, já que se revela bastante relacionado com os demais indicadores de 

qualidade de vida, como escolaridade, infraestrutura familiar etc.  

O próximo passo de Quadros (2008) foi buscar a estratificação familiar, com o 

objetivo de englobar toda a população, classificando cada família no padrão de vida do 

membro mais bem situado na estratificação individual. Segundo o autor, esta alternativa é 

indicada para estudos de mobilidade, o que não é o caso desta pesquisa. Sendo assim, não 

vamos utilizar a ocupação do mais bem posicionado da família do respondente, mas sim do 

próprio respondente, pois não temos por objetivo discutir padrões de mobilidade ou os 

arranjos domésticos, como questões de gênero, por exemplo. Interessa-nos mais, na medida 

em que os respondentes nos dão informações sobre renda, ocupação e escolaridade, situá-los 

na estratificação para tentar mapear suas representações a partir de sua localização. Tomar o 

rendimento do membro mais bem posicionado no domicílio ocorreu somente nos casos em 

que o entrevistado era estudante, e, portanto, não possuía renda ou ocupação no período da 

entrevista. Segundo Quadros e Maia (2010),  

o princípio dessas análises é que grupos sociais relativamente homogêneos 
podem ser obtidos a partir da inserção dos indivíduos no mercado de 
trabalho (grupos ocupacionais) e em faixas de rendimentos individuais 
(estratos sociais). (QUADROS; MAIA, 2010, grifos dos autores). 

 

A identificação dos estratos sociais nos proporciona uma aproximação a partir de 

critérios preestabelecidos de padrões relativamente homogêneos dentro desses estratos, 

porque são grupos que, em sua homogeneidade, tenderão a ter tomadas de posições 

semelhantes.  

Segue-se, portanto, a nossa proposta de estratificação, levando em consideração as 

bases teóricas sobre o conceito de classe social e de um critério de estratificação que possa 

nos aproximar da visão de uma possível homogeneidade de estilos de vida, para depois 

apurarmos se esta homogeneidade também ocorrerá nas representações dos indivíduos. Nesta 

proposta, as linhas divisórias não são rígidas, mas vale lembrar que a  

pirâmide é uma dura, sólida realidade e as diferenças entre a base e o topo 
são muito grandes em termos de riqueza, renda, poder, responsabilidade, 
estilo e qualidade de vida e tudo o mais que compõe a textura da existência. 
Isso pode ser deplorado, ou louvado, ou declarado lamentável mas 
inevitável, ou visto de outro modo qualquer. O que não se pode ou não se 
deve fazer é ignorar a existência de tais divisões e a importância crucial que 
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elas têm para a vida da sociedade onde ocorrem. (MILIBAND, 1999, p. 
483). 

 

Esta proposta não deve ser vista como um aprisionamento em uma pirâmide em que as 

camadas se sobrepõem de cima a baixo. A ideia é que ela sirva mais como um direcionamento 

do olhar para a localização das pessoas que estão em campos mais ou menos definidos, e 

cujas posições semelhantes podem ser geradoras de representações afins. 

Com base na estratificação sócio-ocupacional proposta por Quadros (2008), vamos 

delimitar agora o que entendemos ser cada camada, de acordo com a renda e as características 

ocupacionais. O autor desagregou a população em cinco estratos sociais, a partir de múltiplos 

do salário mínimo, que, na época, era de R$ 240,00. Atualizamos para o valor de janeiro de 

2015, de R$ 788,00, para demonstrar como seriam inicialmente os “padrões de vida”, 

segundo a estratificação proposta: 

Quadro 1 - Estratos sociais de Quadros (2008) atualizados para valores de janeiro de 2015.  

Faixas de rendimentos “Padrões de vida” 

acima de R$ 7.880,00 Alta classe média 

de R$ 3.940,00 a R$ 7.880,00 Média classe média 

de R$ 1.576,00 a R$ 3.940,00 Baixa classe média 

de R$ 788,00 a R$ 1.576,00 Massa trabalhadora 

até R$ 788,00 Miseráveis25 

Fonte: Quadros (2008), atualizado pela autora.  

Com relação aos grupos ocupacionais e os padrões de vida, fazem parte da classe 

média alta, para Quadros (2010a): pessoas da alta classe média e da classe alta (que o autor 

não representa na tabela por ser estatisticamente irrelevante ou pela tendência de que os mais 

ricos dissimulem sua condição social transmitindo um perfil de alta classe média26) que têm 

acesso à educação, moradia, transporte, alimentação e planos de saúde de melhor qualidade. 

Podem dispor de serviços como psicólogos, cursos de idiomas e têm acesso a atividades 

culturais, de lazer, viagens e entretenimento. O grupo de ocupações é composto por 

                                                
25 Quadros (2008) considera sub-remuneradas ou miseráveis as pessoas que têm uma remuneração inferior ao 
salário mínimo. Segundo os critérios de mensuração de pobreza da Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República – SAE-PR, estão abaixo da linha de pobreza as pessoas que possuem renda familiar per 
capita de até R$ 162,00, sendo que os extremamente pobres recebem até R$ 81,00. Fonte: Perguntas e Respostas 
sobre a Definição da Classe Média. Disponível em < http://www.sae.gov.br/site/wp-
content/ciclodepalestras/livro.php?id=120927215948-
c08b47412f5b4804b28709f7eded14e0&name=02%20Perguntas%20e%20Respostas%20Sobre%20a%20definic
ao%20da%20classe%20media 
26 Segundo Quadros (2008), esta omissão não prejudica a estratificação nem macula a imagem da sociedade 
brasileira, uma vez que a fração da classe alta na nossa sociedade é diminuta.  
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empregadores, pequenos negociantes, profissionais liberais, microempresários, diretores de 

empresas, médicos, engenheiros, professores universitários, juristas, entre outros.  

A média classe média – ou simplesmente classe média - é formada por gerentes, 

professores de nível médio, profissionais da segurança pública, militares, enfermeiras, 

trabalhadores de nível técnico etc. As pessoas da classe média buscam, com alguma 

dificuldade, um padrão de vida parecido com o da classe média alta.  

Já a baixa classe média – que seria para Quadros (2010a) o que tem sido chamado na 

mídia de “nova classe média” – é formada por auxiliares de enfermagem, auxiliares de 

escritório, recepcionistas, garçons, barbeiros, cabeleireiras, manicures e motoristas, entre 

outros. Seria, segundo o autor, muito contorcionismo intelectual incluí-los na classe média, já 

que são pessoas com acesso a um ensino de baixa qualidade e a planos de saúde precários. 

Também são precárias as condições de habitação, transporte, segurança, alimentação, cultura 

e lazer.  

E a classe baixa é formada por segmentos mais baixos de trabalhadores assalariados e 

autônomos, os trabalhadores domésticos, os trabalhadores rurais e os miseráveis. Aqui 

podemos notar que, ainda que os trabalhadores manuais se encontrem nesta classe, há também 

a presença de estratos mais baixos dos trabalhadores não manuais. 

Quanto às posições na ocupação, seguimos as definições utilizadas pela PNAD e 

classificamos a nossa amostra em: empregados; trabalhadores domésticos; conta própria; 

empregadores; trabalhadores não remunerados membros da unidade domiciliar; outros 

trabalhadores não remunerados; trabalhadores na produção para o próprio consumo; ou 

trabalhadores na construção para o próprio uso27. 

Apesar da nomenclatura “baixa classe média”, consideramos que este estrato social 

não possui ainda um padrão típico de classe média, estando em uma posição intermediária 

entre esta e a camada mais baixa, conforme trabalhamos anteriormente. Por um lado, se 

chamamos esta camada de "Nova Classe Média", estamos dizendo que ela se encontra na 

classe média. Por outro lado, se consideramos esta camada como parte da Classe Baixa 

(massa trabalhadora e miseráveis), podemos estar deixando de considerar uma camada 

intermediária, que ganhou dinamismo econômico. É possível notar na tabela a seguir, 

                                                
27 “O trabalho na produção para o próprio consumo ou na construção para o próprio uso somente é contado para 
a pessoa que não tem qualquer outro trabalho remunerado ou sem remuneração no período de referência  
especificado”. Ou seja, essas duas posições podem ser entendidas como posições em ocupações sem 
remuneração. Glossário da PNAD, disponível em < 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/glossario_PNAD.pdf> Acesso em: 17 
jun. 2015.  
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elaborada por Quadros (2014) com dados do IBGE atualizados até 2012 e agrupados pelos 

estratos sociais dos ocupados, esse expressivo crescimento:  de 24,3% em 2002 para 41,3% 

em 2012. 

 

 
Tabela 1- Crescimento da Baixa Classe Média: 2002 - 2012. 

Fonte: Quadros (2014) 
 

Estabelecer um nome que melhor expressasse essa camada da estratificação 

demandaria um outro tipo de pesquisa e de aparato teórico, que fugiria aos nossos objetivos. 

Mas, até para salientarmos o caráter de entre-lugares em que se encontra esta camada – nem 

tão classe baixa, nem tão classe média – vamos chamá-la de Camada Média-Baixa, mas 

hifenizando como forma de simbolizar essa ligação ou essa situação intermediária entre uma 

classe e outra. Não vamos usar termos como “ascensão” ou “emergentes”, uma vez que não 

nos propusemos a estudar a questão da mobilidade intergeracional, ou seja, não podemos 

afirmar se os indivíduos que nos responderam estão em uma situação de mobilidade ou de 

estagnação no estrato fornecido. Vejamos então como ficam os estratos que propomos, em 

relação à faixa de rendimentos e à visão geral das classes sociais.  

Quadro 2 - Estratos em relação à faixa de rendimento e à classe social. 

Faixas de rendimentos Estratos Visão geral 

acima de R$ 7.880,00 Camada Média Alta Alta 

de R$ 3.940,00 a R$ 
7.880,00 

Camada Média Média 

de R$ 1.576,00 a R$ 
3.940,00 

Camada Média-
Baixa 

 
 
 

Baixa de R$ 788,00 a R$ 
1.576,00 

 
 

Camada Baixa 
 

até R$ 788,00 

              

É possível avaliar as homogeneidades nos estratos também além da ocupação, mas 

também representando grupos a partir de outras características. Isso foi o que Quadros e Maia 
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(2010) fizeram ao relacionar os grupos a características como sexo, cor, idade, escolaridade e 

região geográfica, encontrando outras profundas desigualdades. 

 Aqui, conforme os critérios que estamos utilizando, nos interessam especialmente a 

escolaridade e a região geográfica, já que nem sempre os respondentes forneceram dados 

como ocupação e a posição na ocupação. E é exatamente por não termos em todos os casos a 

totalidade dos dados disponíveis que, novamente, assumimos que não se deve levar a 

estratificação proposta aqui como extremamente rígida. Por vezes, tivemos que inferir a 

posição de um indivíduo a partir de duas ou três informações fornecidas, ou levando em 

consideração outras variáveis, como bairro onde mora, por exemplo. Foi o caso de um 

indivíduo que respondeu Ensino Fundamental/Vendedor/Conta própria, não declarou a renda 

e se disse morador de um bairro periférico de Goiânia. A partir desses dados, localizamos esta 

pessoa na Camada Baixa28.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 Já fomos criticados por utilizar o termo "baixa", fazendo referência a um lugar na estratificação ou na classe 
social. Obviamente não queremos dar um caráter inferior ou pejorativo à posição. Estamos unicamente 
colocando-a em relação às outras camadas/classes média e alta. O mesmo se daria se estivéssemos trabalhando 
com extremidades dominantes/dominados ou hegemônicos/subalternos, utilizando termos que mais refletissem a 
relação semântica e a distância no espaço social. 
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3. As representações coletivas e sociais. 

 

A linha de pensamento de Bourdieu tem uma característica sintética porque acaba por 

mesclar aspectos de tradições teóricas geralmente percebidas como incompatíveis, como no 

caso da relevância das condições materiais, de Marx; a importância do status como a 

distinção percebida, de Weber; e os ensinamentos sobre as representações coletivas, de 

Durkheim (WAQUANT, 2013).  

Para fazer referência a esse mundo das percepções, Bourdieu também utiliza o termo 

representações, que foi trabalhado por Durkheim em 1895, em As regras do método 

sociológico, obra em que o autor positivista procurou diferenciar29 o conhecimento científico 

do senso comum, ficando as representações no segundo caso, com menor valor.  

Quando se trata de fatos propriamente ditos, eles são para nós, no momento 
em que empreendemos fazer-lhes a ciência, necessariamente coisas 
ignoradas, pois as representações que fizemos eventualmente deles ao longo 
da vida, tendo sido feitas sem método e sem crítica, são desprovidas de valor 
científico e devem ser deixadas de lado. (DURKHEIM, 2007, p. XVIII).  

 

Durkheim pensava as representações coletivas como o sistema de conceitos com o 

qual pensamos na vida cotidiana, as maneiras de pensar estáveis e cristalizadas da 

coletividade em cada época (DURKHEIM, 2000), ou seja, as pré-noções, as opiniões que se 

têm no dia a dia sobre as coisas, sem cunho científico, sendo “o conjunto das crenças e dos 

sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade” (DURKHEIM, 2008, p. 

50) e que, como todo fato social, é exterior aos indivíduos: existe antes do seu nascimento e 

sobrevive a eles, como os mitos, lendas, tradições populares, concepções religiosas, crenças 

morais etc. (Id., 2007). Dentro deste contexto, Durkheim (2007) trabalhou a ideia das 

similitudes de pensamentos, que não necessariamente abarcam todo o organismo social (ele 

cita as representações governamentais, científicas e judiciais como exemplos de formas de 

pensamento que estão fora da consciência comum), mas que se distanciam das semelhanças 

ou diferenças entre pensamentos individuais. As leis que regem a mentalidade dos grupos, 

para o autor, são outras, sendo esta característica social um fato a ser observado pela 

sociologia, deixando as características individuais para a psicologia.  

                                                
29 Essa ruptura, segundo Viana (2008) foi proposta primeiramente por Durkheim, mas toda uma tradição das 
ciências sociais e naturais seguiu essa tendência de oposição e superação do senso comum, sendo a reconciliação 
feita pela filosofia, em que o estudo da consciência e da experiência humana passa a ter importância capital, e o 
senso comum deixa de ser compreendido como um saber falso.   
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Com efeito, o que as representações coletivas traduzem é o modo como o 
grupo se pensa em suas relações com os objetos que o afetam. Ora, o grupo 
não é constituído da mesma maneira que o indivíduo, e as coisas que o 
afetam são de outra natureza. (DURKHEIM, 2007, p. XXIII).  
   

É a natureza do grupo que se deve observar para entender uma sociedade, e não a dos 

particulares, para o autor. Assim, se as representações sobre um determinado tema mudam, 

isso significa que também mudou a natureza dessa sociedade (DURKHEIM, 2007), estando 

os indivíduos em vias de adequar-se a ela, devido à característica coercitiva dos fatos sociais. 

Bourdieu não tratou das representações de forma tão rígida quanto Durkheim, como 

um processo coercitivo, mas sim como possibilidades de práticas e pensamentos que são 

frutos do habitus. 

A representação que os agentes fazem de sua própria posição e da posição 
dos outros no espaço social (aliás, assim como a representação que dela 
oferecem, consciente ou inconscientemente, por suas práticas ou 
propriedades) é o produto de um sistema de esquemas de percepção e de 
apreciação que é ele mesmo o produto incorporado de uma condição (isto é, 
de uma posição determinada nas distribuições das propriedades materiais e 
do capital simbólico). (BOURDIEU, 2009, p. 234). 

 

Isso porque, ao trabalhar a questão da falsa oposição entre objetividade e 

subjetividade, da qual falamos anteriormente, Bourdieu (2009) faz referência ao princípio 

primeiro da teoria de Durkheim (2007) no que se refere à observação dos fatos sociais30 - 

tratá-los como coisas -  advogando que tal possibilidade não é viável, uma vez que se deixa 

escapar que o próprio fato social é um objeto de conhecimento, ou seja, não é possível 

analisá-los somente como coisas ou fenômenos naturais, com um engessamento das 

possibilidades de luta e de construção do mundo vivido diariamente pelo indivíduo.  

A teoria mais acentuadamente objectivista tem de integrar não só a 
representação que os agentes têm do mundo social, mas também, de modo 
mais preciso, a contribuição que eles dão para a construção da visão desse 
mundo e, assim, para a própria construção desse mundo, por meio do 
trabalho de representação (em todos os sentidos do termo) que 
continuamente realizam para imporem a sua visão do mundo ou a visão da 
sua própria posição nesse mundo, a visão da sua identidade social. 
(BOURDIEU, 2012, p. 139). 

 

Dessa forma, seria um erro reduzir um grupo ao que ele é, sem levar em conta o que 

ele supostamente é, ou seja, como ele é percebido (BOURDIEU, 2009). Essas representações  

                                                
30  “Maneiras de fazer ou de pensar, reconhecíveis pela particularidade de serem capazes de exercer sobre as 
consciências particulares uma influência coercitiva” (DURKHEIM, 2007, p. XXVII).  
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construídas são fruto de um trabalho de classificação, em uma luta travada por diferentes 

interessados em estabelecer o sentido do mundo social e da sua posição nesse mundo,  

por meio de todas as formas do bem dizer e do mal dizer, da bendição ou da 
maldição e da maledicência, elogios, congratulações, louvores, 
cumprimentos ou insultos, censuras, críticas acusações, calúnias etc. 
(BOURDIEU, 2012, p. 142).  

 

Por exemplo, uma representação de que o consumo da classe alta seja mais discreto do 

que o da classe baixa não necessariamente reflete o estilo de vida daquela classe na vida 

cotidiana, mas essa maneira mais favorável de representar-se pode estar ligada às lutas para a 

definição do que é “melhor” na sociedade, definição mais facilmente disseminada e tornada 

“natural”, devido à própria presença da classe alta nas instituições midiáticas, escolares etc. 

Essas representações, frutos de lutas pela imposição da visão mais legítima, podem contribuir 

para perpetuar ou subverter a relação de forças entre diferentes grupos sociais (BOURDIEU, 

2009).  

A análise de classes está preocupada com os modos pelos quais é 
empreendida a luta pela “hegemonia”, pelos “corações e mentes” das 
populações subordinadas; ou, para dizê-lo de maneira um pouco diferente, 
com os modos pelos quais ocorre a “socialização” ideológica e política das 
populações subordinadas no sistema social existente. (MILIBAND, 1999, p. 
485). 

 

Sendo assim, se o conceito de representações é fundamental para a discussão sobre as 

classes em Bourdieu, é porque elas são, como dissemos, o produto do habitus, e portanto, vão 

dar a expressão aos esquemas de pensamento e às classificações sociais entre indivíduos e 

grupos. Esta percepção, quando é feita utilizando as posições de classe, umas classificando a 

si mesmas e às outras, pode ser vista como uma dimensão esquecida da luta de classes 

(BOURDIEU, 2007). Ou seja, a representação acaba por constituir parte do próprio conceito 

de classe bourdiano, já que, para o autor, “uma classe é definida tanto por seu ser-percebido 

quanto por seu ser.” (BOURDIEU, 2007, p. 447) [grifos do autor]. 

 

 

 3.1 O conhecimento no cotidiano e as representações sociais de Serge Moscovici. 

 

 

 Caminhamos então para pensar as representações como parte da subjetividade das 

pessoas e grupos, e que vão refletir em alguma medida a sua identidade social e condições de 
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existência. Mas se estamos falando de pensamentos, ideias, noções e crenças, que vão colocar 

em relação diferentes discursos na sociedade, e discursos com diferentes poderes, já que uns 

se legitimam e outros não, vale um aprofundamento nos processos de formação dessas 

próprias representações. A formação de uma opinião, de uma "teoria" que se faz no cotidiano 

sobre alguma coisa, é o momento em que se encontram o mundo exterior e as próprias 

disposições das pessoas, com suas histórias de vida, seus conhecimentos e suas memórias.   

   Para obtermos um novo conhecimento, incorporamos o fato novo a um quadro de 

referências, de definições e categorias, reinterpretando-as. Quando pensamos sobre isso sob o 

prisma de uma sociedade cada vez mais complexa, é preciso levar em conta ideias em 

correlação que circulam na sociedade, cujas tendências podem ser incorporadas por diferentes 

grupos sociais, mas não de forma a essencializá-los, como se pensar de determinada forma 

fizesse parte de sua natureza. Dizendo de outra forma, não podemos afirmar que determinado 

tipo de ideia venha de dentro de uma classe, como se proletariado pensasse de um jeito e 

burguesia de outro, por exemplo, mas podemos investigar quais são as ideias circulantes e 

quais têm sido apropriadas mais fortemente por uma ou outra classe, ou por frações dentro de 

uma mesma classe, no desenrolar histórico-social (MANNHEIM, 1974). Neste sentido, 

seguindo o pensamento de Mannheim (2010), entendemos as ideologias como as ideias 

predominantes em uma época com as quais se relacionam diferentes grupos situados social e 

historicamente, e não como mentiras conscientes a serem desmascaradas. E são delas que 

emanam as representações (COIMBRA, 1977). Assim, ideologias e representações reúnem o 

macro e o micro e, 

em relação, abrem caminho para novos conceitos capazes de desvendar a 
trama do processo pelo qual o conformismo e a resistência são gerados e 
consolidados no plano individual. (SAWAIA, 2004, p. 80). 

  

 Em outras palavras, tal relação pode nos ajudar a entender processos pelos quais os 

indivíduos, cujas ações são mediadas pelos pensamentos de sua época e dos diferentes grupos 

com os quais se relacionam, formam suas próprias concepções de mundo.  

 Para pensar a construção desses conhecimentos e as suas formas de apropriação, com 

ênfase na valoração da aparência de classe, vamos trazer alguns aspectos da teoria de 

Moscovici (2011; 2012) sobre as representações sociais, especialmente no que se refere a esse 

processo de classificação de pessoas/objetos/grupos que associa novos conhecimentos a 

categorias preexistentes, que o autor chama de ancoragem. Essa anterioridade diz respeito à 

memória, que não é construída somente por experiências individuais, mas também coletivas, 

já que até para um indivíduo evocar o seu próprio passado, ele se reporta a pontos de 
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referência fixados pela sociedade, como palavras e ideias, que existem fora – e antes - dele 

(HALBWACHS, 1990).     

Moscovici (2011) também partiu do conceito de representações coletivas de  

Durkheim, divergindo em alguns pontos fundamentais. Como vimos, para Durkheim (2007) 

as representações coletivas dizem respeito a conceitos que têm sua existência própria, que são 

exteriores às consciências e vontades individuais, como mitos, lendas, religiões etc. e aos 

quais, em alguma medida, as pessoas vão se conformar, já que os encontram inteiramente 

formados e agindo de forma impositiva. A crítica de Moscovici (2011) está no fato de que as 

representações coletivas durkheimeanas conservariam a coesão da sociedade, por sua força, 

em um caráter quase que estático, o que deixaria de levar em consideração o caráter móvel e 

circulante das representações na contemporaneidade, ou seja, o autor se interessou  também 

pelos processos sociais em que a novidade e a mudança se tornam parte da vida social, em 

que as representações não dizem respeito à realidade, mas sim à comunicação com outras 

pessoas e grupos a partir de uma rede de ideias móveis e fluidas. Além disso, para ele as 

representações coletivas eram dadas como existentes, não se investigava a sua estrutura e 

dinâmica internas, que foi o que buscou entender, considerando assim as representações como 

um fenômeno e não como um conceito.  

Dessa forma, as representações são fenômenos relacionados com um modo de 

compreender e de comunicar, que cria tanto a realidade quanto o senso comum. Para o autor, 

existem as mudanças nas representações da sociedade, que acontecem durante a transmissão 

de referenciais familiares, ou seja, a partir da ação dos atores, como o leito do rio é 

gradualmente modificado pelas águas que correm entre as margens, contribuindo para a 

formação das condutas e das comunicações entre pessoas e grupos. Não é por outro motivo 

que em vez de trabalhar com as representações coletivas, o autor prefere pensar em 

representações sociais.  

Para desenvolver sua teoria, Moscovici (2011) partiu de duas premissas: a) de que 

quando nascemos já estamos em sociedade, ou seja, muitas representações, tradições e 

crenças são anteriores a nós; b) de que não se pode excluir totalmente a experiência e as 

percepções individuais, que são constituídas na interação social e também nas estruturas, 

como clãs, igrejas, movimentos sociais, famílias etc.  

Essas premissas admitem uma certa autonomia dos atores, mas também algum 

condicionamento. O espaço social contribui para a construção do que o indivíduo é, assim 

como ele contribui para a construção do mundo que o cerca.  
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O que estamos sugerindo, pois, é que pessoas e grupos, longe de serem 
receptores passivos, pensam por si mesmos, produzem e comunicam 
incessantemente suas próprias e específicas representações e soluções às 
questões que eles mesmos colocam. Nas ruas, bares, escritórios, hospitais, 
laboratórios, etc. as pessoas analisam, comentam, formulam “filosofias” 
espontâneas, não oficiais, que têm um impacto decisivo em suas relações 
sociais, em suas escolhas, na maneira como eles educam seus filhos, como 
planejam seu futuro, etc. Os acontecimentos, as ciências e as ideologias 
apenas lhes fornecem o “alimento para o pensamento”. (MOSCOVICI, 
2011, p. 45). 

 

Não é uma opinião pura e simples, mas teorias do senso comum (que o autor não 

deprecia em relação às teorias científicas) destinadas à interpretação e à formação do que é 

real: é o conhecimento que a maioria das pessoas emprega na vida cotidiana para responder às 

perguntas que as atormentam (Id., 2012). Assim como Max Weber, o autor estava preocupado 

em compreender a ação, partindo do pressuposto de que as práticas e suas motivações 

somente existem e repercutem caso signifiquem alguma coisa, e isso só pode acontecer caso 

pelo menos duas pessoas compartilhem linguagens, valores e memórias comuns. Nesses 

termos, as representações sociais são uma orientação das comunicações entre pessoas e 

grupos e preparação para a ação, já que fornecem um sistema de interpretação que entra na 

vida cotidiana, que interfere na relação entre as pessoas e grupos, produzindo o que se 

entende pelos comportamentos adequados (MOSCOVICI, 2012).   

Para o autor, a sociedade não é simplesmente a presença de um coletivo de pessoas 

divididas em hierarquias de poder ou intercâmbios baseados em interesses mútuos. Se há 

poder e interesses, para que eles sejam efetivos, devem ser reconhecidos como tais. Paga-se 

caro por marcas de luxo, por exemplo, acreditando neste  reconhecimento. Dessa forma, são 

as representações que vão dar o sentido ao poder e aos interesses, de modo que as pessoas se 

unam em torno dessas crenças e as transmitam de geração em geração: as representações são 

"uma maneira específica de compreender e comunicar o que nós já sabemos" (Id, 2011, p. 

46). Assim sendo, segundo Moscovici (2011), todas as interações humanas – entre duas ou 

mais pessoas, ou entre grupos – pressupõem representações. Aliás, é isso que as caracteriza, 

uma vez que, como já dissemos, as ações devem ter um sentido compartilhado para que 

tragam o efeito esperado. O autor cita o exemplo de uma criança que ergue os braços em 

direção à mãe, que sorri. Há um sentido no levantar dos braços, da mesma forma que a mãe 

sabe que o sorriso é importante para a estabilidade da criança.  

Assim, as representações vão determinar tanto o caráter da ação quanto da reação, uma 

vez que são um sistema de valores, ideias, crenças, ideologias, conhecimentos (inclusive o 

científico) e práticas, que estabelece uma ordem que possibilita a orientação das pessoas no 
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mundo e a comunicação entre elas, fornecendo-lhes um código para nomear e classificar os 

vários aspectos da vida. E aí, para o autor, não existe neutralidade: cada objeto e ser devem 

possuir valor positivo ou negativo, assumindo um determinado lugar numa escala hierárquica. 

Isso quer dizer que pessoas e coisas são classificadas, seus caracteres descritos e sentimentos 

e ações explicados, mas não necessariamente de forma definitiva. O caráter dinâmico das 

representações se mostra como uma rede de ideias que são móveis e fluidas. O autor cita um 

exemplo: um francês na Alemanha é um francês; o mesmo sujeito no Japão é um europeu; e 

caso esteja em marte, é um humano. O caráter social é representado pelo seu aspecto 

impessoal no sentido de pertencer a todos: aos outros e ao próprio ator. 

Segundo Moscovici (2011), “a finalidade de todas as representações é tornar familiar 

algo não familiar” (p. 54). O autor dá um exemplo: quando nos deparamos com pessoas que 

pertencem a outras culturas, ficamos incomodados porque são como nós, mas, ao mesmo 

tempo, diferentes. Isso porque o não familiar intriga, alarma, incomoda e ameaça. E, assim, 

“quando a alteridade é jogada sobre nós na forma de algo que ‘não é exatamente’ como 

deveria ser, nós instintivamente a rejeitamos, porque ela ameaça a ordem estabelecida” 

(MOSCOVICI, 2011, p. 56). Com a representação, podemos transformar este incomum em 

comum, e o desconhecido pode ser colocado em uma categoria convencional, conhecida. 

Mesmo que a pessoa, objeto ou acontecimento não se adeque a uma categoria preexistente na 

concepção do ator, ele a força a assumir determinada forma para se enquadrar e facilitar o 

entendimento. É como, no exemplo do próprio autor, a forma com que os religiosos 

classificam as pessoas ou comportamentos dentro de uma escala religiosa de valores. Assim, a 

consciência do que é familiar também é usada como critério para avaliar em termos de 

"normal" e "anormal", "certo" e "errado". Colocando em extremos, poderíamos pensar nas 

pessoas que estão à margem do que é considerado adequado na sociedade, por algum critério 

que as fez serem estigmatizadas (GOFFMAN, 1988). 

 Segundo Moscovici (2011; 2012), existem dois processos geradores das 

representações sociais: a ancoragem e a objetivação. A ancoragem é a lenta assimilação de 

conteúdos e a influência sobre eles dos valores de referência para a criação de novas 

percepções/conhecimentos. "É quase como que ancorar um bote perdido em um dos boxes" 

(MOSCOVICI, 2011, p. 61) da nossa memória, ou seja, escolhemos um paradigma 

preexistente para estabelecer uma relação positiva ou negativa com o objeto ou a pessoa que 

está sendo categorizada no momento. É fundamentalmente o processo de classificar alguma 

coisa, pessoa ou acontecimento, em que se reduzem as ideias estranhas, desconhecidas, a 

imagens comuns, colocando-as em uma categoria familiar. É também nomear, dar uma 
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identidade social, tirar do anonimato o que está sendo classificado, para inseri-lo em um lugar 

social e cultural. Isso tem, segundo o autor, três consequências:  

a) uma vez nomeada, a pessoa ou coisa pode ser descrita e adquire certas 
características, tendências etc.; b) a pessoa, ou coisa, torna-se distinta de 
outras pessoas ou objetos, através dessas características e tendências; c) a 
pessoa ou coisa torna-se o objeto de uma convenção entre os que adotam e 
partilham a mesma convenção. (MOSCOVICI, 2011, p. 67). 
 

 Fazemos isso o tempo todo, seja com pessoas, seja com estilos de música, arquitetura 

etc. Hippies, indies, yuppies, punks, pós-punks, hipsters e as mais variadas gerações, como 

baby-boomers, X e Y são somente alguns exemplos da importância da nomeação como forma 

de compreender a realidade e saber como lidar com ela, agir. Nomeamos e somos nomeados. 

A partir daí, rotulamos: o “não-familiar” adquire características de determinada categoria ou é 

reajustado para que nela se enquadre. Se essa classificação é aceita, qualquer opinião que se 

relacione ao até então desconhecido vai estar ligada ao preestabelecido, ou seja, categoria e 

objeto/pessoa/grupo estarão associados: ligar a palavra à coisa se torna algo comum e 

necessário. Segundo o autor, “pela classificação do que é inclassificável, pelo fato de se dar 

um nome ao que não tinha nome, nós somos capazes de imaginá-lo, de representá-lo” 

(MOSCOVICI, 2011, p. 62). Confinamos, assim, o “não-familiar” a um conjunto de 

comportamentos previamente estabelecidos, onde já está estipulado o que é ou não permitido, 

e a partir daí, ele vai estar dentro ou fora das normas, ou como deve ou não ser, em uma 

escala hierárquica de valores positivos e negativos. "Quando classificamos uma pessoa entre 

os neuróticos, os judeus ou os pobres, nós obviamente não estamos apenas colocando um fato, 

mas avaliando-a e rotulando-a" (Ibid., p. 62), a partir de determinadas características que 

julgamos representativas, confinando-a em uma esfera de comportamentos e hábitos, 

revelando nossa "teoria" sobre a sociedade e a natureza humana.  

 Na ancoragem, assim, o veredito tem prioridade sobre o julgamento, já que, se 

comparamos a pessoa ou grupo a uma categoria preestabelecida, um protótipo, isso favorece a 

tomada de decisões apressadas, a partir do momento em que se define se o classificado se 

enquadra nesse protótipo, no "como deve ser", ou não. A classificação passa a ser então o 

instrumento "natural" de compreensão e as associações acrescentam novas dimensões para a 

interpretação do universo. A ancoragem, portanto, diz respeito à rede de significações que 

envolve o que está sendo observado, o que vai mediar as relações entre grupos com valores 

similares ou distintos (MOSCOVICI, 2012). 

  Já a objetivação é o momento da materialização das representações, pois se transmuta 

o que está na mente em algo que existe no mundo físico, ou seja, se torna real um esquema 
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conceitual. O autor exemplifica com o fato de as ideias que eram incomuns para uma geração 

passarem a se tornar comuns e até óbvias para as posteriores, em uma espécie de 

domesticação pelo uso contínuo, associada à passagem do tempo e dos costumes. É dar uma 

imagem a um conceito e esquecer a distinção entre eles: "temos apenas que comparar Deus 

com um pai e o que era invisível instantaneamente se torna visível" (MOSCOVICI, 2011, p. 

72). Da mesma forma, surgem as fórmulas e clichês, que vão se tornando tão mais fortes 

quanto mais vão se distanciando da pessoa que os usou pela primeira vez, passando a ser 

senso comum, aceitos, portanto, como realidade, e utilizados como as pessoas bem entendem, 

o que é um ato referencial de cultura. Segundo o autor, 

nós personificamos, indiscriminadamente, sentimentos, classes sociais, os 
grandes poderes, e quando nós escrevemos, nós personificamos a cultura, 
pois é a própria linguagem que nos possibilita fazer isso. (MOSCOVICI, 
2011, p. 76). 
 

A ancoragem, assim, é voltada para dentro, relacionada à memória, e nela está sempre 

colocando e tirando as coisas/pessoas/grupos classificados e rotulados, enquanto a objetivação 

é voltada para fora, para os outros, para reproduzir as representações no mundo exterior 

(MOSCOVICI, 2011).   

Isso nos interessa especialmente para buscar entender se nas representações é possível 

encontrar associações ou ancoragens que fundam o preconceito: "um julgamento positivo ou 

negativo, formulado sem exame prévio, a propósito de uma pessoa ou de uma coisa" 

(JODELET, 2001, p. 59) ou de um grupo.  

Por meio dos estereótipos, simplificam-se as características da pessoa/coisa/grupo 

observado(a), um mecanismo próprio ao pensamento do senso comum, o que, num processo 

de categorização, cria grupos distintos. Nesse processo de diferenciação, os atributos 

associados aos diferentes grupos, se tornados representações generalizadas e dominantes, 

podem ser assimilados inclusive pelo grupo a que tais associações sejam desfavoráveis. É o 

efeito negativo das atitudes discriminantes sobre a estima que se tem de si mesmo 

(JODELET, 2001). 

A categorização não é uma operação neutra em nossa sociedade. A opinião 
de alguém é contaminada pela opinião sobre alguém. Quando, conforme a 
via ordinária dos estereótipos, afirma-se que um indivíduo é "neurótico", 
esforçamo-nos também para proibir seu acesso a determinada zona da vida 
social. Assim a armadura simbólica da representação adquire uma armadura 
de valores. (MOSCOVICI, 2012, p. 120).  

 

A força simbólica das representações está justamente na sua maior efetividade quanto 

menos conscientes somos delas (MOSCOVICI, 2011). Não abordaremos as origens das 
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representações sobre as aparências e suas relações com as classes sociais. Mas será possível 

avaliar que por trás das representações sociais há discursos em circulação que colocam em 

conflito interesses entre grupos, para instituir ou manter relações hierárquicas. Mas a força 

própria de um discurso consiste também na própria capacidade de fazê-lo circular, ou seja, as 

condições sócio-históricas de determinado grupo para fazer o seu modo de pensar chegar a 

amplas camadas da população, de forma legítima, são fundamentais neste processo.  

As representações são formadas diante dos nossos olhos, pela mídia, nos locais 

públicos e nos processos de comunicação, que nunca ocorrem sem uma transformação. Por 

isso, as práticas na vida cotidiana que se tornam senso comum são o material prototípico para 

o entendimento das representações sociais, porque o senso comum, assim como a ciência, é 

uma forma de compreender o mundo e de se relacionar com ele.  

Reações emocionais, percepções e racionalizações não são respostas a um 
estímulo exterior como tal, mas à categoria na qual nós classificamos tais 
imagens, aos nomes que nós damos a elas. Nós reagimos a um estímulo na 
medida em que, ao menos parcialmente, nós o objetivamos e o re-criamos, 
no momento de sua constituição. (MOSCOVICI, 2011, p. 100). 

 

Como estamos trabalhando com as representações sobre classe e o seu valor-

aparência, traremos agora alguns exemplos de como os conteúdos midiáticos fazem circular 

sentidos que categorizam e nomeiam as diferentes classes. Estaremos sempre buscando 

chamar a atenção para possíveis ancoragens que ocorrem neste processo.   
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4. A mediação da mídia.  

 

 

 Uma das maneiras pelas quais nos informamos sobre as ideias que circulam na nossa e 

em outras culturas na sociedade moderna é pelo consumo de mídia. Os meios de comunicação 

de massa e as novas redes sociais oferecem os mais diferenciados conteúdos, tendo como 

bases principais a informação, o entretenimento e a publicidade. Nas novas mídias, acresce-se 

a isso a interação entre os participantes, contribuindo com suas representações ou 

compartilhando ideias. Ou seja, a partir do desenvolvimento de tecnologias que fazem formas 

simbólicas - ações, textos, imagens -  chegarem a grandes públicos, a mídia passou a ser um 

mediador no processo de conhecimento das pessoas (THOMPSON, 1998).  

Todo esse caldo de formas simbólicas que passa pela mídia acaba por construir e/ou 

reproduzir os sentidos que caracterizam a cultura, vista aqui como “el conjunto de procesos 

simbólicos a través de los cuales se comprende, reproduce y tranforma la estructura social” 

(CANCLINI, 1988, p. 29). Assim, juntamente com outros tipos de relações que se dão na vida 

cotidiana entre pessoas, grupos e instituições, os meios de comunicação, uma vez carregados 

de sentidos, também podem interferir nos processos de construção de identidades e na 

formação dos estilos de vida. Assim, os conteúdos dos meios de comunicação de massa são 

uma espécie de denominador comum das experiências, sentimentos, convicções e aspirações e 

incidem na própria consciência que as pessoas e grupos têm da sua existência (MILLS, 1979; 

THOMPSON, 1998).  

Os conteúdos das comunicações de massa infiltram-se na imagem que 
fazemos de nós mesmos, transformando-se naquilo que se aceita por 
convenção e de maneira tão imperceptível e segura que modificar 
drasticamente esses conteúdos no espaço de uma geração ou duas seria 
alterar profundamente a experiência e o caráter do homem moderno. 
(MILLS, 1979, p. 352). 

 

Mas isso não quer dizer que a mídia desempenhe um papel central ou cujo poder de 

formação de identidades e de estilos de vida se exerça sem conflitos. Para Martín-Barbero 

(2004), não basta olhar o conteúdo midiático de maneira isolada, nem tampouco o processo da 

comunicação como um sistema de dominação do qual não se pode fugir ou reagir. Há toda 

uma trama na comunicação que envolve tanto os processos sociais e culturais de produção, 

quanto o desenvolvimento tecnológico, os conteúdos e a própria forma de consumi-los, que 

não é feita só de cumplicidade. Mas ainda assim pode-se entender o processo comunicacional 
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como capaz em alguma medida de organizar, desorganizar e reorganizar a experiência social, 

já que o que passa pelas mídias ganha consistência social e relevância na construção do 

conhecimento cotidiano de diversos grupos sociais, inclusive retirando do isolamento os 

grupos marginalizados, através do compartilhamento de sentidos comuns à maioria da 

população, ainda que possam ser ressignificados.  

Embora as pessoas que fazem parte dessa coletividade não interajam 
mutuamente, saber que elas não estão sozinhas ao receber as mensagens, que 
elas fazem parte de uma comunidade virtual de recipientes que pode se 
estender pelo tempo e espaço, pode se constituir numa parte essencial do 
prazer e importância que o recebimento das mensagens traz para elas. 
(THOMPSON, 1998, p. 408). 

 

Mas a mídia não é somente tecnologia, por onde passam uma infinidade de sentidos 

aleatórios. Existem alguns que ficam, que passam a ser comuns e até parecem naturais. É que 

o campo cultural, em que se inclui a mídia, é uma espécie de arena que reflete em alguma 

medida as relações que ocorrem na estrutura social, arena que, por ser simbólica, possibilita 

que a liderança de um grupo social possa fazer o seu pensamento valer, se tornar hegemônico, 

sem a necessidade da coerção ou da violência de fato, mas pelo consentimento dos diferentes 

grupos.  

É preciso ter em mente que tais valores são criados de época em época, de sociedade 

para sociedade, em que se encontram forças em relação, em que uns grupos têm maior poder 

para instituir (e dizer) a sua verdade, criada em contraposição ao que seria falso, conforme 

suas próprias regras. Um poder que não é puramente repressivo, e que funciona em cadeia, 

permeando as relações e produzindo discursos "verdadeiros" que perpassam a sociedade, 

durante longos períodos, dificultando a sua refutação, ainda que haja tal possibilidade. Fixam-

se seus sentidos nas coisas e nos corpos, nos julgamentos e nos modos de vida (FOUCAULT, 

1979). Isso é o que Bourdieu (2013) define como violência simbólica: “todo o poder que 

chega a impor significações e a impô-las como legítimas, dissimulando as relações de força 

que estão na base de sua força” (p. 25). É como se a realidade fosse tornada coisa ou um fato 

natural, ao nos esquecermos de que ela é fruto da construção humana (BERGER; 

LUCKMANN, 2003). 

Um dos resultados possíveis disso é a maioria das pessoas acabar entendendo a 

sociedade dentro de um horizonte de pensamentos hegemônicos. Esse conceito de hegemonia, 

trazido do pensamento de Antonio Gramsci por Stuart Hall (2003), acabou se tornando uma 

das bases dos Estudos Culturais, ora com maior, ora com menor influência no campo 

(CURRAN, 2006). A cultura hegemônica é a segura de si (Gramsci, 1978), é a legitimada 
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pela sociedade, que não requer questionamentos. Segundo Hall (2003), a definição de um 

ponto de vista hegemônico é: 

(a) que define dentro de seus termos o horizonte mental, o universo de 
significados possíveis e de todo um setor de relações em uma sociedade ou 
cultura; e (b) que carrega consigo o selo da legitimidade – parece coincidir 
com o que é “natural”, “inevitável”, ou “óbvio” a respeito da ordem social. 
(HALL, 2003, p. 379). 

 

Dessa forma, ser hegemônico é ter a capacidade de direcionamento, de direção 

política, moral, cultural e ideológica, e de fazer valer no campo da cultura as próprias 

posições (GRUPPI, 1978). É como se o interesse de alguns se tornasse o interesse de todos. 

Mas, como dissemos anteriormente, isso não necessariamente se dá sem conflitos ou 

resistências. Nos termos de Hall (2003), há três hipóteses nesta relação construída entre o 

discurso midiático e a decodificação: (a) quando o espectador opera dentro do código 

dominante, ou seja, se apropria dos sentidos que foram veiculados nos termos do código 

utilizado, que reproduz os conceitos da cultura hegemônica, legitimada; (b) quando o 

espectador negocia os sentidos, entendendo que o que foi veiculado se trata de um discurso 

hegemônico, mas, no plano local, produz suas próprias exceções à regra; e (c) quando o 

espectador se opõe ao discurso veiculado, fazendo uma leitura própria e diferente do que se 

quis no estabelecimento do código utilizado.  

A própria característica de indústria cultural31, orientada pelas leis da concorrência e 

da rentabilidade capitalista, faz com que sua programação deva conquistar o maior mercado 

possível (MICELI, 2005). Há que falar ao mesmo tempo com uma gama enorme de pessoas, e 

isso pressupõe a escolha de conteúdos que reflitam sentidos dominantes na sociedade, 

buscando-se ao máximo a veiculação de um repertório compartilhado. Podemos imaginar o 

que isso significa em um país geograficamente extenso como o Brasil, com variações 

culturais de região para região e de classe para classe, além de outros cortes possíveis, como 

raça, etnia, faixa etária, gênero etc. O conteúdo, assim, deve ser de fácil assimilação, as 

noções devem ser de conhecimento do público e os valores culturais devem ser de preferência 

os hegemônicos. Isso facilita a consolidação dos estereótipos e dos padrões de 

comportamento que vão ser afirmados e reafirmados diariamente para um público consumidor 

de cultura de massa. Segundo Lipovetsky (1989), “desde 1960, a cultura de massa antes 
                                                
31 Indústria cultural foi um termo usado por Horkheimer e Adorno (2002) que se referia à mercantilização das 
formas culturais no surgimento das indústrias do entretenimento na Europa e nos EUA no final do século XIX e 
início do século XX, fazendo, segundo os autores, com que os indivíduos mimetizassem os conteúdos 
padronizados da mídia, diminuindo sua capacidade de pensar de forma crítica e autônoma.  
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reproduz os valores dominantes do que propõe novos” (p. 223). Mas, ao mesmo tempo em 

que a mídia de massa mistura, também separa, reforçando as divisões sociais que estão 

inscritas na estrutura social, legitimando-as culturalmente (MARTÍN-BARBERO, 2004).  

Dessa forma, a mídia oferece, segundo Hall (1977), cada vez mais, por meio de 

imagens, representações e ideias, o "conhecimento social" selecionado, material com o qual 

os grupos e classes constroem as imagens de suas vidas, os sentidos, as práticas e os valores a 

respeito de si e dos outros grupos e classes, assim como também faz o mundo compreensível 

como uma totalidade. Mas ao mesmo tempo, como as sociedades vão ficando cada vez mais 

complexas, a mídia também oferece um léxico dos diferentes estilos de vida, selecionados, 

ranqueados e ordenados em diferentes "conhecimentos sociais", através dos quais mudanças 

de comportamento passam a ser mais socialmente aceitáveis ou não (podemos pensar no 

aumento da presença de imagens de ciclistas na comunicação depois na discussão política e 

social das ciclovias), dentro de sentidos e interpretações preferenciais. E aqui se encontra o 

grande trabalho simbólico, já que estabelecem-se regras, mapas e códigos, que se ligam, 

formando consensos e consentimentos, que nos ajudam não só a conhecer mais sobre o 

mundo mas também a compreendê-lo.  

Here the line, amidst all its contradictions, in conditions of struggle and 
contradiction, between preferred and excluded explanations and rationales, 
between permitted and deviant behaviours, between the 'meaningless' and 
the 'meaningful', between the incorporated practices, meanings and values 
and the oppositional ones, is ceaselessly drawn and redrawn, defended and 
negotiated: indeed, the 'site and stake' of struggle. (HALL, 1977, p. 341, 
grifos do autor)32. 

 

Esse trabalho simbólico gera sentido à cultura, nomeia, representa, adiciona 

significados aos mais diversos aspectos da vida cotidiana. É o caso da publicidade, por 

exemplo, que sempre vende mais do que o produto que está anunciando: vende uma promessa 

(beleza, masculinidade etc.). Ou seja, a mídia transforma, codifica a matéria real em bens 

simbólicos, cujos códigos são escolhidos para "melhor" representá-la (HALL, 1977, 2003). 

Afinal, o significado dos objetos não reside no objeto em si, mas em alguma medida em como 

ele é visto e socialmente construído pelos discursos sobre ele. E esses processos simbólicos 

não dizem respeito somente às coisas exteriores, mas também às identidades e subjetividades 

dos indivíduos. A forma como vivemos também pode ser compreendida como uma prática 

                                                
32 "Aqui a linha, entre todas suas contradições, nas condições de luta e contradições, entre explicações e 
racionalizações preferidas e excluídas, entre comportamentos permitidos e desviantes, entre 'sem sentido' e 
'cheio de sentido', entre práticas incorporadas, sentidos e valores e seus opostos, é incessantemente desenhada e 
redesenhada, defendida e negociada: de fato, é o local e o que está em jogo na luta". (tradução nossa)  
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cultural, uma vez que é carregada de símbolos que nos permitem dizer se determinadas 

condutas e aparências são apropriadas ou não a um juiz de Direito, por exemplo. Sabe-se 

como proceder ao entrar em um ônibus e fazer o pagamento e não é preciso pensar para fazê-

lo, como exemplifica Hall (1997). É nos agenciamentos da vida cotidiana, nas práticas, que 

esse processo de agregação acontece, como um poder de se estabelecer o que é "norma" ou 

"normal" de se fazer ou de ser. Isso, claro, vai depender do dinamismo da sociedade, que vai 

tornar essa espécie de conhecimento cada vez mais institucionalizado ou vai pressionar por 

mudanças. 

Segundo Bourdieu (2007, p. 435), o conhecimento em geral é um ato de construção 

que utiliza esquemas de pensamento e expressão. As pessoas reagem a esses esquemas cujos 

sentidos elas também podem ter contribuído para construir. Mas, além disso, esses esquemas 

mentais, formas simbólicas de percepção e apreciação, são o produto da incorporação da 

ordem social, das estruturas fundamentais da sociedade, que são comuns a todas as pessoas 

(como a divisão da estrutura social em faixas etárias, gêneros, sexos, classes sociais33...)  e é 

por isso que se torna possível a produção de um mundo aparentemente coerente, de senso 

comum, e é também por isso que parece "natural" que um grupo seja isso e outro seja aquilo. 

É preciso, portanto, para um grupo garantir-se nessa luta classificatória para que as 

representações também reconheçam a sua existência na ordem social ou lhe façam justiça. A 

introjeção, por exemplo, de uma representação negativa pelos próprios grupos subalternos a 

respeito de si mesmos pode fazer com que eles se entendam conforme a definição construída 

e legitimada socialmente. E as suas posições, que podem ser superiores às de um outro grupo 

subalterno, podem credenciá-los a julgar este grupo usando os mesmos binarismos como 

melhor/pior, para se colocar em situação de vantagem sobre ele. Assim, as lutas pelo sentido 

do mundo social se dão pelo poder sobre os esquemas classificatórios que se encontram na 

origem das representações. 

E é justamente pelo fato de prevalecer um sentido sobre outros que podemos 

aproximar a cultura dos processos de poder. É como se colocássemos numa peneira 

pensamentos diversos sobre um determinado tema. Vão ficar os que tiverem mais corpo, mais 

adesão, os que parecerem mais inteligíveis e aceitáveis ao público, em um processo de 

agregação de forças que vão contribuir para a sua longevidade. A partir daí é possível 

vislumbrar, em uma determinada época e lugar, com que tipos de ideias legitimadas e 

                                                
33 Obviamente as classificações da vida cotidiana não utilizam conceitos acadêmicos para esquematizar o 
mundo. O conhecimento de classe passaria muito mais pelo senso da posição ocupada pelo indivíduo em relação 
aos outros.   
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institucionalizadas as pessoas lidam no cotidiano, sejam essas pessoas  parte de grupos 

hegemônicos ou subalternos, o que vai, se estamos pensando sempre em um aspecto 

relacional, contribuir para a percepção de si e do outro, em uma espécie de cartografia cultural 

(ROLNIK, 2000). E isso incide também no universo do consumo, da aparência, das condutas 

e, consequentemente, das marcações sociais, afinal, "a cultura de massa teve uma função 

histórica determinante: reorientar as atitudes individuais e coletivas, difundir novos padrões 

de vida” (LIPOVETSKY, 1989, p. 221). Segundo Mendonça (2006), a produção da 

subjetividade não está centrada no indivíduo, mas envolve os sentidos hegemônicos e os 

dissidentes ou emergentes, que circulam na esfera da cultura. É nesse campo que as pessoas 

podem tomar consciência de suas reais condições de vida, e é nessa rede de diferentes 

discursos que se pode desenrolar parte de uma luta pela fixação dos sentidos na sociedade.  

 É justamente por estarmos falando em sentidos diversos, circulantes na cultura e 

comunicados por ela, que é importante pensar no contexto social e histórico das produções 

dos meios de comunicação de massa. Muitas vezes, vemos análises que pensam a mídia como 

uma entidade, como se a tecnologia fosse capaz de criar discursos. A mídia, segundo Martín-

Barbero (2004), na realidade medeia uma relação entre grupos sociais diversos com sua 

linguagem específica (os gêneros, as novelas, os jornais, a publicidade e seus formatos) a 

partir do ponto de vista de uma classe que a rege, mascarada pela "neutralidade" da técnica 

imposta pela especialização do trabalho na produção da informação. Os profissionais da 

mídia, assim, acabam por materializar um modo de ver, um imaginário que é socialmente 

produzido, que vai  colocar em uma espécie de interação virtual (harmônica ou não) os mais 

variados grupos sociais. Hall (1977) nos lembra que no processo de codificação, ou seja, de 

transformação da matéria real para a simbólica dos meios de comunicação (com escolhas 

visuais, verbais, de performances e apresentações), não é que os profissionais 

deliberadamente selecionem dentre vários, um discurso dominante para veicular, mas, dentro 

do repertório, do campo de sentidos em que vivem, esses discursos dominantes já se 

universalizaram e naturalizaram e aparecem como única forma inteligível à mão. Os fatos 

novos são interpretados na codificação a partir das premissas da ideologia dominante, e, 

justamente por parecer natural ver as coisas assim, isso acaba também estruturando a forma 

como as pessoas vão decodificar, receber essas mensagens, ainda que possam negociar com 

elas. Para Miceli (2005), isso desencadeia uma margem limitada de autonomia simbólica, 

tendo em vista a posição social dos agentes da produção cultural, que vão utilizar seu quadro 

de valores, as suas informações acumuladas e os recursos tecnológicos de que dispõem.  
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 Dessa forma, também os processos econômicos deixam de ser exteriores aos processos 

simbólicos, que vão constituir e expressar o sentido social. Para uma análise crítica do 

conteúdo midiático, segundo Martín-Barbero (2004), é preciso contrastar o próprio discurso - 

os conflitos sociais - com o que diz, isto é, a retórica da liberdade, da felicidade e do bem-

estar, levando em conta as condições de sua produção, circulação e consumo. Para o autor, há 

uma suspeita dupla:  

a de que a linguagem não diz o que diz, e a de que o dizer não se limita à 
fala; que a linguagem diz mais, muito mais do que acredita dizer, e que 
muitas coisas falam ainda que não sejam linguagem. (MARTÍN-BARBERO, 
2004, p. 68).  

 

É preciso, para o autor, sair do reducionismo de que a mídia é só ferramenta na mão 

da classe dominante, ou só uma dimensão discursiva em que as lutas sociais que se travam 

são apenas lutas entre discursos. A superação dessa dualidade é possível ao se enxergar que 

não é o desenvolvimento tecnológico que faz a história, mas as operações que fazem com que 

os códigos sociais de percepção e de reconhecimento se inscrevam e se materializem nos 

códigos tecnológicos (MARTÍN-BARBERO, 2004). Essas formas simbólicas podem - e é 

para este aspecto que Thompson (1998) quer chamar a atenção - reproduzir ou criar formas de 

dominação na sociedade, legitimando ideias de grupos que possuem mais poder.   

 Assim, os discursos midiáticos se relacionam à legitimação da dominação, já que 

fundamentam as hierarquias na sociedade, e também pelo fato de não ser qualquer um que 

tenha o poder da fala nesse espaço discursivo. A esses indivíduos e grupos que não "falam", 

sobram a representação ou nem isso. Mas, no caso da representação, ela é feita não do seu 

ponto de vista, mas da ideia hegemônica (ou de outro grupo) que existe sobre si. Ou seja, os 

discursos midiáticos ao mesmo tempo em que promovem uma cultura homogeneizante, no 

sentido de pasteurizar as diferenças em um sentido mais global, de forma que se reconheça o 

que deve ser valorizado e legitimado, categorizam-nas hierarquicamente, já que devem gerar 

conteúdo tanto para as classes já integradas nos mercados de trabalho e de consumo como 

para as classes "excluídas" destes mercados. Esta divisão das representações entre "nós" e 

"eles" está, para Bourdieu (2007), na origem das exclusões e inclusões, a partir do ponto de 

vista do discurso hegemônico, de forma maciça e repetida por anos e anos. É um processo 

que, segundo Miceli (2005), implica na valoração dos emissores, das mensagens e da própria 

audiência, positiva ou negativamente, em uma espécie de ação pedagógica que busca unificar 

o heterogêneo mercado material e simbólico na imposição do pensamento dominante. 

A cultura dominante seleciona os meios e os instrumentos mais adequados à 
tarefa de emitir e impor o que considera digno de ser transmitido, vale dizer, 
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consagra seus agentes e veículos de emissão simbólica (...). A cultura 
dominante impõe a matriz de significações mais adequada para dissimular a 
verdade objetiva de seu predomínio, vale dizer, consagra as significações e 
os modos de imposição simbólica que lhe são favoráveis. A cultura 
dominante impõe os modelos a serem cumpridos pelos receptores 
considerados legítimos, vale dizer, consagra um determinado tipo de 
receptor, certos modos de recepção e uma dada competência cultural. 
(MICELI, 2005, p. 155, grifos do autor).  

 

Segundo Bourdieu (2007), a rede de oposições é matriz de todos os lugares-comuns e 

tem a seu favor toda a ordem social, em que se opõem alto e baixo; fino e grosseiro; leve e 

pesado; livre e forçado, único e comum. O que está por trás dela é a oposição entre as classes 

dominantes e dominadas.  

Um exemplo recente foi a representação de Goiânia em uma novela da Rede Globo - 

Em Família - que gerou algum mal-estar pelo fato de espectadores goianienses se entenderem 

modernos, em oposição à imagem rural passada pela telenovela, que trazia cenas de pessoas 

passeando a cavalo pela cidade 34 . O que se veiculou foi uma visão que os centros 

hegemônicos de produção cultural, como Rio de Janeiro e São Paulo (modernos), têm da 

capital goiana (rural). Da mesma forma, as representações de identidades sociais também são 

constantemente representadas segundo sistemas binários, como branco e negro; homossexual 

e heterossexual; rico e pobre (MONTORO, 2006). Segundo a autora, esses binarismos podem 

naturalizar diferenças, em que um elemento se constitui como norma e o outro como 

desviante. No caso das classes sociais, o gosto, as expectativas e o sistema de valores 

populares são uma imagem feita pela cultura dominante, do ponto de vista dela em sua ideia 

própria de classe universal (MARTÍN-BARBERO, 2004), em uma espécie de luta que tenta a 

todo tempo desorganizar e reorganizar a cultura popular (HALL, 2003). É uma visão 

etnocêntrica, que vê o popular como o "outro", uma massa manipulada, passiva, desintegrada, 

primitiva, pré-política e imediatista, características que constituiriam uma espécie de cultura 

da pobreza (ZALUAR, 1994). Ou seja, em vez de se pensar a exclusão ocupacional, 

educacional e política como consequência de uma vida em uma sociedade desigual, 

considera-se que tal "cultura" seria a causa da própria condição precária de sobrevivência. 

Não fica difícil entender, então, por que é possível que os dominados se enxerguem como 

indignos: os critérios de avaliação "válidos" não são os próprios.  

                                                
34 Mais a respeito desta polêmica pode ser lido na matéria: CARREIRO, Marcos Nunes. Novela da Globo mostra 
uma Goiânia que não existe mais. Ao retratar o goiano como uma espécie de aborígene, “Em Família” despertou 
a discussão sobre a formação da identidade de quem vive fora do centro de desenvolvimento do país. Jornal 
Opção, Edição 2024 de 20 a 26 de abril de 2014. Disponível em < 
http://www.jornalopcao.com.br/edicao/edicao-2024/> Acesso em: 17 ago. 2015.  
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Com relação às classes sociais, de acordo com Curran (2006), aspectos como a 

globalização e uma ascensão neoliberal (e o foco no indivíduo), a decadência das tradições, 

com a fragmentação da sociedade e o fortalecimento de identidades sociais múltiplas, com o 

avanço nas demandas por representação de grupos étnicos, de gênero, de raça e de 

sexualidade, são aspectos que contribuíram para a perda da importância das questões de classe 

nos estudos de mídia e cultura. Essa reorientação deixou de lado grandes evidências empíricas 

de que a classe continua influenciando sobremaneira a distribuição de oportunidades de vida 

nas sociedades contemporâneas. Mesmo as sociedades de capitalismo avançado, como 

Estados Unidos e Inglaterra, não são fluidas e a mobilidade social é cada vez mais restrita. E 

aí a retórica moral do talento e empreendedorismo mascaram a influência estruturante da 

classe, que acaba gerando outros tipos de desigualdades, como nos estudos que mostram que 

pessoas de estratos inferiores têm menor expectativa de vida, por exemplo (CURRAN, 2006).  

O que queremos, neste capítulo, é recortar conteúdos midiáticos que reflitam esse 

lugar de classe, por vezes nomeando e ancorando as classes com determinados atributos 

tratados positiva ou negativamente. Não vamos fazer uma análise com rigor histórico sobre a 

evolução da representação das classes sociais na mídia brasileira, nem tampouco um estudo 

de recepção desses discursos, pois isso foge aos nossos objetivos. Trabalharemos alguns 

conteúdos na forma de exemplos de como os meios de comunicação de massa por vezes 

apresentam e representam as classes sociais, conteúdos que vão mediar a obtenção de 

conhecimento das pessoas sobre o mundo, sobre os outros e sobre si mesmas, e que vão dar 

pistas sobre os discursos da desigualdade dominantes na nossa cultura. 

 

 

4.1 Apresentação e representação midiáticas: a classe média e a "nova classe média".  

 

 

Como vimos, as formas simbólicas veiculadas pela mídia são constituídas de diversas 

maneiras, como gestos, imagens, falas etc. No caso das classes sociais, podemos pensar que a 

mídia pode: a) atribuir ou reproduzir um nome criado a partir de algum critério, como classe 

média, nova classe média, classe popular, emergentes, ou ainda os critérios de mercado que as 

dividem em A/B/C/D/E; b) dizer expressamente ou não algo sobre elas; c) dizer 

expressamente ou não algo para elas; d) representá-las, com ou sem a intenção de dirigir um 

discurso a respeito de sua condição de classe.  
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Os três primeiros casos, que estamos chamando de apresentação, ocorrem 

principalmente nos conteúdos jornalísticos, quando notícias sobre economia, moda, consumo, 

violência e mercado de trabalho são apresentadas tanto para a própria classe interessada 

quanto para falar sobre as condições em que estão as pessoas de outra classe, nos mais 

variados aspectos. A apresentação ocorre no âmbito da vida real, cotidiana, das práticas, da 

economia, em que se definem grupos, estratos, por vezes nomeando-os ou reproduzindo os 

nomes já criados e em vias de legitimação em outras esferas. Já a representação implica em 

produção de personagens. Ganham força as imagens construídas de pessoas que pertencem a 

determinada classe social, pelas suas roupas, pelo seu comportamento, pela decoração de casa 

e pelo tipo de emprego, modelos que são veiculados especialmente nos formatos narrativos, 

como filmes, novelas e publicidade. É possível haver a apresentação e a representação em um 

mesmo conteúdo. É o caso de matérias jornalísticas em que, ainda que reportando algo 

concreto, uma história sobre a vida de alguém, por exemplo, posicionam-se objetos, 

escolhem-se cenários para produção fotográfica etc., ou em programas sensacionalistas, em 

que por vezes misturam-se gêneros, dramatizando-se histórias reais, como Linha Direta, da 

Rede Globo, por exemplo (TONDATO; LOPES, 2004).  

Tanto a apresentação quanto a representação são envolvidas por uma órbita de 

palavras, ideias, imagens, sentidos, que o discurso midiático vai associando com o tempo, mas 

que, nas apropriações, negociações e negações das pessoas, podem se manter em órbita, se 

descolar ou colar de vez, como se fossem uma coisa só: o processo de legitimação. A 

apresentação e a representação também se retroalimentam, especialmente quando o sentido já 

está em vias de se tornar hegemônico. O que é mostrado por uma pode ser produzido por 

outra e vice-versa. A própria representação pode estimular a necessidade de compreensão e de 

explicação de um estilo diferente, de um modo de consumir, de uma moda peculiar de uma 

classe social, por exemplo. Lembrando sempre que os modos específicos de apresentar e 

representar, são, como vimos, relacionados com o lugar social ocupado pelos produtores 

midiáticos, que podem criar e/ou reproduzir as noções que já estão legitimadas na cultura.  

A nomeação, que aqui podemos pensar estar dentro do que chamamos de apresentação 

é, para Bourdieu (2012), uma das formas elementares do poder político. É uma capacidade 

quase mágica de fazer existir pela virtude da nomeação, ou melhor, “os grupos estão 

associados estreitamente às palavras que os designam” (BOURDIEU, 2007, p. 445), de forma 

que a identidade nominal precipita a identidade real. Apropria-se das palavras, segundo o 

autor, para ter as coisas designadas por elas (uma pedicure que se apresenta como podóloga, 

em busca de status, por exemplo).  
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Na luta e por exigências da luta é que funcionam princípios de divisão, 
indissoluvelmente, lógicos e sociológicos que, ao produzirem conceitos, 
produzem grupos, os próprios grupos que os produzem e os grupos contra os 
quais são produzidos. (BOURDIEU, 2007, p. 444).  

 

Segundo Sodré (2005), todo fenômeno social de grande alcance acaba gerando uma 

prática discursiva pra se montar e se difundir as significações que são necessárias à aceitação 

generalizada. Aliás, para o autor, mais do que refletir, a linguagem tem o poder de criar a 

realidade. E as práticas discursivas da mídia são uma técnica política de linguagem e são os 

materiais de uma determinada ideologia que quer fazer sentido como forma de conhecer a 

sociedade, dentre as inúmeras outras possíveis. Da mesma forma, a mídia estimula e reproduz 

ideais e valores e servem, por meio de seu instrumental simbólico, à expressão e à 

diferenciação de certas posições de classe (MICELI, 2005).  

Para O’Dougherty (2002), a classe média define a si mesma pelo consumo e pelas 

distâncias simbólicas, e a mídia tem sido um agente extremamente importante no processo de 

naturalização desses aspectos, algumas vezes em tom jocoso. A autora encontrou diversas 

matérias de jornais que abordavam a perda do poder de consumo da classe média na crise 

inflacionária dos anos 1980, como frequentar menos restaurantes, gastar menos com higiene, 

com trabalhadores domésticos, com lazer fora de casa, com escola privada para os filhos, e 

"até" com salão de beleza.  Segundo a autora, nos conteúdos jornalísticos sobre a classe 

média, duas palavras eram constantemente usadas -  sonho e paraíso -  em contextos de 

expulsão do paraíso com a crise, ou com sonhos mais modestos e até mesmo decretando o fim 

dos sonhos e dos supérfluos. Do ponto de vista existencial, a classe média era associada aos 

sonhos e ao paraíso. Do ponto de vista prático, ao shopping. Ainda que sem o tom jocoso, os 

informantes de classe média da pesquisa de O'Dougherty (2002) também se definiam pelo 

consumo, especialmente pela posse de um carro e de uma casa, como forma de se diferenciar 

da classe popular.  

Mas a distinção também era feita entre classe média tradicional e os novos-ricos, a 

classe média emergente. Aquela baseava seu consumo na posse de uma casa e no consumo de 

cultura, como viagens e educação, enquanto os novos-ricos eram ridicularizados pelo 

consumo ostentatório dos carros importados (O’DOUGHERTY, 2002). Segundo Freire Filho 

(2009), sugerindo uma certa nostalgia pelos padrões de gosto das elites de outros tempos, a 

matéria veiculada na Folha de S. Paulo, "Jardins-Brega" (Caderno D, 21/01/1990, 22-24), 

apresentou o novo-rico paulistano como o brega-padrão, com colarinhos para fora das lapelas, 

correntes de ouro e "anel de advogado".  
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Os “Jardins-Brega” falam sobre dinheiro, ou mal dos outros, em graves e 
agudos tonitruantes, em todas as mesas de restaurante locais. Pagam como 
manda sua peculiar etiqueta – sem pestanejar – qualquer produto de valor 
decuplicado por uma grife nas “lojas dos Jardins”. Eles são “machos” e às 
vezes o provam à bala à porta das boates “privées” da região, uma 
exclusividade “Jardins-Brega”; elas se imaginam “máquinas” e “aviões”, 
mas são julgadas pelo consenso dos elegantes como “peruas” de potência 
muito inferior à das “locomotivas” sociais de outros tempos (...) O “Jardins-
Brega” vai diretamente à fachada, ao produto: ele desconhece ou finge 
desconhecer idéia e criador originais. Quer saber do que trata o filme, não 
importa o diretor; pergunta qual a origem do dinheiro ou de onde saiu o 
indivíduo escondido atrás da coluna social – se representam seu pequeno 
mundo, esses signos são confiáveis, e basta. (FOLHA DE S. PAULO, 1990 
apud FREIRE FILHO, 2009). 

 

Também eram criticados, segundo o autor, os novos ídolos da cultura com origem 

"brega" (da classe média emergente) ou "bárbara" (das camadas populares) em ascensão a 

partir da estabilização da economia com a implantação do Plano Real em 1994, como pode 

ser visto na coluna “Bregas e bárbaros são os novos-ricos da cultura”, da Folha de S. Paulo, 

segundo a qual 

essa cultura de massas emergente da era FHC é ruidosa, estridente e 
sobretudo arrivista. Os novos ídolos nacionais são os novos-ricos da cultura. 
Fazem questão de ostentar riqueza, exibem o carrão importado, reforçam a 
todo momento a idéia de que felicidade é sinônimo de ascensão material e 
realização pessoal. (BARROS E SILVA, 1998). 35 

 

O mesmo tipo de teor que (des)qualificava o "novo-rico" pode ser visto em relação a 

uma outra suposta "novidade". Com a estabilização da economia, seguida na década de 2000 

pelo maior acesso ao crédito, pela valorização do salário mínimo e pela ampliação da 

cobertura dos programas de transferência de renda, o consumo passou a aparecer na mídia 

como um elemento constituidor de uma outra "nova classe", que estaria ascendendo da classe 

baixa: a "nova classe média" (termo cunhado pelo economista Marcelo Neri (2008), conforme 

trabalhamos anteriormente). Mais uma vez, podemos ver que o "novo" é colocado em relação 

ao "tradicional". 

Foram ganhando destaque a apresentação e a representação de uma "nova classe 

média" em diversos conteúdos midiáticos brasileiros. Segundo uma matéria do site da revista 

Veja a respeito da “Classe C no horário nobre”, grupos populares geralmente faziam parte de 

núcleos em torno da trama principal. Mas em 2012, duas novelas na Rede Globo tiveram suas 

                                                
35 BARROS E SILVA, Fernando. Bregas e bárbaros são os novos-ricos da cultura, Folha de S. Paulo, Tempos 
Tucanos, 09/10/1998. Disponível em < http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/fj09109806.htm> Acesso em: 
28 ago. 2015. 
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tramas ambientadas no cotidiano da chamada “nova classe média”: Cheias de Charme (19h) e 

Avenida Brasil (21h), esta última com 79% de seus personagens dentro deste perfil. 

Segundo análise feita pelo site da Veja, 

as casas de personagens centrais como Carminha (Adriana Esteves), em 
Avenida Brasil, primam por uma ostentação exagerada não necessariamente 
alinhada com o bom gosto clássico. No horário nobre atual, também reina o 
combo jeans justo, blusa curta e acessórios coloridos. A empregada doméstica 
Penha (Taís Araújo), de Cheias de Charme, é a maior representante desse 
estereótipo da moda na periferia. (ZYLBERKAN, 2012). 36 

O questionamento do gosto e a expressa distinção entre cultura popular e legítima 

aparecem na figura abaixo. Primeiro, coloca-se como característica comum à classe 

emergente o gosto pelo exuberante. Em seguida, desqualifica-se o gosto pelo “gato de 

porcelana”, em uma clara ideia de que o dinheiro não dá acesso ao bom gosto, que seria 

adquirido, por exemplo, em um curso de história da arte.  

 
Figura 1 – Apresentação de uma “nova classe média”. Fonte: Revista Veja. 

O que se parece sugerir é que, apesar de a “nova classe média” ter passado a contar 

com um maior poder de consumo, a análise da publicação a desqualifica, como se trabalhasse 

em uma perspectiva distintiva, em que podem-se até diminuir as distâncias de capital 

                                                
36 ZYLBERKAN, Mariana. A classe C no horário nobre. Como – e por que – a Rede Globo celebra a classe 
média emergente em suas duas principais novelas. Veja, 20/04/2012. Disponível em < 
http://veja.abril.com.br/noticia/celebridades/a-globo-e-pop > Acesso em: 16 ago. 2012.  
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econômico entre as classes, porém a classe popular continuará sendo o Outro, já que não traz 

consigo o mesmo capital cultural, adquirido pela educação e pelo acesso aos bens culturais.  

A questão da diferença entre o volume de capital cultural interclasses também pode 

ser percebida em uma entrevista concedida por um dos mais renomados roteiristas de novelas 

brasileiras, Silvio de Abreu, à revista Veja.37 Ao ser questionado sobre a demora de a novela 

Insensato Coração, de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, conquistar grande audiência, o 

dramaturgo afirmou que “O público D/E tem dificuldade de perceber as coisas. Eles precisam 

de tempo. O público A/B percebe com mais propriedade porque tem raciocínio mais rápido”. 

Neste caso, o capital cultural pareceria ser inclusive uma característica biológica.  

Pelo tipo de representação de classes, a novela Avenida Brasil também ganhou 

destaque na matéria “A new class of soap: Brazil’s latest telenovelas reflect the tastes and 

hopes of a rapidly rising middle class”38, veiculada no jornal Financial Times. Além de 

abordar os aspectos econômicos que possibilitaram o maior acesso das classes populares ao 

consumo, a matéria sugere uma disputa por espaço entre a classe média tradicional e a 

"nova": “It is the girl from Divino (bairro fictício situado no subúrbio carioca) versus the girl 

from Ipanema. And in a measure of how much Brazil is changing, the girl from Divino is 

finally having her day in the sun39.” 

A diferenciação entre tradicional e moderno também apareceu na matéria "A nova 

classe média existe?40", inclusive para mostrar uma diferença entre visões de mundo: falando 

sobre uma pesquisa feita por Renato Meirelles publicada no livro "Um país chamado favela", 

a "nova" classe média acreditaria que trabalhou duro pra subir na vida, ao contrário do que ela 

pensa que ocorreu com a classe média tradicional. Esse é um exemplo onde podemos ver cada 

tipo de discurso - tanto neste quanto no meritocrático, que muitas vezes se volta contra os 

programas de transferência de renda - se apropriando do trabalho como forma de subir na vida 

específica de cada classe.    

Encontramos outros conteúdos que buscaram apresentar este novo consumidor à 

sociedade. Surgiram matérias como “Classe C chega a 54% da população e tem renda média 
                                                
37 MAIA, Maria Carolina. Para Silvio de Abreu, novelas demoraram a decolar porque o brasileiro tem 
pensamento lento. Veja. 01 jul. 2011. Disponível em  < http://veja.abril.com.br/noticia/celebridades/para-silvio-
de-abreu-raciocinio-lento-das-classes-populares-prejudica-a-arrancada-das-novelas > Acesso em: 16 ago. 2012.  
38  LEAHY, Joe. A new class of soap. Financial Times, 2013. Disponível em: < 
http://www.ft.com/intl/cms/s/2/d28b684e-7bbd-11e2-95b9-
00144feabdc0.html?ftcamp=crm/email/2013223/nbe/ArtsLeisure/product#axzz2aLy2Fj00> Acesso em: 28 jul. 
2013.  
39 "É a garota do Divino versus a garota de Ipanema. Em uma medida de quanto o Brasil está mudando, a garota 
do Divino finalmente está tendo seu lugar ao sol" (tradução nossa). 
40  BARROCAL, André. A nova classe média existe? Carta Capital. 05/09/2014. Disponível em < 
http://www.cartacapital.com.br/politica/a-nova-classe-media-existe-7142.html> Acesso em: 12 ago. 2015.  
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de R$1.450,00”41; “Classe C quer cores, extravagância e fartura”42; “O que fazer para 

conquistar as classes C, D e E”43. Em dezembro de 2011, a Revista Veja lançou um especial 

de 22 páginas com o título “A nova CLA$$E MÉDIA chegou e agora quer mais”44. Para 

“medir” (nos termos da revista) esse movimento, a revista apresentou sua metodologia: 

entrevistas pela internet com 5.959 pessoas, afirmando ser o resultado “o mais completo 

painel dos humores da nova classe média brasileira” (p. 173). Falando de um contingente de 

mais de 100 milhões de pessoas, o especial, que traz matérias sobre profissão, dia a dia , 

eleições, consumo, casa própria, entre outros assuntos, afirma que esses brasileiros, dos quais 

32 milhões ascenderam das classes D e E, passaram a consumir bens duráveis e também 

descobriram outras necessidades culturais, sociais e econômicas “ao se desgarrar da 

subsistência pura e simples” (p. 173).  

A emergência de um novo consumidor também repercutiu nos anunciantes e no 

mercado publicitário. Em pesquisa encomendada pela Folha de S. Paulo, 7 entre 10 

executivos admitiram preconceito nos negócios para o mercado popular e 69% dos 

entrevistados afirmaram que os fornecedores de serviços de marketing entendem pouco ou 

nada sobre a população de baixa renda. “As agências de forma geral ainda são muito 

preconceituosas. Chega um trabalho de criação para a classe C e o pessoal torce o nariz”, 

afirmou Aloisio Pinto, Vice-presidente de planejamento da WMcCann, uma das maiores 

agências do país. Segundo a pesquisa, somente 8,6% das agências se disseram muito 

preparadas para falar com as classes populares, contra 66,7%, que se disseram pouco 

preparadas e 24,7% que assumiram não estar preparadas para tal “desafio”45. Era preciso 

mudar, como mostrado na matéria "Atrás da 'nova classe C' publicidade muda a estratégia e 

vai à periferia"46, e começar a se comunicar com um público que parecia até então ignorado 

pelos anunciantes. A preocupação com o estilo veio à pauta. Em entrevista ao jornal O Globo 

                                                
41  Folha Online. Disponível em < http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1065542-classe-c-chega-a-54-da-
populacao-e-tem-renda-media-de-r-1450.shtml > Acesso em: 13 abr. 2012. 
42 ZUINI, Priscila. Classe C quer cores, extravagância e fartura. Exame.com. 22 jun. 2010. Disponível em < 
http://exame.abril.com.br/pme/noticias/classe-c-quer-cores-extravagancia-fartura-
572254?page=2&slug_name=classe-c-quer-cores-extravagancia-fartura-572254 > Acesso em: 13 abr. 2012. 
43 Guia do Marketing. Disponível em < http://guiadomarketing.powerminas.com/o-que-fazer-para-conquistar-as-
classes-cd-e-e/ > Acesso em: 13 abr. 2012. 
44  VEJA. A nova CLA$$E MÉDIA chegou e agora quer mais. Veja. Edição 2247, ano 44, n. 50. Editora Abril: 
14 de dezembro de 2011.  
45   ROLLI, Claudia. Classe C ainda enfrenta resistência de empresas. Folha de S. Paulo, 4 de janeiro de 2011. 
Disponível em < http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/me0401201103.htm> Acesso em: 25 set. 2015.  
46 CUNHA, Simone. Atrás da 'nova classe C' publicidade muda a estratégia e vai à periferia. Economia. G1. 
13/01/2013. Disponível em < Atrás da 'nova classe C' publicidade muda a estratégia e vai à periferia> Acesso 
em: 25 set. 2015.  
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em julho de 2010, Marcello Serpa, então sócio da agência de publicidade AlmapBBDO, 

afirmou que  

a linguagem precisa ser mais simples, objetiva e direta. O conteúdo tem de 
ser voltado para um "afegão médio" compreender. A ironia, a metáfora e a 
hipérbole morreram. A publicidade tem de ser também mais popular para 
atingir o maior número possível de pessoas. Isso não significa que ela tenha 
necessariamente de ser pior, ou ruim. Pode ser de bom gosto, divertida, só 
que é outra linguagem. O risco de fazer uma campanha que ninguém entende 
é jogar o dinheiro pela janela. 47  

 

Também pudemos encontrar em pesquisa anterior (JORDÃO, 2011) uma divisão da 

percepção no momento de produzir conteúdo para classes altas e baixas na publicidade. O que 

notamos é que há a pressuposição de uma estética e estilos específicos, em que narrativas 

mais complexas, cores frias e aspecto visual limpo, sem muitos elementos, são utilizados para 

os públicos bem favorecidos economicamente, enquanto as cores quentes, muitos elementos e 

um texto mais direto são direcionados aos grupos populares. Muitas vezes, na falta de acesso 

a pesquisas de mercado, os entrevistados afirmam que estes critérios são definidos pelos 

anunciantes e suas agências, a partir de suas próprias noções, e também pela observação do 

que a própria mídia representa e apresenta. Segundo uma de nossas informantes, referindo-se 

às classes altas como AB e às populares como CD, à maneira das pesquisas de mercado,  

a classe AB é mais discreta, contida. (...) Imagine uma propaganda de 
geladeira pra AB, onde uma criança abre a porta e tira uma jarra de suco 
colorida, no formato de um abacaxi! Não combina. Já as classes mais baixas 
são mais extrovertidas, acho que até mais alegre por natureza. Gostam de 
cores! Pense na cozinha AB? Certeza que a primeira coisa que vem à cabeça 
é um piso branco e eletrodomésticos nos tons cinzas. Agora pense na 
cozinha CD, com armário vermelho, cerâmica marrom, fogão azul, mesa de 
mármore e cadeiras com almofadinhas bege! Mesmo com dinheiro pra 
comprar tudo novinho, acaba saindo uma cozinha colorida. (JORDÃO, 
2011, p. 13).   

 

A própria forma de consumir mídia gerou mudanças em algumas programações, 

especialmente nos canais fechados, antes consumidos principalmente  pelas pessoas de classes 

mais altas e posteriormente de forma mais democrática. Filmes e séries, antes transmitidos 

com som original e legendas, passaram a ser dublados, muitas vezes sem opção, gerando 

reação de alguns consumidores, como pode ser visto na crônica "Contra a dublagem, em 

                                                
47   SCOFIELD, Gilberto; D'ERCOLE, Ronaldo. Entrevista de Marcello Serpa e José Luiz Madeira, sócios da 
AlmapBBDO O Globo, 03/07/2010. Disponível em < http://oglobo.globo.com/economia/para-socios-da-
almapbbdo-publicidade-que-ha-20-anos-falava-com-classe-media-deixava-de-2984079. Acesso em: 25 set. 
2015.  
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nome da arte"48, veiculada na revista Carta Capital. Segundo o autor da crônica, que divulga 

uma campanha intitulada "#DubladoSemOpçãoNão", 

a  tendência tem se agravado com a emergência da chamada “classe C”, que 
teria dificuldades em acompanhar a leitura das legendas. Nos últimos 
tempos, com a ascensão da classe C, o número de consumidores da TV 
fechada subiu. Aí é que começa o “imbróglio”. (GOMES, 2012).  

 

Mas os exemplos ultrapassam a produção midiática. Ganham também visibilidade na 

mídia episódios ocorridos no campo social. Em novembro de 2012, a jornalista e escritora 

brasileira Danuza Leão escreveu na sua coluna na Folha de S. Paulo um texto cujo título é 

“Ser especial”49. Segundo o texto, somos todos verdadeiras crianças e só queremos ser únicos, 

raros e especiais; que bom mesmo é possuir coisas exclusivas, a que somente nós temos 

acesso, e que se todos fossem ricos a vida seria um tédio. A única solução para evitar uma 

experiência compartilhada, que para a jornalista é uma “banalidade insuportável”, seria 

trancar-se em casa sozinha e ler um bom livro.  

 

Já se foi o tempo em que ir a Paris era só para alguns; hoje, ninguém quer 
ouvir o relato da subida do Nilo, do passeio de balão pelo deserto ou ver as 
fotos da viagem - e se for o vídeo, pior ainda - de quem foi às muralhas da 
China. Ir a Nova York ver os musicais da Broadway já teve sua graça, mas, 
por R$ 50 mensais, o porteiro do prédio também pode ir, então qual a graça? 
Enfrentar 12 horas de avião para chegar a Paris, entrar nas perfumarias que 
dão 40% de desconto, com vendedoras falando português e onde você só 
encontra brasileiros - não é melhor ficar por aqui mesmo? Viajar ficou banal 
e a pergunta é: o que se pode fazer de diferente, original, para deslumbrar os 
amigos e mostrar que se é um ser raro, com imaginação e criatividade, 
diferente do resto da humanidade? (LEÃO, 2012). 

   

 Como se pode ver, não se trata da compra em si, do ponto de vista econômico, mas da 

experiência de consumo como modo de se distanciar, ou seja, é por meio dos aspectos 

simbólicos do consumo – como consumir de forma diferente e original – que a autora quer se 

distinguir (BOURDIEU, 2007) das classes populares.  

 Este tipo de mecanismo de distinção parece também ter sido revelado com o  destaque 

dos “rolezinhos”, ocorridos no final de 2013 e começo de 2014. Inicialmente realizado em 

São Paulo por grupos de jovens das classes populares, rapidamente o movimento ganhou 

relevância midiática nacional. O intuito dos jovens estava ligado ao lazer – não era um 

                                                
48  GOMES, Tão. Contra a dublagem, em nome da arte. Carta Capital. 14/02/2012. Disponível em < 
http://www.cartacapital.com.br/cultura/contra-a-dublagem-em-nome-da-arte> Acesso em: 27 ago. 2015.  
49  LEÃO, Danuza. Ser especial. Folha de S. Paulo, 25 nov. 2012. Disponível em  < 
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/danuzaleao/1190959-ser-especial.shtml> Acesso em: 5 ago. 2013.  
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movimento de cunho político – apesar de acabar tendo descortinado um pouco das 

representações sociais a respeito das classes populares no Brasil. As notícias sobre 

fechamentos de shoppings, pedidos de liminares proibindo os  “rolês” e aumento da 

vigilância, inclusive com uma espécie de triagem para evitar “este público” (e que acabou por 

barrar também funcionários), mostraram uma certa apreensão com a presença desses jovens, e 

estabeleceram a distinção entre “frequentadores tradicionais” e “rolezeiros”. Houve também a 

divisão das análises, em que, por um lado, o movimento ganhou apoio50 e se expandiu para 

outros estados da federação, mas, por outro, foi por vezes associado ao vandalismo e até à 

barbárie51, em defesa do fechamento de um espaço que se consideraria privado. Mais uma vez 

a questão de classe (média) atravessou a discussão. Segundo Pinheiro-Machado (2014), em 

texto na revista Carta Capital,  

a classe média disciplinada vê os jovens vestindo as marcas do mercado 
hegemônico para a qual ela serve. A classe média vê os sujeitos vestindo as 
mesmas marcas que ela veste (ou ainda mais caras), mas não se reconhece 
nos jovens cujos corpos parecem precisar ser domados. A classe média não 
se reconhece no Outro e sente um distúrbio profundo e perturbador por isso 
(PINHEIRO-MACHADO, 2014) 52. 

 

 Também ganhou repercussão midiática a opinião de uma professora universitária 

carioca, que postou em sua página do Facebook a foto de um homem no Aeroporto Santos 

Dumont (RJ) com o título: “Aeroporto ou rodoviária?”. Um dos seus comentadores afirmou: 

“o pior é quando esse tipo de passageiro senta exatamente do seu lado e fica roçando o braço 

peludo no seu, porque - claro - não respeita (ou não cabe) nos limites do assento”53. A 

professora pediu desculpas posteriormente, mas acabou sendo afastada do cargo que ocupava 

em uma universidade54.  

                                                
50 BRUM, Eliane. Rolezinhos: O que estes jovens estão “roubando” da classe média brasileira. Geledés Instituto 
da Mulher Negra. 25/12/2013. Disponível em <http://arquivo.geledes.org.br/em-debate/colunistas/22538-
rolezinhos-o-que-estes-jovens-estao-roubando-da-classe-media-brasileira-por-eliane-brum> Acesso em: 13 ago. 
2014.  
51 CONSTANTINO, Rodrigo. O “rolezinho” da inveja. Ou: A barbárie se protege sob o manto do preconceito. 
Veja online. 14/01/2014. Disponível em < http://veja.abril.com.br/blog/rodrigo-constantino/cultura/o-rolezinho-
da-inveja-ou-a-barbarie-se-protege-sob-o-manto-do-preconceito/> Acesso em: 17 mar. 2014.  
52 PINHEIRO-MACHADO, Rosana. Etnografia do rolezinho. Cartacapital.com.br. 15/01/2014. Disponível em 
< http://www.cartacapital.com.br/sociedade/etnografia-do-201crolezinho201d-8104.html> Acesso em: 13 ago. 
2015.  
53  PINTO, Ana Carolina. Professores universitários ironizam foto de passageiro em aeroporto. Extra. 
06/02/2014. Extra. Disponível em <http://extra.globo.com/noticias/educacao/vida-de-calouro/professores-
universitarios-ironizam-foto-de-passageiro-em-aeroporto-11526064.html#ixzz2wDuPutY9> Acesso em: 17 mar. 
2014.  
54 Professora que ironizou passageiro é afastada de cargo na PUC-Rio. Educação. O Globo. 17/02/2014. 
Disponível em < http://oglobo.globo.com/educacao/professora-que-ironizou-passageiro-afastada-de-cargo-na-
puc-rio-11627273 > Acesso em: 17 mar. 2014.  
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Figura 2 – Aeroporto ou Rodoviária? 

Em meados dos anos 2013, com o país entrando novamente em um período 

inflacionário, ainda que em proporções bem menores do que as da década de 80, a queda do 

padrão de consumo da classe média voltou a ter destaque. Na matéria intitulada "O arrocho da 

classe média55", a história de algumas famílias da "classe média tradicional" foi retratada. 

Para ajudar o leitor a entender quem faz parte desta classe média tradicional, a matéria 

explicou: são os assalariados e os empresários de pequeno e médio porte relativamente bem-

sucedidos, com curso superior e com um patrimônio conquistado "quase sempre com o 

próprio esforço". Um exemplo dado foi o da família de Alan, cuja foto na área de alimentação 

de um shopping foi utilizada para estampar a situação de crise.   

Depois de analisar em detalhes as despesas com sua mulher, Diane, de 42 
anos, e a filha Laura, de 15 anos, ele se deu conta de que os gastos com 
restaurantes, cinemas e saídas à noite estavam pesados demais. Com uma 
renda familiar de R$ 8 mil, teve de adotar um remédio amargo, mas 
inevitável: cortar gastos. As idas semanais a restaurantes foram substituídas 
por refeições em praças de alimentação de shoppings. O cinema foi trocado 
por um serviço que oferece filmes e séries de TV pela internet. A viagem de 
férias da família ao exterior ficou para depois. (FUCS et al., 2013). 

    

Uma outra família com renda familiar mensal de R$ 15 mil teve como problema 

apontado o gasto mensal de R$ 800,00 no salão, e a solução foi mudar para um salão mais 

barato e fazer hidratação facial e nos cabelos em casa. E, assim como na década de 1980, o 

aspecto existencial foi retratado, só que, em vez de se falar em sonhos ou paraíso, o termo 

usado foi calvário. Outra hipérbole para expressar sofrimento foi escolhida para descrever a 
                                                
55  FUCS, José et al. O arrocho da classe média. Revista Época, 10/06/2013. Disponível em: < 
http://revistaepoca.globo.com/vida/noticia/2013/06/o-arrocho-da-classe-media.html> Acesso em: 12 ago. 2015.  
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vida da classe média em 2015:  a matéria "A classe média na penúria56" buscou mapear as 

mudanças também nos hábitos de consumo, especialmente no que se refere às viagens 

internacionais, à troca de carros e aos gastos com academias e restaurantes.   

Mas assim como o surgimento de uma "nova classe média" nos espaços de consumo 

foi noticiado, os impactos no seu poder de compra devido à recessão econômica de 2015 

também têm sido acompanhados por matérias como "Dívida tira nova classe média de 

aviões"57, "Crise se espalha e já coloca em risco as conquistas da nova classe média58, "Nova 

classe média faz malabarismo financeiro e seleciona conquistas"59, seleção esta que inclui 

deixar de lado compras em shoppings, algumas marcas mais caras nos supermercados, os 

gastos no salão de beleza e os planos de saúde privados. 

Assim, o que temos até então nesses exemplos é a apresentação e a representação de 

classes, que são colocadas em relação por meio da oposição entre tradicional e novo, 

geralmente categorizadas pelo poder e pelo tipo de consumo.  

Um outro fator que trouxe as classes para a visibilidade midiática foi o acirramento 

político a partir das eleições de 2014, em que foram para o segundo turno a candidata à 

reeleição pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Dilma Rousseff, e o candidato do Partido da 

Social Democracia Brasileira (PSDB), Aécio Neves. A relação entre a escolha do candidato e 

da classe social do eleitor acabou se mostrando significativa, de forma que os eleitores de 

maior poder aquisitivo tenderam a votar no candidato social-democrata, enquanto os de 

menor poder aquisitivo escolheriam a candidata petista60. Esta polarização foi repercutida pela 

mídia, de onde podemos retirar algumas associações que passaram a orbitar o que 

caracterizaria uma classe social no cotidiano.  

 No caso da classe média  tradicional, começaram a surgir termos ligados à violência e 

ao fascismo, como pode ser visto na fala da filósofa Marilena Chauí, em evento que tratava 

                                                
56  QUEIROZ, Mariana. A classe média na penúria. Isto é Independente. 12/08/2015. Disponível em < 
http://www.istoe.com.br/reportagens/419354_A+CLASSE+MEDIA+NA+PENURIA> Acesso em: 12 ago. 
2015.  
57 ALVES, Murilo Rodrigues (Agência Estado). Dívida tira nova classe média de aviões. Exame.abril.com.br. 
05/08/2013. Disponível em < http://exame.abril.com.br/economia/noticias/divida-tira-nova-classe-media-de-
avioes> Acesso em: 13 ago. 2015. 
58 SALOMÃO, Alexa. Crise se espalha e já coloca em risco as conquistas da nova classe média. O Estado de S. 
Paulo. 11/04/2015. Disponível em < http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,crise-se-espalha-e-ja-coloca-
em-risco-as-conquistas-da-nova-classe-media,1668011> Acesso em: 13 ago. 2015.  
59 SALOMÃO, Alexa. Nova classe média faz malabarismo financeiro e seleciona conquistas. O Estado de S. 
Paulo. 02/05/2015. Disponível em < http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nova-classe-media-faz-
malabarismo-financeiro-e-seleciona-conquistas,1680124> Acesso em: 13 ago. 2015.  
60 REIS, Thiago. Datafolha para presidente por classe social, idade, escolaridade, renda, sexo, porte do município 
e região. G1.com.br. 25/10/2014. Disponível em < http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2014/blog/eleicao-em-
numeros/post/datafolha-para-presidente-por-classe-social-idade-escolaridade-renda-sexo-porte-do-municipio-e-
regiao.html> Acesso em: 27 ago 2015.  
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dos 10 anos dos governos de Lula e de Dilma Rousseff. Ainda que o evento tenha ocorrido 

em 2013, um ano antes da polarização eleitoral, seu conteúdo, disponível no YouTube, 

ganhou repercussão e voltou a ser disponibilizado por diferentes usuários em 201461. Chauí, 

referindo-se ao que tem sido chamado de "nova classe média", disse não acreditar que o 

acesso ao consumo tenha gerado uma mudança de classe das pessoas da classe trabalhadora 

para a classe média e que isso, associado às melhorias significativas dos aspectos sociais deste 

período, seria parte da conquista de direitos. E, ao final, acrescentou a esta defesa argumentos 

pautados em características que atribui à classe média, que lhe causam ódio:  

E por que que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e 
políticas. É porque eu odeio a classe média! A classe média é um atraso de 
vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, 
ignorante, petulante, arrogante, terrorista... A classe média é uma 
abominação política, porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética 
porque ela é violenta. Ela é uma abominação cognitiva porque ela é 
ignorante (CHAUÍ, 2013)62. 

 

No mesmo sentido, encontramos matérias que buscavam fazer uma reconstituição 

histórica da relação entre o fascismo e a classe média, a partir de Mussolini, utilizando como 

título: "Neofascismo ronda a classe média"63. Também no sentido de essencializar a classe 

média como fascista, a matéria "Classe média foi as ruas (sic) envenenada pelo fascismo e 

golpismo midiático 64 " associava, agora tanto à classe média tradicional quanto às 

"emergentes", uma vocação golpista, já que "seu objetivo é o lucro e a hegemonia de classe 

social".  

Durante a abertura da Copa do Mundo realizada no Brasil em 2014, pessoas que 

estavam na arquibancada da Arena Corinthians em São Paulo xingaram a Presidente Dilma 

Rousseff, que estava no evento, reacendendo a questão da luta e de interesses de classes. 

Surgiram matérias como "Mídia internacional vê 'classe média branca' por trás de protestos 

                                                
61  Busca feita no Youtube com as palavras "eu odeio a classe média". Disponível em < 
https://www.youtube.com/results?search_query=eu+odeio+a+classe+média> Acesso em: 27 ago. 2015.  
62 Chauí: classe média é fascista, ignorante e violenta. Brasil 247. 17/05/2013. Disponível em < 
http://www.brasil247.com/pt/247/poder/102096/Chau%C3%AD-classe-média-é-fascista-violenta-e-
ignorante.htm> Acesso em: 12 ago. 2015.  
63 ARAÚJO, André. Neo fascismo ronda a classe média: como os fascistas chegam ao poder. Geledes.org.br. 
06/08/2015. Disponível em < http://www.geledes.org.br/neo-fascismo-ronda-a-classe-media/#gs.null> Acesso 
em: 13 ago. 2015.  
64 SENA FILHO, Davis. Classe média foi as ruas envenenada pelo fascismo e golpismo midiático. Rede 
democrática.org. 17/03/2015. Disponível em < 
http://www.rededemocratica.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=7465:classe-média-foi-as-ruas-
envenenada-pelo-fascismo-e-golpismo-midiático&Itemid=125> Acesso em: 13 ago. 2015.  
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anti-Dilma65", da BBC Brasil, replicada pelos portais Terra66 e R767, e por outros jornais, 

como o Jornal do Brasil68, dentre outros, reforçando também uma cor de classe: a classe 

média é branca. Segundo o jornalista Paulo Henrique Amorim, dentre as pessoas no estádio 

que vaiaram a Presidente, "não tem negro, moreno, pardo, mulato, índio. São todos 

frequentadores do Fasano. (...) Negro nessa Copa, pelo jeito, só vai ter em campo"69. 

Com o agravamento da crise econômica em 2015, pessoas de várias cidades brasileiras 

passaram a protestar durante pronunciamentos da Presidente Dilma na televisão, batendo 

panelas, movimento que ficou conhecido como "panelaço". Segundo o jornalista Juca Kfouri, 

o "panelaço reflete ódio da elite branca"70, que está chorando de barriga cheia e odeia os mais 

pobres, já que "a classe média brasileira tradicional foi fortemente afetada pelas mudanças 

que reduziram a desigualdade e levaram à mobilidade no mercado de trabalho", segundo ele, 

reduzindo junto a oferta de mão de obra barata até então abundante no mercado e usufruída 

pela classe média71. Os "coxinhas"72, termo que também surgiu para definir a classe média, 

seriam essas pessoas que choram de barriga cheia que "saem às ruas de branco pedindo 

redução da maioridade penal quando um cidadão de classe média é assassinado, mas mantêm 

seu silêncio sorridente ao saber que, a cada dia, dois jovens pobres são mortos"73. A música 

de Max Gonzaga define:  

                                                
65 BBC Brasil. Mídia internacional vê 'classe média branca' por trás de protestos anti-Dilma. 16/03/2015. 
Disponível em < http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/03/150316_pressreview_protestos_lab > Acesso 
em: 13 ago. 2015.  
66 PORTAL TERRA. Mídia internacional vê 'classe média branca' por trás de protestos anti-Dilma. 16/03/2015 
Disponível em <http://noticias.terra.com.br/brasil/midia-internacional-ve-classe-media-branca-por-tras-de-
protestos-anti-dilma,465fb77d0f02c410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html > Acesso em: 13 ago. 2015. 
67 R7. Mídia internacional vê 'classe média branca' por trás de protestos anti-Dilma. 16/03/2015. Disponível em 
<http://noticias.r7.com/brasil/midia-internacional-ve-classe-media-branca-por-tras-de-protestos-anti-dilma-
16032015> Acesso em: 13 ago. 2015. 
68 JORNAL DO BRASIL. Parte da mídia mundial diz que protesto foi da "classe média branca". 16/03/2015. 
Disponível em < http://www.jb.com.br/pais/noticias/2015/03/16/parte-da-midia-mundial-diz-que-protesto-foi-
da-classe-media-branca/> Acesso em: 13 ago. 2015. 
69 AMORIM, Paulo Henrique. As vaias: negro só tinha em campo. O que esperar de um camarote VIP em São 
Paulo? Conversaafiada.com.br 13/06/2014. Disponível em < 
http://www.conversaafiada.com.br/brasil/2014/06/13/as-vaias-negro-so-tinha-em-campo/> Acesso em: 13 ago. 
2015.  
70 KFOURI, Juca. O panelaço da barriga cheia e do ódio. Brasil247.com. 09/03/2015. Disponível em < 
http://www.brasil247.com/pt/247/midiatech/172577/Juca-Kfouri-panelaço-reflete-'ódio-da-elite-branca'.htm> 
Acesso em: 13 ago. 2015.  
71 AVRITZER, Leonardo. Por que a classe média brasileira está dividida nesta eleição. Cartamaior.com.br. 
14/10/2014. Disponível em < http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Porque-a-classe-media-
brasileira-esta-dividida-nesta-eleicao/4/31988> Acesso em: 13 ago. 2015.  
72 SENA FILHO, Davis. Coxinhas alienados de classe média fracassam na Globo News em verde e amarelo. 
Brasil247.com. 13/04/2015. Disponível em < http://www.brasil247.com/pt/247/artigos/177005/Coxinhas-
alienados-de-classe-média-fracassam-na-Globo-News-em-verde-e-amarelo.htm> Acesso em: 13 ago. 2015.  
73  BOULOS, Guilherme. O pensamento coxinha. Folha de S. Paulo. 02/04/2015. Disponível em: < 
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/guilhermeboulos/2015/04/1611492-o-pensamento-coxinha.shtml> Acesso 
em: 13 ago. 2015.  
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Sou classe média, papagaio de todo telejornal; eu acredito na imparcialidade 
da revista semanal. Sou classe média, compro roupa e gasolina no cartão, 
odeio ‘coletivos’ e vou de carro que comprei à prestação. Só pago impostos, 
estou sempre no limite do meu cheque especial. Eu viajo pouco, no máximo 
um pacote CVC trianual. Mas eu ‘tô nem aí’, se o traficante é quem manda 
na favela; eu não ‘tô nem aqui’, se morre gente ou tem enchente em 
Itaquera. Eu quero é que se exploda a periferia toda, mas fico indignado com 
o Estado quando sou incomodado pelo pedinte esfomeado que me estende a 
mão. O para-brisa ensaboado, é camelô, biju com bala, e as peripécias do 
artista malabarista do farol. Mas se o assalto é em 'Moema’, o assassinato é 
nos ‘Jardins’, e a filha do executivo é estuprada até o fim, aí a mídia 
manifesta a sua opinião regressa, de implantar pena de morte ou reduzir a 
idade penal. E eu que sou bem informado, concordo e faço passeata, 
enquanto aumenta a audiência e a tiragem do jornal. Porque eu não ‘tô nem 
aí’, se o traficante é quem manda na favela; eu não ‘tô nem aqui’, se morre 
gente ou tem enchente em Itaquera. Eu quero é que se exploda a periferia 
toda; toda tragédia só me importa quanto bate em minha porta. Porque é 
mais fácil condenar quem já cumpre pena de vida. Sou classe média74. 

 

Nos "panelaços", o aspecto do consumo, que é geralmente associado à classe média, 

foi chamado à baila como forma de dar um tom jocoso às manifestações. Matérias como 

"Internautas defendem Dilma de 'panelaço gourmet'"75 trazem a repercussão dos eventos nas 

redes sociais. A marca de panelas Le Creuset foi bastante citada para reforçar o padrão elitista 

da classe média, no artigo "O panelaço é democrático. Suas intenções não", veiculado no 

Portal R7:  

O panelaço aconteceu nos bairros da minoria furiosa. Pelo menos valeu para 
que as madames dos Jardins entrassem em contato, ainda que por meros 
minutinhos, com as panelas Le Creuset que elas relegam, com superior 
desdém, a seu exército de domésticas. (BEIRÃO, 2015)76. 

 

 

 

 

 

 

                                                
74  Classe média, música de Max Gonzaga. Disponível em < 
https://www.youtube.com/watch?v=lbGXXUdPINE> Acesso em: 13 ago. 2015. 
75 PORTAL TERRA. Internautas defendem Dilma de "panelaço gourmet". Política. 09/03/2015. Disponível em 
< http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/internautas-defendem-dilma-de-panelaco-
gourmet,bca0d6e32befb410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html> Acesso em: 13 ago. 2015.  
76 BEIRÃO, Nirlando. O panelaço é democrático. Suas intenções não. R7. 09/03/2015. Disponível em < 
http://noticias.r7.com/blogs/nirlando-beirao/2015/03/09/o-panelaco-e-democratico-suas-intencoes-nao-sao/> 
Acesso em: 13 ago. 2015.  
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4.2 “Eu quero é que pobre se exploda.”  

 

 

A fala que vai ao título desse segmento é de Justo Veríssimo, personagem interpretado 

por Chico Anysio, e nos vem à cabeça quando chega a vez de exemplificar algumas formas de 

apresentar e representar as camadas populares na mídia. 

Com a vitória da Presidente Dilma Rousseff no segundo turno das eleições de 2014, 

com grande vantagem nas regiões Norte e Nordeste, que possuem uma grande proporção de 

famílias beneficiadas pelos programas de transferência de renda, como pode ser visto na 

matéria "O peso do Bolsa Família na votação de Dilma"77, surgiram associações das classes 

baixas com a defesa de interesses próprios, como o voto na candidata para que não se 

perdesse o benefício, e com uma suposta falta de inteligência para votar, relacionada à baixa 

escolaridade dos eleitores. Segundo a matéria "Eleitorado de Dilma é o mais pobre e o menos 

escolarizado 78" da Folha de S. Paulo, 44% dos eleitores da candidata tinham ensino 

fundamental e outros 44% completaram o ensino médio. Tais associações, ainda que 

ocorressem em redes sociais, foram repercutidas pela mídia, como em "Bolsa Família, 

eleições e um país rachado79" coluna veiculada pela Revista Isto É e "Após reeleição de 

Dilma, eleitores do Nordeste são atacados nas redes sociais"80, matéria do jornal Estadão.  

Mas essas associações negativas feitas com as classes menos favorecidas não são 

exatamente uma novidade. Nesse caso, as apresentações nos conteúdos jornalísticos por 

exemplo, ficam por conta muitas vezes da falta de importância dada às mortes decorrentes da 

violência nas periferias urbanas em relação às que ocorrem nos bairros mais "nobres", ou na 

finalização dessas matérias com a informação de que o morto do subúrbio tinha tido passagem 

pela polícia. É como se uma coisa justificasse a outra, naturalizando a violência nos bairros  

mais pobres.    

                                                
77 KANNO, Mario et al. O peso do Bolsa Família na votação de Dilma. Eleições. Folha de S. Paulo. 06/10/2014.  
Disponível em < http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2014/10/117416-o-peso-do-bolsa-familia-na-
votacao-de-dilma.shtml> Acesso em: 27 ago. 2015.  
78 MENDONÇA, Ricardo. Eleitorado de Dilma é o mais pobre e o menos escolarizado. Poder. Folha de S. 
Paulo. 02/03/2014. Disponível em < http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/03/1419905-eleitorado-de-dilma-
e-o-mais-pobre-e-o-menos-escolarizado.shtml> Acesso em: 27 ago. 2015.  
79  AMORIM, Ricardo. Bolsa Família, eleições e um país rachado. Isto É. Disponível em < 
http://www.istoe.com.br/colunas-e-
blogs/coluna/393434_BOLSA+FAMILIA+ELEICOES+E+UM+PAIS+RACHADO> Acesso em: 27 ago. 2015.  
80 Após reeleição de Dilma, eleitores do Nordeste são atacados nas redes sociais. Política Eleições. O Estado de 
S. Paulo. 26/10/2014. Disponível em < http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,apos-reeleicao-de-dilma-
eleitores-do-nordeste-sao-atacados-nas-redes-sociais,1583393> Acesso em: 31 ago. 2015.  
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Para apresentar a classe baixa como consumidora (Classe D, nos termos de mercado), 

a Revista Época Negócios, na sua edição de junho de 2012, trouxe uma matéria em que 

jornalistas elegeram uma cidade no sertão de Alagoas – Campo Alegre -  como “o melhor 

símbolo da vida à margem do capitalismo moderno”, em matéria intitulada: O lado D do 

Brasil: um mercado ávido para ser descoberto”(p. 63)81. A primeira frase do texto é: “Todas 

as cidades do interior têm seus loucos de estimação” (p. 64). E o restante do texto faz uma 

caracterização quase circense da população, apontando tipos: “Uma mulher de vestido cruza a 

rua correndo. Trata-se de outro caricato personagem que povoa as ruas deste interior classe 

D” (p. 67). O pobre é visto como bárbaro, como colônia a ser descoberta, uma caricatura.   

Outra apresentação caricaturesca da pobreza apareceu na coluna da jornalista Silvia 

Pilz no jornal o Globo (Figura 3), posteriormente retirada da internet em vista da grande 

repercussão negativa:  

                                                
81 TODESCHINI, Marcos. O lado D do Brasil: um mercado ávido para ser descoberto. Época Negócios. Junho 
2012. P. 63 a 69. 
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Figura 3  - O plano cobre, de Silvia Pilz. 

O desajuste alimentar, o descontrole emocional e a moda espalhafatosa fazem parte da 

imagem que a jornalista faz das pessoas das classes mais baixas (ela inclusive especifica 

"pobre" como "nova classe média"), e, defendendo a liberdade de imprensa, comentou em seu 

blog a repercussão e a retirada do seu conteúdo do jornal: 
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O post “O plano cobre”, em que satirizo o deslumbramento e o 
comportamento do pobre – nova classe média –  diante das oportunidades 
oferecidas pelos planos de saúde,  desencadeou uma onda de reprovação 
inesperada. (PILZ, 2015).82 

 

Defendendo-se das críticas na entrevista concedida à BBC Brasil "'Verdade dói', diz 

colunista que ironizou pobres e planos de saúde", a autora buscou justificar-se alegando ser o 

seu texto uma brincadeira, mas entendeu que as repercussões negativas seriam em decorrência 

do incômodo gerado pela verdade dita83.  

Do ponto de vista da representação, também não são raros e nem recentes os 

conteúdos caricaturescos84 na mídia sobre as classes mais baixas. Programas como “A Grande 

Família”, “Sai de Baixo”, ambos da Rede Globo, e mais recentemente o “Vai que Cola”, 

exibido no canal Multishow, são uma constante na televisão brasileira, e a piada, em grande 

parte, está em eleger um “mau gosto” das classes populares e seus “jeitinhos” para se dar bem 

na vida – éticos ou não.  

O Programa “Zorra Total” geralmente faz uma representação grotesca de seus 

personagens, especialmente os das camadas populares, de forma que especialmente as 

mulheres, os negros e os homossexuais são os que mais apresentam o que chamamos de 

“produção do mau gosto”. A produção do mau gosto pode ser entendida como uma 

desqualificação das classes populares a partir da sua aparência. É construção de personagens 

caracterizados pela falta de manejo intelectual para gerir os objetos consumidos em casa ou 

no corpo, e para gerir o próprio corpo por meio da conduta. É a representação de uma falta de 

capacitação cultural, associada a uma produção marcada pelo exagero: nos modos, no jeito de 

falar alto, sem papas na língua, na quantidade de acessórios, na colocação de dentes podres ou 

na maquiagem para ressaltar sua ausência, nas maquiagens exageradas, na escolha das roupas 

e dos decotes generosos.  

 

 

                                                
82  PILZ, Silvia. Liberdade de imprensa. Blog da autora: silvizpilz.com.br. Fev./2015. Disponível em 
<http://www.silviapilz.com.br/2015/02/puta-que-me-pariu/> Acesso em: 31 ago. 2015.  
83 SENRA, Ricardo. #SalaSocial: 'Verdade dói', diz colunista que ironizou pobres e planos de saúde. BBC Brasil. 
14/01/2015. Disponível em < 
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/01/150108_salasocial_silviapilz_rs> Acesso em: 31 ago. 2015.  
84 Ainda que o humor tenha como uma de suas características a “quebra de regras”, o sarcasmo, é digno de nota 
o predomínio de uma “produção do mau gosto” para representar as camadas populares e não como no riso pela 
inversão de papeis dos carnavais da Idade Média (BAKHTIN, 2010). Os ricos, nesses programas humorísticos, 
geralmente são representados como esnobes, quando criticados, mas geralmente não apresentam o grotesco 
como caricatura  física.  
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Figura 4 – A produção do mau gosto 

O Sai de Baixo era um outro programa de humor da Rede Globo, que frequentemente 

se referia às pessoas das classes populares, com um viés de horror e nojo (JORDÃO; 

MENDONÇA, 2014). O personagem Caco Antibes, interpretado por Miguel Falabella, tinha 

falas cujos finais eram: “eu tenho horror a pobre”. Seguem algumas: 

“Palco de pobre é terreiro de umbanda. Eu tenho horror a pobre.” 
(falando sobre bingo) “Senta as véia pobre e abre, tem um sanduíche de mortadela 
dentro. Aí elas come enquanto o homem tá cantando as pedra e aí dá uns peidinho 
assim de lado. Olha pra minha cara!” 
 
“Pobre é uma coisa triste. Pobre quando quer falar bem fica pernóstico e coloca mais 
letra que o necessário (...). E termina com aquela frase que caracteriza, é 
praticamente um crachá de pobre: desculpe qualquer coisa. Eu tenho horror a 
pobre!” 
 
“Um pobre espirrou em cima de mim. Espirro de pobre adora uma aglomeração. 
Aquilo ali quando ele espirra em cima de você vem uma van lotada de bactéria. E são 
umas bactéria pobre, que fala tudo errado: vou causar um pobrema naquela 
criatura”.  
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“Isto vai ser uma visão do inferno: um ônibus atochado de bicha pobre. Aquelas 
bicha com a metade do cabelo descolorido, oxigenado, roendo a unha e aquele futum 
de deocolônia. Eu tenho horror a bicha pobre”.  
 
O personagem critica modos, cheiros, espirros, associando a escatologia à pobreza, da 

qual ele sente nojo e horror.  

À época dos Rolezinhos, em sua coluna na Revista Veja, Rodrigo Constantino 

afirmou que este era um movimento de pessoas invejosas e inferiores, que  

não toleram as ‘patricinhas’ e os ‘mauricinhos’, a riqueza alheia, a 
civilização mais educada. Não aceitam conviver com as diferenças, tolerar 
que há locais mais refinados que demandam comportamento mais discreto, 
ao contrário de um baile funk. São bárbaros incapazes de reconhecer a 
própria inferioridade, e morrem de inveja da civilização. (CONSTANTINO, 
2014).85  

 

Já que foi bastante criticado pelo comentário, o colunista buscou se explicar melhor 

em publicação posterior, mas ainda reforçando a oposição civilização x barbárie, associando a 

primeira a uma boa educação, que, para ele, não depende de renda:  

o que eu disse, veja bem, é que quem faz ‘rolezinho’ achando que um 
shopping center é um baile funk demonstra inveja dos outros e um 
comportamento bárbaro, pouco civilizado, desrespeitoso. (…) 
o comportamento de algumas pessoas denota clara barbárie, falta de apreço 
pela civilização, pelo respeito aos demais, às regras e normas da sociedade, 
aos preceitos básicos de uma boa educação, que não depende de renda. 
(CONSTANTINO, 2014a, grifos do autor)86.   

 

A barbárie e a falta de controle nos modos e nos desejos acabam refletindo em uma 

hierarquia inclusive moral, a partir do discurso dominante. Em recente entrevista veiculada no 

jornal Estado de S. Paulo, a atriz Fernanda Montenegro, que encenou um beijo com a atriz 

Nathalia Timberg na novela Babilônia, veiculada pela Rede Globo em 2015, dá sua versão 

sobre os baixos índices de audiência da programação:  

Babilônia, de Gilberto Braga, tem uma importância histórica muito grande. 
O beijo gay do qual tanto se falou não foi um beijo lambido, chupado, uma 
comendo a boca da outra. Foi a expressão de carinho de duas mulheres de 80 
anos que há 40 estão juntas. Mulheres que representam uma elite. Não são 

                                                
85 CONSTANTINO, Rodrigo. O rolezinho da inveja. Ou: a barbárie se protege sob o manto do preconceito. 
Blogs e Colunistas. Veja. 14/01/2014. Disponível em: < http://veja.abril.com.br/blog/rodrigo-
constantino/cultura/o-rolezinho-da-inveja-ou-a-barbarie-se-protege-sob-o-manto-do-preconceito/> Acesso em: 
17 fev. 2014.   
86 CONSTANTINO, Rodrigo. Da inferioridade dos boçais. Ou: Cultura não é raça e comportamento não é 
genética. Blogs e Colunistas. Veja. 14/02/2014a. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/blog/rodrigo-
constantino/cultura/da-inferioridade-dos-bocais-ou-cultura-nao-e-raca-e-comportamento-nao-e-genetica/>. 
Acesso em: 17 fev. 2014.   
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ripongas. São bem-sucedidas e responsáveis. Habitam bem, comem bem. 
Um beijo carinhoso causou todo esse escândalo? Para mim, foi uma manta 
protetora, para distrair a atenção. (MERTEN, 2015)87. 

 

O beijo carinhoso civilizado, respeitoso, em oposição ao beijo chupado e lambido 

bárbaro, é revestido de uma moral que possuem mulheres da elite, bem-sucedidas, 

responsáveis, que moram bem. O beijo, segundo a atriz, foi utilizado pelos seus críticos para 

que se tirasse o foco da miscigenação que nunca tinha ocorrido com tanta frequência na 

dramaturgia, assim como relacionamentos entre pessoas de estratos sociais distintos. Pode-se 

notar um discurso feito por uma pessoa bem localizada no espaço social, procurando defender 

a existência do compartilhamento de espaços e trajetórias de vidas entre diferentes, mas 

utilizando argumentos que reforçam essas mesmas diferenças.   

Como se pode ver, são inúmeros os exemplos de conteúdos que colocam em evidência 

as posições de classe e as classes sociais, apresentando-as e representando-as. Em muitos 

desses conteúdos, parece haver o fortalecimento de uma fronteira simbólica entre grupos, via 

capital cultural, em que se expressa o gosto das classes mais baixas pela “falta, pela relação de 

privação que mantém com os outros estilos de vida. Para uns os emblemas eletivos, enquanto 

para os outros, os estigmas que carregam, inclusive em seu corpo” (Bourdieu, 2007, p. 170). 

Isso porque, para o autor, existem, de forma simplificada, três maneiras de as classes 

dominantes se distinguirem: alimentação, cultura e apresentação de si. E são especialmente os 

dois últimos itens os trabalhados por esses conteúdos midiáticos, de forma a ressaltar o estilo 

de vida “diferente” das classes populares. Segundo Lawler (2005),  

representations of working-class people are marked by disapproval or 
disdain, not for the ‘objective’ markers of their position, but for (what are 
perceived to be) their identities. Everything is saturated with meaning: their 
clothes, their bodies, their houses, all are assumed to be markers of some 
‘deeper’, pathological form of identity. This identity is taken to be ignorant, 
brutal and tasteless. (LAWLER, 2005, p. 437).  

 

Seria o que Bakhtin (2010) chama de grotesco, especialmente no que diz respeito ao 

corpo, em que tudo é exagerado, hiperbólico, excessivo e relativo às excrescências corporais e 

orifícios: o comer, o beber, a cópula (por isso as referências constantes aos órgãos genitais, 

traseiro, nariz, boca e ventre), a morte, a mutilação, a mistura entre o corpo e o mundo. O 

                                                
87 MERTEN, Luiz Carlos. Fernanda Montenegro fala de arte e das incapacidades do País. Estado de S. Paulo. 
06/09/2015. Disponível em < http://m.cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,fernanda-montenegro-fala-de-arte-
e-das-incapacidades-do-pais,1756846?cidade=Salvador,+BA> Acesso em: 09 set. 2015. À frente, na mesma 
entrevista, falando sobre o filme Infância, de Domingos Oliveira, a atriz afirma que "revelar desde o interior o 
funcionamento de sua classe social é outra coisa revolucionária". 
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grotesco diz respeito ao popular em contraposição às normas rígidas de conduta altas classes 

medievais. Sodré e Paiva (2002), analisando o grotesco na televisão, afirmam que há uma 

dificuldade das elites em representar as classes populares.  

No Brasil, a sorna visão monstruosa do povo nacional pelas elites 
eurodirigidas confluiu fortemente para os conteúdos do padrão de 
programação que ajudou a consolidar, entre fins da década de sessenta e 
começo da de setenta, a televisão como meio de comunicação hegemônico. 
Reprimidas as possibilidades de irrupção no vídeo de imagens afins com a 
realidade da cultura popular, o “popularesco” que permaneceu se 
encaminhou para a estética, publicitariamente vitoriosa, do grotesco 
chocante: o desdentado, o disforme, o humilhado, o ofendido e outros foram 
os tipos representativos do povo nos programas campeões de audiência. 
(SODRÉ, PAIVA, 2002, p. 127-128). 

 

 Com relação às diferenças entre as classes, trabalhamos até aqui exemplos de 

conteúdos midiáticos que mostram representações e apresentações sobre classe média, "nova 

classe média" e classe baixa. A classe média, especialmente marcada pelo consumo, é ora 

vista como mais contida, mais intelectualizada (principalmente quando colocada em 

contraposição a uma classe mais baixa), mas ao mesmo tempo mais superficial, fútil, quando 

precisa abrir mão do seu consumo, seu paraíso. Já a "nova classe média" é vista também pelo 

viés do consumo, que foi o que inclusive a elevou ao status de "classe média", mas a falta de 

capital cultural ainda a coloca em posição subalterna em relação aos gostos e às preferências 

culturais. Já a classe baixa é a caricatura, é o extremo Outro, é a piada ou a indiferença. Mas, 

como dissemos anteriormente, a mídia não é uma tecnologia que produz sozinha seus 

conteúdos, e se nos ativermos unicamente a eles, podemos estar incorrendo no que Thompson 

(1998) chama de falácia do internalismo. É preciso ter em mente que são pessoas ou grupos, 

localizados na estrutura social, que estão produzindo, aplicando suas visões, que estão em 

alguma medida situadas dentro do pensamento hegemônico de uma determinada época.  

 Isso pode nos levar a algumas suspeitas com relação a uma suposta luta simbólica de 

classes. Se pensarmos que produtores midiáticos, cenógrafos, figurinistas, intelectuais, 

publicitários, cineastas e jornalistas são posições dos quadros médios e médio-altos, muito do 

que se apresenta ou representa na mídia reflete uma visão que parte (criada ou reproduzida) 

da classe média. Assim, "nova classe média" e classe baixa seriam grupos em relação (oposta 

ou não) e a visão que se veicula desses grupos é feita a partir de uma classe que está mais bem 

situada na estrutura social. Há mais capital econômico, cultural e simbólico, portanto, e olha-

se para as classes subalternas pela falta de dinheiro, de cultura e consequentemente de bom 

gosto, chegando-se ao extremo da naturalização quando se atribui a elas uma menor 

inteligência ou raciocínio mais lento. Mas as formas simbólicas que desabonam a classe 
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média como fútil, consumista e que tratam em tom jocoso da sua queda do paraíso ao perder o 

poder de compra, não são produzidas pelas pessoas das classes mais baixas, até pela 

característica das ocupações. Podemos supor que podem ser produzidas e reproduzidas por 

frações distintas da mesma classe média, em uma luta interna que parece estar marcada 

justamente pela composição do seu capital: uns com mais capital cultural e outros com mais 

capital econômico. Isso corrobora a visão que não busca essencializar as classes como 

unânimes em suas representações sociais. Essas posições de classe nos parecem buscar 

legitimar os seus pontos de vista por meio das formas simbólicas, que, segundo Bourdieu 

(2013),  podem assegurar e perpetuar o domínio de um grupo ou de uma classe sobre outras. 

Assim, tanto em um quanto no outro caso, quando se busca assegurar um lugar de poder no 

acesso aos bens materiais e simbólicos, desmerecendo o outro, tornando-o uma caricatura 

com o objetivo de validar os próprios valores, diplomas etc., podemos afirmar, com base em 

Thompson (1998), o caráter ideológico das mensagens. São ideológicas unicamente porque 

servem para estabelecer e sustentar relações de dominação. Para o autor,  

podemos falar de "dominação" quando relações estabelecidas de poder são 
"sistematicamente assimétricas", isto é, quando grupos particulares de 
agentes possuem poder de uma maneira permanente, e em grau significativo, 
permanecendo inacessível a outros agentes, ou a grupos de agentes, 
independentemente da base sobre a qual tal exclusão é levada a efeito. 
(THOMPSON, 1998, p. 80).  

 

Não seria digna de nota a evidência da diferença nos estilos de vida, uma vez que as 

diferenças existem em todos os campos sociais. Mas o que ocorre é uma hierarquização destas 

diferenças, feita de forma que o diferente, neste caso, vire sinônimo de pior.  

Obviamente, o processo de recepção não se dá sem conflito. Como dissemos, pode 

haver apropriação, negociação ou negação (HALL, 2003) dos conteúdos midiáticos. Eis, 

inclusive, um trecho de um texto publicado no jornal Folha de S. Paulo que mostra um 

exemplo de negação: 

Sou ex-pobre. Todos querem me vender geladeira agora. O trem ainda 
quebra todo dia, o bairro alaga. Mas na TV até trocaram um jornalista para 
me agradar.(…) Há empresas, publicações, planos de marketing e institutos 
de pesquisa exclusivamente dedicados a investigar as minhas preferências: 
se gosto de azul ou vermelho, batata ou tomate e se meus filmes favoritos 
são do Van Damme ou do Steven Seagal. (Aliás, filmes dublados, por favor! 
Afinal, eu, como todos os membros da classe C, aparentemente tenho sérias 
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dificuldades para ler com rapidez essas malditas legendas). (MACHADO, 
2012)88. 

 

 Mas não podemos desconsiderar a mediação da mídia na construção do conhecimento 

do mundo e dos outros pelas pessoas. Como não estamos fazendo um estudo específico sobre 

recepção dessas mensagens que foram utilizadas como exemplos, não averiguamos a resposta 

a cada uma delas. Mas nas nossas análises, será possível notar em grande parte uma 

"coincidência" do sentido desses conteúdos com as representações sociais dos informantes, de 

forma que, só pela aparência, as pessoas conseguem fazer inferências sobre diversos aspectos 

da vida de outras, classificando-as hierarquicamente de acordo com a classe social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
88 MACHADO, Leandro. De repente Classe C. Folha de S. Paulo, 15/072012. Texto completo disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/54594-de-repente-classe-c.shtml Acesso em: 28 jul. 2013. O autor do 
texto é estudante de letras na Universidade Federal de São Paulo e escreve no blog Mural, do jornal em questão.  
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5. O valor-aparência: a aparência classificada.  

 

 

Queremos trabalhar com a aparência como um dos critérios das classificações e 

julgamentos que são feitos na vida cotidiana, e sua relação com a classe social tanto do 

classificador quanto do classificado. A aparência é o corpo visível, é estrutura simbólica, é o 

eixo da relação da pessoa com o mundo, que, socialmente construído, produz sentidos e a 

insere em um dado espaço social e cultural  (LE BRETON, 2004). Para Pagès-Delon (1989), a 

aparência corporal é  

entendue comme le corps et les objets portés par lui, le corps, sa 
présentation, sa représentation, c'est-à-dire l'ensemble des caractères 
physiques constants ou variant lentement (poids, taille, traits du visage), 
d'attitudes corporelles (postures, expressions, mimiques) et d'attributs 
(habits, coiffures, maquillages, accessoires). (PAGÈS-DELON, 1989, p. 9-
10, grifos da autora)89.   

 

A aparência é, para a autora, o coração das interações sociais na vida cotidiana, que 

traz em si tanto a estratégia do ator na mobilização dos saberes das normas sociais para as 

diversas possibilidades de apresentação de si, quanto características da própria estrutura em 

que ele se encontra, como classe, sexo, geração, e os valores em vigor. Utilizada como 

recurso, a aparência pode ser entendida como um capital, já que pode ser manipulada pelos 

atores sociais em situações particulares como estratégias para conseguir alcançar certas 

vantagens. Pode estar em conformidade com a condição econômica e cultural, mas também 

pode ser manipulada com um fim de sedução, por exemplo, e também contestar as normas 

vigentes.  

Já vimos os principais capitais trabalhados por Bourdieu (2007), como capital 

econômico, cultural, social e simbólico. Mas dentro do capital cultural, Bourdieu  (1986) 

diferenciou três tipos de estados: o incorporado, ou seja, que se manifesta pelo estilo de 

apresentação, modo de falar, que foi transmitido pela família na socialização ou pelo próprio 

cultivar-se do indivíduo; o objetificado, na posse de obras de arte, livros etc., que vai 

depender do capital econômico; e o institucionalizado, na forma dos diplomas educacionais. 

Mas a compra de uma obra de arte, por exemplo, é uma ação tornada possível graças ao 

                                                
89 "entendida como o corpo e os objetos portados por ele, o corpo, sua apresentação, sua representação, isto é, o 
conjunto das características físicas constantes ou lentamente variáveis (peso, altura, traços faciais), das atitudes 
corporais (posturas, expressões, mímicas) e dos atributos (roupas, penteados, maquiagens e acessórios)." 
(tradução nossa)  
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capital econômico. Queremos chegar justamente nessa convertibilidade dos capitais, em 

termos da aparência. O vestuário só pode ser adquirido graças a um esforço financeiro, mas 

sofre a incidência do capital cultural, tanto para escolher o que comprar, quanto na forma de 

usar, de agir, na forma de disposições duráveis na mente e no corpo das pessoas (habitus) 

(BOURDIEU, 1986).  

Estariam assim os dois atributos do que nós estamos extraindo da aparência – a 

aparência imediata (que envolve o consumo) e a conduta - sob o guarda-chuva dos principais 

capitais bourdianos que constituem as classes sociais – econômico e cultural respectivamente 

-, mas trazidos para fora e relacionados para que possamos olhá-los pelo viés da formação do 

que vai ser a primeira impressão causada por/em um indivíduo. A aparência então é a 

materialização do consumo no corpo do portador pelo vestuário e a sua conduta, que, por 

fazer parte do capital incorporado de que fala Bourdieu (1986), é menos reconhecida como 

um capital graças à sua forma mais “disfarçada” de existir (não é como a posse de um quadro, 

por exemplo, que pode-se mapear como foi adquirido e como é possível dele se desfazer).  

Mas, ainda que a aparência seja manuseada como um capital, como afirma Pagès-

Delon (1989), pensamos que não necessariamente as estratégias serão lidas e entendidas pelo 

indivíduo classificador nas situações de interação. As avaliações podem colocar por terra suas 

estratégias, quando há. É por isso que aqui nós não estamos trabalhando com o conceito de 

capital-aparência, porque ele, como recurso, é parte da subjetividade do próprio portador da 

aparência.  

Como estamos trabalhando do ponto de vista do classificador, queremos propor o 

termo valor-aparência, que é o (re)conhecimento da aparência de outra pessoa e a avaliação 

que decorre disso, que pode acontecer em uma escala de valores. Obviamente os critérios de 

valoração da aparência podem ser variados, conforme a pergunta que se faz ou o filtro que o 

classificador está usando no momento da categorização. Por exemplo, se perguntamos para 

um homem qual aparência deve ter uma mulher ou vice-versa, como fez Pagès-Delon (1989), 

atributos como sensualidade, virilidade, forma do corpo, idade etc. podem vir à tona. Da 

mesma forma, muda o que está em jogo na classificação da aparência em um concurso de 

beleza ou numa entrevista de emprego. Como não estamos especificando a este ponto a 

aparência, nosso foco se mantém nos critérios gerais para a avaliação da aparência de um 

anônimo, portanto, pré-interação, em um lugar público. Esse valor está ligado a uma época e a 

um local, podendo ser mutável de acordo com o que se convenciona no momento como 

apropriado, e dependendo do critério que se usa como base de avaliação. Mas há algumas 
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características que vão atravessando os tempos, como a contenção do corpo, de forma a se 

mostrar um corpo mais "civilizado" em contraposição ao descontrole do "bárbaro".    

Trataremos o assunto de forma mais detalhada nos próximos segmentos, mas 

basicamente o caminho que vamos percorrer é: o consumo demarca e comunica a posição 

social de um indivíduo, mas só pode fazer isso porque está visível, materializado na aparência 

do indivíduo classificado, em que se insere também a sua conduta. Essa comunicação é feita 

(não necessariamente direcionada) para um observador, que vai utilizar critérios de 

classificação baseados nas normas sociais, na própria subjetividade e na sua própria posição 

social, para atribuir um valor-aparência ao indivíduo observado. 

 

 

5.1 Copresença em locais públicos.  

 

 

A aparência é o reflexo de si. É equipar-se com objetos de consumo que vão fazer 

demarcações sociais, mas não só: é agir de forma a não contradizer a si próprio (ao que se é 

ou ao que se pretende ser) ou violar as normas da situação ou local. Veremos adiante que a 

conduta também é importante para legitimar o consumo e, assim como este, é uma forma de 

comunicar a posição social do indivíduo e seu status de classe (GOFFMAN, 1951, 2010; 

ELIAS, 1994), e é por isso que a estamos considerando como um dos aspectos da aparência.  

As formas de se apresentar e de se comportar exprimem a relação da pessoa com o 

mundo social (BOURDIEU, 2007) e funcionam como sinais a serem decodificados e 

interpretados pelas outras pessoas nos contatos sociais.   

Os participantes são capazes de detectar, monitorar e reagir ao poder 
simbólico manifestado nos sinais e gestos físicos inconscientes: vestuário, 
estilo, tom de voz, expressão facial, maneiras, porte e modo de andar; e, 
corporificado no volume do corpo, altura, peso, etc., que revelam as origens 
sociais do transmissor. (FEATHERSTONE, 1995, p. 110).  

 

Nesta mesma linha de pensamento, está Skeggs (2004), que aponta a importância da 

relação entre aparência e conduta, em seu estudo sobre mulheres da classe trabalhadora. 

Segundo a autora, a aparência passou a ser significado de conduta: aparentar é ser. A 

construção da aparência se torna uma propriedade cultural da pessoa, os meios pelos quais 

cada pessoa é categorizada, conhecida e localizada pelos outros. Aparência opera como o 

principal mecanismo de legitimação e deslegitimação.  
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A aparência, além do seu valor intrínseco (o valor de uma bolsa de uma marca 

reconhecidamente cara, por exemplo, e o modo de usá-la), pode ser hierarquizada positiva ou 

negativamente, graças ao prestígio conferido e reconhecido a determinado tipo de objeto e de 

comportamento em uma determinada época e local. Ou seja, a aparência está profundamente 

ligada às normas sociais – inclusive o que se considera como moda -  em que está inserida.  

Um dos meios mais evidentes que o indivíduo usa para demonstrar que está 
situacionalmente presente é o gerenciamento disciplinado da aparência 
pessoal ou “porte pessoal”, quer dizer, o complexo formado pelas roupas, 
maquiagem, penteado e outras decorações de superfície que ele carrega 
consigo. Em lugares públicos na sociedade ocidental, espera-se que homens 
de certas classes apresentem-se à situação bem-vestidos, barbeados, de 
cabelos penteados, mãos e rosto limpos; mulheres adultas têm obrigações 
similares e adicionais. Deve-se notar que com estas questões de aparência 
pessoal a obrigação não é simplesmente possuir o equipamento, mas também 
exercer o tipo de controle constante que o manterá arranjado 
apropriadamente. (GOFFMAN, 2010, p. 36).  

 

A nossa pesquisa foi feita em espaços de consumo considerados como locais públicos, 

ou seja, qualquer espaço em uma comunidade para o qual há livre acesso dos membros dessa 

mesma comunidade (GOFFMAN, 2010), em detrimento de locais privados, onde há uma 

interação em curso, já que somente membros ou convidados convivem. Nos locais privados, 

podemos considerar que já há um capital social desenvolvido, enquanto que, no local público, 

as aproximações podem ou não ocorrer. Ainda que seja possível encontrar pessoas 

desconhecidas em locais privados e ter delas a primeira impressão, elas muito provavelmente 

serão conhecidas de algum conhecido e a partir daí já existirão referências e impressões a seu 

respeito.  Um local público de consumo envolve pessoas que estão em ação para construir a 

própria aparência, com base nas possibilidades econômicas e de conhecimento sobre o que 

comprar e como usar, operando, portanto, uma classificação de si que é relacional, ou seja, se 

eu me construo assim é porque não quero me construir daquele jeito. 

Ao mesmo tempo, a conduta e a aparência são indicações a serem observadas pelo 

sujeito classificador, dando a ele informações a respeito do classificado e consequentemente 

sobre o que se esperar dele. Além dessas informações, a própria experiência anterior do 

classificador o ajudará nesta empreitada, comparando o classificado a perfis semelhantes 

guardados na memória ou atribuindo a ele estereótipos não comprovados (GOFFMAN, 1985), 

um processo que se assemelha em alguma medida ao próprio processo de ancoragem para a 

formação das representações sociais, em que se aproxima a informação nova de categorias 

previamente constituídas (MOSCOVICI, 2011; 2012).  
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 As informações sobre conduta e aparência podem ser passadas de maneira intencional 

ou não, mas de toda forma constituirão a primeira impressão do observador, que guiará sua 

tomada de atitude numa possível interação.  

A sociedade está organizada tendo por base o princípio de que qualquer 
indivíduo que possua certas características sociais tem o direito moral de 
esperar que os outros o valorizem e o tratem de maneira adequada. 
(GOFFMAN, 1995, p. 21).  

 

A adequação ou a inadequação (construídas socialmente) também dizem respeito à 

avaliação que se faz da pessoa em relação ao local em que está presente, e uma característica 

comum a todas as situações é que há uma expectativa de que ela se “encaixe”. Tal aprovação 

pode ter maior ou menor força, na percepção de que alguém está fazendo algo corretamente 

ou quando é o erro que chama a atenção, o que por si só já revela a consciência da existência 

de alguma norma de comportamento (GOFFMAN, 2010). Alguém falando alto em uma sala 

de espera de hospital passa tanto informações sobre si (em termos de adequação ou não) 

quanto relativas ao comportamento que se considera apropriado para este local. Tal 

conhecimento - do que é adequado ou não - que nos permite fazer tais julgamentos é fruto de 

"estoques de significados, procedimentos, regras e atitudes, implícitos e explícitos, adquiridos 

na vivência e na experiência social, para produzir e interpretar gestos" (NUNES, 2005, p. 87).  

Mas, no processo de classificação, não estamos trabalhando o tipo de interação focada 

descrita por Goffman (1985), em que os atores se encontram mutuamente engajados, uns 

funcionando como público dos outros, numa espécie de diálogo, de jogo. Nessas interações, 

há representações e desempenhos dos participantes voltados para os observadores em um 

estágio de conversação. Queremos situar o momento da classificação na nossa pesquisa em 

outro estágio, em que sujeitos são apenas passantes desconhecidos, mas que se comunicam e 

passam impressões somente por meio de sua aparência. Seria uma interação desfocada, em 

que não há um centro de atenção oficial e nem troca de palavras (GOFFMAN, 2010, p. 44). 

Classificador e classificado são anônimos e podem ou não estar conscientes da presença uns 

dos outros. O classificador aqui, para nós, é um observador de uma representação que não 

necessariamente foi direcionada para si, mas cuja classificação pode influenciar em alguma 

medida a sua decisão de interagir ou não com o indivíduo classificado (e obviamente estará 

sujeito também às classificações dos outros). E é por isso que estamos considerando a 

aparência (a aparência imediata e a conduta) também como um valor, uma vez que, 

dependendo de como for avaliada (positiva ou negativamente), carregará também um valor 

simbólico que pode aumentar ou diminuir as conexões sociais. Mas se o classificador também 
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está sendo classificado, divide-se a responsabilidade da decisão da interação, ou seja, não é a 

vontade de um que vai determinar uma interação que é social, como numa relação estímulo-

resposta. Um indivíduo não somente reage aos estímulos de um outro, mas também o 

interpreta (NUNES, 2005).   

Juntamente com o cenário, que é constituído pelo que cerca o ator, como mobília e a 

decoração da casa, a aparência e as maneiras são estímulos que formam o equipamento 

expressivo de um indivíduo, a sua fachada, e servem para revelar o status social do ator 

(GOFFMAN, 1995). A aparência que gera a primeira impressão  poderia ser descrita e 

classificada de diferentes formas: pela etnia, pelo sobrenome, pela religiosidade, pela 

nacionalidade, pela beleza, pela naturalidade etc. Os critérios são inúmeros. Mas queremos 

capturar a aparência que é analisada pelos objetos de consumo portados pelos classificados, 

como vestuário e acessórios. Da mesma forma que a conduta é importante para a 

representação do ator e para que se acredite na fachada que ele está expondo, ela também é 

importante para indicar o grau de familiaridade do indivíduo com os objetos consumidos e 

com o contexto onde ele se encontra. Essas duas características são importantes especialmente 

se combinadas, já que podem se confirmar ou se contradizer. Um homem vestido com um 

smoking, com as mãos nos bolsos ou gesticulando amplamente ilustra os dois casos. E, para o 

interesse da nossa pesquisa, importa ainda mais pensar na aparência do ponto de vista 

relacional inter e intraclasses, na nossa sociedade em que, em grande medida, a noção de 

classe passa pela capacidade de consumo (O’DOUGHERTY, 2002). Em sociedades 

estratificadas,  

verificamos habitualmente que a mobilidade ascendente implica na 
representação de desempenhos adequados e que os esforços para subir e para 
evitar descer exprimem-se em termos dos sacrifícios feitos para a 
manutenção da fachada. Uma vez obtido o equipamento conveniente de 
sinais e adquirida a familiaridade na sua manipulação, este equipamento 
pode ser usado para embelezar e iluminar com estilo social favorável as 
representações diárias do indivíduo. (GOFFMAN, 1985, p. 41).  

 

 Assim, pensamos que o valor-aparência serve como uma variável com valor  

simbólico a mais, que pode ser utilizado para a classificação e hierarquização, especialmente 

as feitas entre pessoas desconhecidas, da mesma classe ou de classes vizinhas, em que se 

aproximam também o volume e a constituição dos diferentes tipos de capital.  

 

 

 



 

 

126 

 

5.2 O caráter multifacetado do consumo.  

 

 

Para Featherstone (1995), há três perspectivas fundamentais sobre cultura 90  de 

consumo: a) uma que parte da premissa da expansão da produção capitalista de mercadorias, 

que deu origem a uma vasta acumulação de cultura material na forma de bens e locais de 

compra e consumo, o que foi visto como meio de manipulação da população. Pensar sob o 

prisma da produção foi uma das ideias centrais da pesquisa na modernidade, porque 

privilegiava o evolucionismo economicista, e isso acabou por gerar um silêncio duradouro 

para os estudos do consumo, porque significaria privilegiar a cultura e o simbólico, vistos 

como superficiais (ROCHA, 2005); b) no polo oposto, uma perspectiva cujo foco é a 

satisfação dos prazeres, a realização dos sonhos, as experiências estéticas, por meio do 

consumo e do consumismo; e c) uma concepção que é mais estritamente sociológica, que 

considera o consumo com o foco de status e que a exibição do objeto consumido conserva 

diferenças entre as pessoas ou estabelece vínculos.  

Apesar de grandes contribuições, para Featherstone (1995) o problema da visão que 

enxerga o consumo como uma derivação inequívoca da produção é que ela traz consigo uma 

diminuição das liberdades individuais, já que o consumo passa a ser manipulado por uma 

indústria cultural, que dá outros significados para os objetos, especialmente pela publicidade e 

pela mídia, para uma sociedade de massas. A realidade toda passa a ser estetizada, 

massificando os indivíduos, atomizados e solapados diariamente pela superposição de 

imagens e signos. Nessa perspectiva, não se consome o objeto em seu valor de uso, mas sim 

pelos seus signos arbitrariamente associados, e o indivíduo perde a sua capacidade de ser 

sujeito perante esses signos, vivendo segundo os seus ritmos (BAUDRILLARD, 1995). 

Encontram-se também nessa esteira de pensamento as ideias de teóricos da tradição da Escola 

de Frankfurt. Horkheimer e Adorno (2002) utilizaram o termo "indústria cultural" para 

descrever o processo de racionalização e mercantilização da cultura, de forma que os produtos 

culturais, na lógica de mercado, passaram a ser padronizados e estereotipados. O indivíduo 

consumidor passaria a ter a rua como extensão do que viu na TV e a fazer mimese dos 

modelos produzidos pela mídia. Atrofia-se assim sua capacidade de pensar criativamente e 
                                                
90 Cultura aqui é entendida a partir da concepção antropológica, ou seja, a cultura é tida como um modo de vida, 
que supõe um conjunto compartilhado (não fixo e não necessariamente equilibrado) de significados, crenças e 
valores que de alguma maneira se articulam na sociedade (FEATHERSTONE, 1995; GEERTZ, 1998).  
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criticamente. Não se analisam, nessas concepções, os diferentes usos que as pessoas fazem 

dos objetos e seus variados motivos para isso (FEATHERSTONE, 1995).  

No outro polo de pensamento, está a ideia de que esse caleidoscópio de objetos na 

cidade estetizada faz com que o consumo se torne sinônimo de desperdício e seja relacionado 

aos prazeres do excesso. Com autonomia, além da determinação, não é mais necessário ter um 

coerente estilo de vida (entendido como consciência de si estilizada). Muito pelo contrário: a 

mídia produz em larga escala paletas de estilos de vida para a escolha promíscua dos 

consumidores. Da mesma forma que ocorre na primeira tendência, a de análise do ponto de 

vista da produção, esta visão hedonista também afirma a existência de uma estetização até dos 

objetos de uso da vida cotidiana, inclusive de uso utilitário e doméstico, e embaçam-se as 

fronteiras entre alta cultura e cultura de massa, já que a publicidade e o design passam a ser 

celebrados como arte (FEATHERSTONE, 1995). Nesta linha, entre outros autores, está 

Bauman (2008), que pensa uma sociedade de consumidores em que os indivíduos são 

interpelados na condição de consumidores com um único estilo de vida: o consumista. 

Consumir é visto como vocação, um direito e dever humano universal, mas de 

responsabilidade de cada um, que atinge a todas as classes, idades e gêneros. Embaçam-se 

também as fronteiras entre o objeto e o consumidor, e ocorre a transformação do último em 

mercadoria, desejável e vendável. Comprar é renascer dentro da identidade almejada, seja 

qual e quantas forem, descartando-se as antigas, como se troca de roupa. É o consumo que vai 

garantir a sua própria visibilidade, e aí cada oportunidade deve ser aproveitada, em um tempo 

que é uma sucessão de agoras, sob o risco de não haver uma segunda chance de se conquistar 

a felicidade efêmera (não é à toa que a publicidade abusa de expressões como “últimas 

peças”, “últimos dias”, “só hoje”). Afinal, ficamos em constante estado de insatisfação à 

procura do deleite e “a demora é o serial killer das oportunidades” (BAUMAN, 2008, p. 50). 

A oportunidade, para o autor, não está na criação de novas necessidades ou no consumo que 

visa juntar: é a necessidade imperativa de descartar e substituir o que é de ontem, gerando 

excesso e desperdício, diferentemente da época moderna, ou pré-moderna, em que a posse 

ostensiva do bem durável e valioso era a ignição do consumo. Desta forma, Bauman (2008) 

vê com preocupação os rumos de uma sociedade de consumidores que, perdendo a coesão, do 

mesmo jeito com que se descartam mercadorias, descartam-se os indivíduos-mercadorias 

menos competentes, em uma competição em que está cada um por si, independentemente das 

condições de largada. Ainda para o autor, a grande aflição na sociedade de consumidores é o 

terror da inadequação, já que, no caso de o indivíduo ser visto como um consumidor falho, o 

seu destino será a exclusão.  
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O hedonismo também é a motivação do consumo moderno para Campbell (2005). 

Fazendo referência à obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber, o 

autor pretendeu complementar a visão de que uma ética puritana tenha contribuído para a 

ocorrência de um boom de produção a partir do século XVIII na Inglaterra, com a ideia de que 

houve ao mesmo tempo um expressivo crescimento do consumo (inclusive cultural e de lazer) 

influenciado por princípios românticos, que deram ênfase à imaginação, ao sentimento e à 

virtude individual, em detrimento da visão racional e materialista de mundo, especialmente 

nas classes médias. Desencanta-se do mundo para encantar-se por si mesmo. O autor quer se 

afastar das análises de consumo que o consideram utilitarista (satisfação de necessidades) ou 

instintivo, fruto de manipulação publicitária; ou das que o consideram um ato voltado para o 

outro, como na perspectiva de cópia ou de distanciamento de Simmel (2014), segundo quem, 

na medida em que as classes populares imitavam os usos feitos das pessoas de classes altas, 

estas se prontificavam a estabelecer um novo tipo de consumo para manterem a distância, e na 

perspectiva de Veblen (1983), para quem essa competição seria uma tendência humana que 

teria como pano de fundo a ostentação econômica (ainda que o consumo fosse de artigos 

culturais), ou seja, do consumo conspícuo para mostrar status e bem-estar econômico.  

Ao contrário, Campbell (2005) pensa em um consumo autocentrado, motivado pela 

fantasia e pelo prazer que já começa com ela, retroalimentado por um desejo insaciável. O 

prazer não está na posse do produto, mas na ilusão construída a partir dos significados 

associados a ele. E aí está a importância da novidade, já que ela vai propiciar novos 

significados, que, desejados, vão gerar experiências prazerosas para o consumidor, ainda que 

ele não possa ou não compre de fato aquele objeto de desejo. Ao comprá-lo, a fantasia se 

realiza e é o fim da ilusão, e é por isso que o descarte se torna fácil. Descarta-se e deseja-se 

mais. Campbell (2005) se propõe a fazer uma análise do consumo em um contexto histórico 

do final do século XVIII para discutir as origens do consumo moderno. Assim, não é que ele 

negue por completo a existência de motivações voltadas para o outro, como no caso dos 

aristocratas e dos novos ricos. Mas quer fazer entender que não havia somente emulação, 

especialmente por parte das classes médias, para tentarem se parecer com a aristocracia. Pelo 

contrário: a ética puritana tinha um certo desprezo pelo consumo excessivo dos nobres e 

acabou por ser agente de suas próprias formações de gosto e de comportamento, 

características que, para o autor, ajudam a compreender o consumo dos nossos dias: um 

cenário cada vez mais cheio de nuances quando se pensa em sociedades capitalistas 

modernas, em que há mudanças nas técnicas de produção, segmentação de mercados e uma 

demanda de consumo para uma série cada vez mais ampla de produtos e signos.  
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E a terceira perspectiva apontada por Featherstone (1995) como a mais estritamente 

sociológica consiste em transferir a ótica do capital para a do consumo como modo de 

demarcação de relações sociais por meio dos bens. Para o autor, a sociologia deve se afastar 

tanto da visão negativa dos prazeres do consumo quanto de sua celebração populista, e 

enxergar o consumo não somente como consequência da produção, mas como uma cultura, ou 

seja, fundamental para a compreensão da sociedade contemporânea. Isso porque a associação 

entre o consumo e o materialismo, relacionando-o com ganância, irracionalidade e futilidade 

com consequências danosas, fez com que as Ciências Sociais demorassem a desenvolver 

estudos que lhe captassem o significado cultural (MCCRACKEN, 2003) e social, para além 

do seu sentido econômico e utilitário.    

Afinal, cada contexto histórico e cultural e cada tipo de relação entre grupos 

modelaram e modelam formas diferentes de se consumir. Se o consumo de moda e 

alimentação, o consumo do tempo, além do comportamento dos nobres, na queda do 

feudalismo e começo da construção de estados-nações na corte francesa, eram marcadores 

fundamentais de posição de classe (ELIAS, 2001), nada impede que tenhamos um tipo de 

consumo da mesma forma nos dias de hoje no caso de governadores de estados democráticos, 

por exemplo. Nada impede, mas também nada impele. E aí está a grande riqueza dos estudos 

sobre consumo. Porque em cada campo, em cada figuração e em cada circunstância da vida 

de uma pessoa, diferentes tipos de consumo podem ser realizados e de formas variadas: desde 

o apelo pessoal do vendedor de porta em porta, passando pelo consumo de produtos em série 

nas lojas de departamento, até o quase anonimato da compra pela internet, compra-se. E tão 

variados quanto os produtos serão os seus usos e descartes.  

É nessa linha que pretendemos seguir; afinal, será que conseguimos nos dias de hoje 

ter uma autonomia tamanha ao ponto de podermos consumir sem nenhum traço exterior que 

medeie a compra? Da mesma forma, também não consideramos que nosso consumo seja 

unicamente determinado pela publicidade ou pela oferta da produção. Mas entendemos que 

seja possível, dentro de uma imensidão de produtos e pessoas, discernir grupos pela própria 

maneira de se vestir. Ou seja, há estilos que são visíveis pela aparência, e uma aparência que 

foi escolhida pelo seu portador (ainda que num ímpeto hedonista), ou uma aparência que se 

visibiliza justamente pela falta de escolha, como na ausência de recursos econômicos.  

Assim, entendemos o consumo como um processo que é multifacetado, e que vai 

depender de vários contextos, como a condição financeira, o capital cultural, a própria 

característica do produto, as relações e a trajetória social do consumidor. Por isso, pensamos 

ser um risco pensar o consumo como forma única de generalizar e concluir a respeito da força 
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ou da fraqueza da individualidade e da capacidade de agência das pessoas, especialmente em 

países com grandes desigualdades e nas quais o consumo acontece das mais variadas formas. 

Segundo Rial e Souza (2012), 

as relações que fundamentam o consumo são bem mais complexas, e 
geralmente nos chamam a pensar sobre questões mais amplas, abordadas 
através das subjetividades dos sujeitos, dos processos criativos definidores 
de um “estar no mundo”, do poder e agência que os sujeitos se autoatribuem 
ao estabelecerem relações de produção-circulação-consumo. Em várias 
pesquisas etnográficas o consumo está sendo percebido e analisado através 
de uma “desalienação” dos sujeitos, que buscam refletir eles próprios sobre o 
que produzem, o que criam, o que trocam, o que consomem e mesmo o que 
descartam ou reaproveitam. (RIAL; SOUZA, 2012, p. 14-15). 

 

O que nos interessa aqui, então, buscando fazer um caminho no mesmo sentido que o 

percorrido nas discussões que utilizamos para a definição de um conceito de classes, é pensar 

o consumo em um espaço social relacional, em que consideramos: o peso relativo das 

condições materiais/culturais de existência e das regulações exercidas por conhecimentos 

especializados, como a moda, por exemplo, que vão definir o que é apropriado ou não 

(APPADURAI, 2010); o peso relativo da capacidade do indivíduo de significar e ressignificar 

a sua ação nessa existência objetiva, a partir da memória, das experiências e da sua trajetória; 

e, por que não, as lutas simbólicas que se travam no cotidiano para a legitimação de um 

consumo  - como objeto e como ação - considerado adequado. A característica relacional 

deste espaço é que vai nos guiar. E o caminho que vamos percorrer é tanto o da posse de bens 

como significado que é capaz de construir (e por que não manter ou destruir também?) 

relações sociais quanto da conduta, na competência para agir apropriadamente, afinal, 

estamos partindo da premissa de que são esses dois aspectos que constituem a aparência e que 

são utilizados pelo classificador no momento em que ele decodifica o classificado à primeira 

vista.       

 

 

5.3 Os bens como portadores de significados.  

 

 

Uma característica comum a diferentes maneiras de observar o consumo é separar a 

materialidade da espiritualidade. É colocar o consumo como algo exterior a nós mesmos e 

nossa realidade como se fosse algo existente em um ser profundamente interior. O que está do 

lado de fora seria falso ou mera representação. Esta visão julga a materialidade como 
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superficialidade, quando o estudo da cultura material pode ajudar nos próprios estudos sobre 

as pessoas: o vestuário, por exemplo, desempenha um considerável papel na constituição da 

experiência particular do eu (MILLER, 2013). Uma crítica de Miller (2013) aos estudos sobre 

consumo trata da dificuldade de se enxergar a cultura material como construída e construtora 

das pessoas. A “invisibilidade” dos bens, como uma calça jeans, por exemplo, que, de tão 

comum na nossa sociedade, parece perder a importância, é mais uma prova de que os bens 

estão tão enraizados na cultura que passam despercebidos. É a naturalização dos bens, da 

mesma forma que ocorre com as ideias que vão se legitimando na cultura. E isso não as torna 

menos importantes. O mesmo ocorre com os bens. 

Os bens têm uma significação que diz mais do que sobre o seu caráter utilitário ou 

valor comercial. Eles fazem parte de um projeto do consumidor para atingir a completude do 

self, projeto este que começa a se estabelecer antes mesmo da compra, em uma espécie de 

ponte que liga o consumidor real a uma vida idealizada (não necessariamente realizada).  

O sistema de consumo supre os indivíduos com os materiais culturais 
necessários à realização de suas variadas e mutantes ideias do que é ser um 
homem ou uma mulher, uma pessoa de meia-idade ou um idoso, um pai, um 
cidadão ou um profissional. (McCRACKEN, 2003, p. 119). 

 

Esses significados são fluidos e variam de sociedade para sociedade, de época para 

época, ou seja, estão inscritos em um mundo culturalmente constituído e são associados aos 

bens por meio da publicidade e da moda. Dos bens, esses significados, por meio de rituais de 

posse, de troca (presentes), de arrumação (se arrumar para sair, por exemplo, intensificando 

os significados dos objetos e o que se quer extrair deles) e de despojamento, são transferidos 

também para os consumidores (McCRACKEN, 2003). É o que Featherstone (1995) chama de 

duplo simbolismo das mercadorias, que reflete estilos de vida dos consumidores. Dessa 

forma, os objetos ganham significados a partir do momento em que são anunciados na 

publicidade ou propagados pela moda, ou seja, barbeador significando masculinidade, carro 

significando poder e assim sucessivamente. Dentro dessa dinâmica, os indivíduos também 

ganham significados a partir do momento em que usam os bens. Mas a compreensão desses 

significados só é possível a partir de um compartilhamento de valores, tanto dos portadores 

quanto dos observadores.  

Para Canclini (1995, 1988), por meio do consumo se formam identidades coletivas e 

diferenças entre classes, já que ele é portador de significados compartilhados na sociedade, 

em um cenário de disputas pelos objetos produzidos e pela maneira de usá-los. 

Aun en los casos en que el consumo se presenta como recurso de 
diferenciación, constituye, al mismo tiempo, un sistema de significados 
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comprensible tanto por los incluidos como por los excluidos. Si los 
miembros de una sociedad no compartieran los sentidos asignados a los 
bienes, su posesión no serviría para distinguirlos: un diploma universitario o 
la vivienda en cierto barrio diferencian a los poseedores si su valor es 
admitido por los que no lo tienen. Consumir es, por lo tanto, también 
intercambiar significados. (CANCLINI, 1990, p. 3)91. 

 
Esses sentidos compartilhados refletirão o próprio valor que se atribui aos objetos em 

uma determinada cultura. Por exemplo, pode-se tanto embutir quanto retirar simbolismo de  

um objeto a ponto de ele se desmercantilizar, ou seja, de tão ou nada valioso (inclusive 

sentimentalmente), torna-se sem preço, como ocorre com as relíquias de família no primeiro 

caso, e em objetos sem valor, no segundo, como um clipe de papel (FEATHERSTONE, 1995; 

KOPYTOFF, 2010). Ou seja, há um descolamento do objeto de seu sentido primeiro e ele 

ganha ou perde outros valores simbólicos, o que permite dizer que, no mercado, eles podem 

não ser comprados somente pelo cálculo racional, mas levando-se em conta também esses 

aspectos simbólicos a eles atribuídos, o que, no duplo simbólico, vai  mudar também o status 

do comprador.  

Podemos pensar que esse duplo simbólico é uma maneira de ver a certa distância. Se 

nos aproximarmos um pouco mais deste quadro, poderemos notar que há mais um processo 

de inserção de sentido nos objetos (e consequentemente nos seus portadores): quando o 

sentido também é associado às marcas. Uma joia já é um objeto que passa a ideia de riqueza, 

de poder, de feminilidade. Mas se ela é da Tiffany & Co. passa ao portador isso e os próprios 

sentidos associados à marca, como design, sofisticação e luxo.     

Dessa forma, a estilização é um projeto de vida na cultura de consumo (especialmente 

para os mais jovens e de alto nível educacional da classe média), tanto em público quanto na 

vida privada, no cotidiano, e seus aspectos centrais estão no fato de que a individualidade é 

expressa pelo conjunto de bens, aparências e disposições corporais, sempre em busca de 

novos gostos e sensações, na construção de estilos de vida distintivos. Os mais diferentes 

aspectos funcionam como indicadores da individualidade do consumidor, como o próprio 

corpo, as roupas, o discurso, as atividades de lazer e entretenimento, as preferências 

gastronômicas, a casa, o carro etc. (FEATHERSTONE, 1995). Se em um determinado 

momento ou local, uma pessoa quer passar a imagem de que é moderna, será na busca de 

objetos e comportamentos tidos como modernos que ela vai se encontrar, e conseguir fazer 
                                                
91 "Mesmo nos casos em que o consumo se apresenta como um recurso de diferenciação, constitui, ao mesmo 
tempo, um sistema de significados compreensíveis tanto pelos incluídos como pelos excluídos. Se os membros 
de uma sociedade não compartilhassem os sentidos atribuídos aos bens, sua posse não serviria para distingui-los: 
um diploma universitário ou morar em certo bairro diferenciam os possuidores se o seu valor é reconhecido 
pelos não possuidores. Consumir é, portanto, também intercambiar significados". (tradução nossa) 
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com que o espelho reflita uma individualidade almejada. Isso nos lembra o mito de 

Pigmalião92: o amor pela representação transformando a realidade.   

 

 

5.4 Cercas ou pontes: o consumo e as classificações sociais. 

 

 

Também em sentido diverso de correntes que ora enxergam os consumidores como 

marionetes da publicidade, ora como invejosos ou por vezes até como hedonistas suicidas, 

Douglas e Isherwood (2009) pensam o consumo como parte de uma teoria da cultura, 

buscando rebater a crítica constante que se faz a ele, de ser causador das mais diversas 

mazelas sociais. Os autores quiseram abrir outras portas para a entrada no universo do 

consumo, que por muito tempo esteve marcado pelos objetivos do consumo como sendo 

inveja e competição, como por exemplo na tradição do pensamento de Veblen (1983) e 

Simmel (2014) e pela linha de pensamento que avalia o consumo por um viés moralista, 

afirmando que ele geraria uma desintegração social, deixando de observar os laços de 

integração entre grupos unidos por um mesmo tipo de consumo.  

Para Douglas e Isherwood (2009), o consumo é mais complicado do que isso. Parar de 

consumir, por exemplo, pode gerar desemprego. Ou seja, não é com indignação moral que se 

pode compreender um processo assim tão complexo, nem tampouco excluindo o consumo do 

processo social, e deixando-o somente como um objetivo. Também não é com dicotomias 

entre corpo e espírito, que advogam pelo consumo da necessidade para o corpo e o consumo 

conspícuo para o espírito, que entenderemos o processo, afinal, para os autores, todo objeto 

significa, inclusive os utilizados de forma solitária, como os artigos de higiene ou a 

alimentação, já que, mesmo no consumo isolado, o indivíduo tem em mente as normas 

sociais: prato principal primeiro, sobremesa depois, por exemplo. Os bens são, dessa forma, 

véus que disfarçam as relações sociais que cobrem, não somente objetos de desejo. Tomados 

em relação, os objetos de uma pessoa fazem afirmações físicas e visíveis sobre a hierarquia de 

valores de quem os escolheu e também de quem os leu, numa visão de que o classificador 

também é classificado, ideia que vai ao encontro da visão bourdiana. “Raspe embaixo de 

qualquer desacordo de gostos, e profundas diferenças metafísicas, como (...) entre o poeta e o 
                                                
92 Pigmalião esculpiu uma estátua de marfim com a forma de uma jovem tão bela, que se apaixonou por ela. Seu 
nome era Galateia. Atendendo às súplicas de Pigmalião, Vênus deu vida à estátua, possibilitando a união do 
casal (BULFINCH, 2001).  
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médico sobre o uso do vinho, podem ser reveladas” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2009, p. 

122). Ou seja, a discordância diz algo sobre os diferentes significados do vinho, mas diz 

também sobre os critérios de avaliação dos consumidores: para uns deleite, para outros, 

alimento. Para Bourdieu (2004), 

os agentes se autoclassificam, eles mesmos se expõem à classificação ao 
escolherem, em conformidade com seus gostos, diferentes atributos, roupas, 
alimentos, bebidas, esportes, amigos, que combinam entre si e combinam 
com eles, ou mais exatamente, que convêm à sua posição. Mais exatamente: 
ao escolherem, no espaço dos bens e serviços disponíveis, bens que ocupam 
nesse espaço uma posição homóloga à posição que eles ocupam no espaço 
social. Isso faz com que nada classifique mais uma pessoa do que suas 
classificações. (BOURDIEU, 2004, p. 159). 

 

A divergência entre as classificações que são feitas por diferentes pessoas e grupos a 

respeito de mercadorias que estão dispostas publicamente pode gerar contradições e interferir 

na interação entre eles (KOPYTOFF, 2010). Dentro dessa ótica, “os bens são neutros, seus 

usos são sociais; podem ser usados como cercas ou como pontes” (DOUGLAS; 

ISHERWOOD,  2009, p. 36), já que são a parte visível da cultura, na forma de rituais que 

fornecem os princípios justificadores tanto para separar quanto para reunir. E nesse sentido, o 

consumo como marcação tem conotação diferente de separação, afinal, o consumo pela 

reciprocidade, ou seja, vizinhos que consomem o mesmo tipo de produto podem estar 

querendo se igualar uns aos outros, e não somente se diferenciar. Nesse caso, o consumo é 

ponte. Se for por competição, cerca. Assim, as marcações estabelecem categorias de 

classificação cujas escalas de valores são atribuídas na medida da concordância dos 

consumidores em relação a essa escala e dos sentidos compartilhados. O que é importante ter 

em mente é que todas as posses materiais carregam significação social. Além de funcionarem 

como comunicadores, estabelecem e mantêm relações, ainda que não haja uma 

intencionalidade do consumidor no processo. É preciso, portanto, analisar os universos (ou 

campos) em que os indivíduos se utilizam dos bens para dizer alguma coisa sobre si mesmos: 

se são competitivos ou não, ou de qual natureza sejam (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2009). 

Além disso, não só a posse em si, mas também a frequência do uso funciona como um 

marcador para diferenciar pessoas e classes. É o caso de objetos que são utilizados pelas 

classes populares em situações especiais (como o consumo de determinados tipos de 

alimentos ou de jogos de jantar mais requintados), enquanto que, nas classes altas, artigos 

similares podem ser de uso cotidiano. Também é possível supor o poder da periodicidade para 

marcação no ar blasé do passageiro frequente de avião enquanto a tripulação dá as 
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coordenadas de segurança, diferenciando-se do olhar atento do passageiro de primeira 

viagem, que provavelmente guardará esse momento na memória. 

A marcação nesse caso poderia ser comparada ao sinal distintivo de que fala Pierre 

Bourdieu. Para o autor, todo consumo é distintivo, de forma a caracterizar os grupos por 

estilos de vida diferentes no espaço social (BOURDIEU, 2009; 2012), mesmo que não haja a 

intenção, como ocorre necessariamente segundo as análises de Veblen (1983). Nesse sentido, 

Bourdieu (1996) chama a atenção para uma confusão feita a partir do título de sua obra A 

Distinção, confusão que gerou a interpretação de que na sua teoria toda a conduta humana 

busca se distinguir, no que Bourdieu não vê sentido. É possível notar uma diferença entre 

sinal distintivo e distinção no trecho abaixo: 

Abro aqui um parêntese para dissipar um mal-entendido, frequente e funesto, 
a propósito do título, La distinction, que levou a crer que todo o conteúdo do 
livro se reduzia a dizer que o motor de todas as condutas humanas seria a 
busca da distinção. O que não faz sentido e, além disso não seria nenhuma 
novidade se pensarmos, por exemplo, em Veblen e em seu “consumo 
conspícuo” (conspicuous consumption). De fato a idéia central é que existir 
em um espaço, ser um ponto, um indivíduo em um espaço, é diferir, ser 
diferente (...). Mais precisamente (...), uma diferença, uma propriedade 
distintiva, cor da pele branca ou negra, magreza ou gordura, Volvo ou 2CV, 
vinho tinto ou champanhe, Pernod ou uísque, golfe ou futebol, piano ou 
acordeão, bridge ou bocha (...) só se torna uma diferença visível, perceptível, 
não indiferente, socialmente pertinente, se ela é percebida por alguém capaz 
de estabelecer a diferença – já que, por estar inscrito no espaço em questão, 
esse alguém não é indiferente e é dotado de categorias de percepção, de 
esquemas classificatórios, de um gosto, que lhe permite estabelecer 
diferenças, discernir, distinguir – entre uma reprodução e um quadro ou 
entre Van Gogh e Gauguin. A diferença só se torna signo e signo de 
distinção (ou de vulgaridade) se lhe aplicarmos um princípio de visão e 
divisão que, sendo o produto da incorporação da estrutura de diferenças 
objetivas (...) está presente em todos os agentes. (BOURDIEU, 1996, p. 23, 
grifos do autor). 

 

Em outra obra, O Poder Simbólico, Bourdieu também explica essa diferença entre 

sinal distintivo e distinção ao dizer que todo consumo é visível, ainda que não tenha essa 

intenção. “Como tal, está condenado a funcionar como sinal distintivo e, quando se trata de 

uma diferença reconhecida, legítima, aprovada, como sinal de distinção” (BOURDIEU, 2012, 

p. 144). Ou seja, a distinção bourdiana não é tão somente ação estratégica, como afirmam 

muitos de seus leitores. Ainda que haja a distinção como corrida, é possível pensarmos numa 

noção mais ampla do termo, que carrega diferentes sentidos: o sinal que diferencia - e aqui 

parece estar a “marcação” de que falam Douglas e Isherwood (2009) - e o sinal que distancia 

de forma hierárquica. O primeiro sentido estabelece a oposição à “indiferença”; e o segundo, 

como o próprio autor coloca, faz oposição à vulgaridade (distinto x vulgar), e, para isso, as 
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categorias hierarquizadas na sociedade já devem estar introjetadas no sujeito que faz a 

classificação para que haja esse reconhecimento.  

Dessa forma, mesmo que a pessoa não busque a distinção, ela demarca um território 

de estilo, digamos assim, uma vez que o faz de acordo com critérios hierarquicamente 

categorizados pelo habitus, nas gradações entre o que ela considera bom ou ruim. E, se essas 

gradações puderem ser percebidas e reconhecidas por grupos – de pares ou não – estarão 

dadas as diferenças de estilo e a distinção, que podem ser inclusive moduladas pelo portador 

dos objetos de consumo, quanto mais ou menos ele proceder à estilização de sua própria vida. 

Comer, se alimentar, obviamente é uma necessidade básica do corpo humano. Estilizar é 

transformar isso em uma cerimônia social, portar-se de acordo com normas previamente 

estabelecidas e conhecidas, como o recato, deslocando a ênfase da função, dando primazia à 

forma. De um plano mais geral, o consumo vai demarcar a posição de classe de uma pessoa.  

Uma classe é definida tanto por seu ser-percebido, quanto por seu ser, por 
seu consumo – que  não tem necessidade de ser ostensivo para ser simbólico 
- quanto por sua posição nas relações de produção (mesmo que seja verdade 
que esta posição comanda aquele consumo). (BOURDIEU, 2007, p. 447, 
grifos do autor).  

 

 Aqui é preciso trazer uma discussão de Campbell (2005), quando, utilizando o 

vestuário como exemplo para uma metáfora comunicacional, ele diz que o meio não é a 

mensagem93. O autor faz uma crítica à tradição de Bourdieu, Goffman e Veblen de considerar 

que existe uma comunicação por meio de signos feita pelos objetos de consumo. Para isso, ele 

rebate a ideia do consumo conspícuo de Veblen (1983), afirmando que a mensagem do bem-

estar financeiro só faz sentido se a pessoa que está observando souber o valor do objeto 

utilizado pelo indivíduo observado, o que não necessariamente ocorre. O autor não acha 

razoável pensar que todos vão ler da mesma forma ou vão entender o que aquela linguagem 

quer passar, e, por isso, admite a comparação do consumo com a linguagem apenas como 

metáfora, pois, diferentemente desta, o consumo não é constituído por uma linguagem única, 

definida por regras. O novo-rico que quer passar a mensagem de bem-estar econômico pode 

estar sendo lido como fora de moda. Isso sem falar nos casos em que as pessoas querem 

esconder, se calar, quanto ao seu estilo, como no caso de policiais disfarçados, espiões e 

batedores de carteira. E aí está o maior erro para o autor: considerar que há uma intenção. É 

                                                
93 A frase “O meio é a mensagem” foi criada por Marshall McLuhan, para quem as transformações tecnológicas, 
especialmente as ligadas à comunicação, seriam capazes de transformar a cultura, como por exemplo as 
mudanças na sociedade a partir da tecnologia da impressão. Assim, a sua ênfase está mais voltada para os meios 
do que propriamente para os conteúdos das mensagens, porque são eles mesmos que dominam o caráter do que é 
comunicado, que sinalizam o tipo de racionalidade de uma sociedade (TEMER; NERY, 2009).  



 

 

137 

errôneo pensar que o que uma pessoa veste tem um  desígnio específico para que alguém o 

compreenda como tal. Para o autor, o consumo diz muito mais respeito à expressão de si, da 

própria identidade, do que à vontade de comunicar algo reconhecível para alguém.  

Em relação a quem veste, concordamos com o autor de que nem sempre há a intenção 

de passar alguma mensagem, já que muitas vezes pegamos o que está na frente no guarda-

roupas. Mas nós construímos o conteúdo deste guarda-roupas. Também não necessariamente 

de forma intencional, com uma mensagem explícita contida em cada peça. Talvez aqui o 

conceito de habitus de Bourdieu possa nos servir, já que temos sistemas de disposições que 

vão formar nossas práticas, inclusive as de consumo. Para Bourdieu (2009, p. 128), “o habitus 

é uma metáfora do mundo dos objetos, que é ele mesmo um círculo infinito de metáforas que 

se afirmam mutuamente”. Mesmo entendendo, na esteira do pensamento de Lahire (2004), 

que há diferenças intraindividuais – a mesma pessoa pode se vestir com estilos diferentes -, é 

possível pensar que geralmente os estilos são constituídos por bricolagens, mas bricolagens 

dentro de um espectro possível, marcado tanto pelas condições materiais de existência quanto 

pelo estilo de vida construído ao longo dos anos.  

E mais, se formos adiante nesse paralelo que Campbell (2005) fez com a 

comunicação, um silêncio pode, sim, dizer. O policial disfarçado não vai vestir seu uniforme, 

mas provavelmente vai buscar um estilo de vestuário que se enquadre no local onde ele vai ter 

que passar despercebido. Se ele for se camuflar em um clube de golfe ou em um baile funk, 

vai ter que modular suas escolhas para “operar na mesma frequência” daquele grupo, ainda 

que seja pra não ser notado, para não causar estranheza.  

Além do mais, assim como na comunicação, não existe nenhuma garantia de que 

quem vai receber a informação irá decodificá-la da forma que foi proposta, se é que foi. A 

questão é: as pessoas podem continuar buscando a decodificação. Não é porque eu não saiba 

ler em japonês que aqueles caracteres a mim serão invisíveis. Ainda que eu não os entenda, 

eles podem me causar um leque de reações: curiosidade, estranhamento etc.  

Por fim, entendemos que o consumo não precisa ser associado a uma espécie de 

comunicação de massa. Não necessariamente o portador queira estar falando com todos ao 

mesmo tempo (e até a programação da comunicação de massa tem seus segmentos a atingir). 

O portador pode ora querer ser lido, ora não, ser lido só por alguns, ser estranhado por outros. 

Pode não estar querendo nada num dia específico. Mas o seu guarda-roupas estará preenchido 

com o seu habitus, que vai refletir uma cultura que para ele é legitimada, ainda que num 

campo específico. O fato de que no meio do caminho para o seu campo de interesse ele 

geograficamente se perca não evitará que ele seja lido pelos leitores acidentais, ou ignorado, 
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bem ou mal interpretado. Nas palavras de Bourdieu, “somos falados mais do que falamos a 

despeito das estratégias de apresentação de si” (2013a, p. 112).  

Mas não podemos perder de vista que na sociedade existem sentidos dominantes em 

circulação, e que, ainda que estejam sob constante mutação, graças a diferentes forças em 

busca também de legitimação94, ajudam a construir um (con)senso comum. A distinção, 

segundo Bourdieu (2009, p. 233), alcançaria seu máximo benefício com a sua 

institucionalização, ou seja, sua inscrição e incorporação na realidade das coisas, de forma 

que passe a ser admitida como normal: naturalizada. O custo de produção dessa distinção 

passa a ser mínimo quando os agentes já nascem e se socializam dentro dessas “regras” 

existentes.  

E aí, sim, ocorrem os mecanismos de distinção, em que o gosto vai funcionar como a 

expressão simbólica da posição de classe, em que se busca – ao menos as posições mais 

favorecidas – distinguir-se (e nesse ponto a visão bourdiana se aproxima da visão de Veblen e 

de Simmel). Seria como a lógica de uma corrida 

em que, ao termo de uma série de ultrapassagens e de recuperações, as 
diferenças iniciais acabariam por manter-se, ou seja, sempre que as 
tentativas dos grupos, inicialmente, mais desprovidos para se apropriarem 
dos bens ou diplomas, até então, possuídos pelos grupos situados 
imediatamente acima deles na hierarquia social ou imediatamente à sua 
frente na corrida são praticamente compensados, em todos os níveis, pelos 
esforços despendidos pelos grupos mais bem posicionados para conservar a 
raridade e a distinção de seus bens e diplomas. (BOURDIEU, 2007, p. 155, 
grifos do autor). 
 

O gosto, materializado nos objetos de consumo, desta forma, pode classificar tanto 

pessoas quanto grupos, pelo habitus e pelo habitus de classe. E as classificações, para 

Bourdieu (2007), são uma dimensão esquecida da luta de classes. Segundo o autor, não existe 

prática ou propriedade que não possa ser revestida de um valor de distinção a ponto de 

expressar uma posição social, como por exemplo o aspecto físico de uma pessoa ou o 

consumo de determinados objetos; sendo assim, a própria distribuição desigual dos bens tende 

a ser percebida como um sistema simbólico, em que cada prática (ainda que seja uma não 

prática) recebe um valor, formando tudo isso o próprio sistema dos estilos de vida. E é o estilo 

de vida que constitui hoje a mais fundamental das manifestações simbólicas, porque exibe as 

diferenças de capital entre as pessoas e grupos: “as propriedades deixam de ser apenas bens 

                                                
94 Sentir-se justificado para existir tal como existe e de ser como deve ser (BOURDIEU, 2007, p. 214). 
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materiais passíveis de troca e obtenção de lucros materiais para tornar-se expressões, signos 

de reconhecimento” (BOURDIEU, 2013a, p. 112). 

Mas, para que haja essa legitimação do estilo de vida como hierarquicamente superior, 

é preciso que haja o reconhecimento. É claro que há pessoas que não vão reconhecer 

determinados objetos de consumo, e é por isso que discordamos neste ponto de Campbell, 

uma vez que o não reconhecimento por alguém não tira o valor simbólico de um produto e 

nem o seu poder de comunicação. Até mesmo porque dificilmente uma pessoa estará portando 

somente um objeto consumido, e a classificação pode ser feita pelo conjunto: cabelo, 

maquiagem, vestuário, acessórios, gadgets etc. Mas, na medida em que ter uma Mercedes se 

torna um símbolo reconhecido e reconhecível de condição financeira e de prestígio (além de 

aspectos como classe, discrição e outros que porventura a marca carregue) por uma grande 

quantidade de pessoas, a distinção que essa posse engendra estabelece valores 

hierarquicamente colocados entre os estilos de vida.  

Esse caminho do reconhecimento e das classificações pode ser exemplificado pela 

indústria da moda, um investimento em si, que revela o prazer de ver, mas também o prazer 

de ser visto (LIPOVETSKY, 1989). Mas não é só. Além de ajudar na construção de 

identidades, o consumo (especialmente de roupas, pois são uma das formas mais visíveis de 

consumo) contribui para manter ou subverter fronteiras simbólicas entre pessoas e grupos 

(CRANE, 2000).  

Nas sociedades primitivas havia a importância dos ornamentos, mas esta importância, 

por sua tendência à tradição e à memória, funcionava de forma diferente da que ocorre no 

sistema da moda, cujo motor é a novidade, o reino do efêmero sistemático, que começou a 

aparecer na segunda metade do século XIV: passou então a ser preciso seguir o que se fazia 

de novo e adotar as últimas tendências do momento (LIPOVETSKY, 1989). O estilo da 

nobreza era imitado tanto pela burguesia quanto pela pequena burguesia, mas de forma que, 

até o século XVIII, possuíam muitas roupas somente as pessoas mais favorecidas 

economicamente que moravam nas cidades e aos mais pobres novas roupas eram inacessíveis, 

lhes restando as de segunda mão.  

Com tamanha diferença, o vestuário indicava precisamente a posição do indivíduo na 

estrutura social, revelando não só classe e gênero, mas também ocupação, afiliação religiosa e 

região de origem (CRANE, 2000).  

A roupa, na sua forma, cor e substância, significou durante o Antigo 
Regime, ou seja, entre os séculos XVI e XVIII, uma condição, uma 
qualidade, um estado. Não havia dúvidas quanto a isso. Instrumento de 
regulação política, social e econômica, as “leis suntuárias” existiam para 
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manter visíveis os níveis sociais de quem se vestia. O luxo de tecidos e 
bordados era apanágio da aristocracia. Seus membros não podiam ser 
confundidos com os das camadas emergentes. Codificando cortes, 
materiais, tinturas, a roupa garantia marcas de poder, intensificando o brilho 
dos aristocratas. (DEL PRIORE, 2000, p. 32). 

 

 O mesmo passou a ocorrer, na segunda metade do século XIX, com o surgimento da 

Alta Costura, que guardava duas grandes motivações – econômica e estética – para as classes 

dominantes como forma de reconhecimento e distinção social em relação às classes populares 

(LIPOVETSKY, 1989, p. 100). Nesse contexto, quanto mais ricas as mulheres, melhores os 

tecidos e maior a falta de conforto, para ficar o mais longe possível da imagem da mulher 

descomposta. Estar descomposto, portanto, era sinal de pobreza (DEL PRIORE, 2000, p. 53). 

 Com a chegada do prêt-à-porter95, no século XX, o sistema da moda sofreu uma 

mudança mais radical, em oposição à moda sob medida. A ideia passou a ser a produção de 

roupas industrialmente, acessíveis a todos e seguindo as tendências da Alta Costura. Mas, a 

partir dos anos 60, o prêt-à-porter criou sua própria personalidade, mais ligada à novidade, à 

juventude, à ousadia. E aí sim houve uma expressiva democratização do gosto pela moda, 

embalada pelos ideais individualistas pós-guerra, pelo cinema, pela multiplicação das revistas 

femininas e pela vontade de viver no “presente” estimulada pela cultura de massa. O desejo e 

o direito à moda (e, por que não, o dever) deixaram de ser uma característica das classes 

privilegiadas e passaram a pertencer a todos (LIPOVETSKY, 1989). As roupas assim 

perderam o seu valor econômico, mas não sua importância simbólica. Afinal, mesmo as 

pessoas com recursos limitados passaram a poder criar seus próprios estilos pessoais, em vez 

de imitar o que antes era vendido somente para os mais bem posicionados (CRANE, 2000). 

Hoje temos um cenário ainda mais industrializado e diversificado de moda, em que 

ganham força as fast fashions, as cadeias que traduzem para um preço mais baixo a linguagem 

das grandes grifes (ou seja, reconhecimento) de prêt-a-porter, como é o caso de C&A, 

Riachuelo, Marisa etc. Assim, de um contexto em que a diferenciação social era dada graças 

aos modelos únicos, passamos para um outro em que mais pessoas podem ter acesso às 

tendências da moda, respaldadas pelo conhecimento que é não só entregue, mas legitimado 

pela mídia e também pelo que se usa nas ruas, conhecimento que não necessariamente será 

apropriado de forma integral (JORDÃO, 2013).  

                                                
95 Em 1949, J. C. Weill lançou na França a expressão prêt-à-porter, a partir do ready to wear americano 
(LIPOVETSKY, 1989, p. 109). 
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E é justamente "na rua" que se torna visível o consumo, especialmente do vestuário, e 

é onde ocorrem as classificações sociais, as comparações e as identificações. Zaluar (2004) 

aponta o vestuário como um item gerador de conflito entre o consumo individual e coletivo de 

famílias de baixa renda. É por meio da "roupa de sair" que se tem a oportunidade mais clara 

para fugir - ou tentar fugir - à identificação de pobre, imitando ou reproduzindo o modo de 

vestir dos "ricos".  

Daí também a rapidez com que esses itens vão sempre sendo substituídos no 
consumo mais sofisticado das classes superiores de modo a evitar essa 
insuportável confusão social e ter meios simbólicos de continuar a marcar as 
diferenças de classe. (ZALUAR, 2004, p. 103-104).  

 

Para Bourdieu (2007), as diferenças inscritas na ordem física acabam tendo acesso à 

ordem simbólica, por meio do gosto.  Isso porque as propriedades são expressões do habitus e 

simbolizam a capacidade diferencial de apropriação, que acaba funcionando como capital 

simbólico, garantindo um benefício positivo ou negativo de distinção (BOURDIEU, 2009, p. 

235). Essa capacidade diferencial de apropriação é que, nos mecanismos distintivos, é 

“esquecida”, querendo fazer pensar que o bom gosto seja uma espécie de dom da natureza. 

Segundo o autor, o olhar puro é uma invenção histórica: “a observação científica mostra que 

as necessidades culturais são o produto da educação” e estão associadas ao nível de instrução 

e à origem social (BOURDIEU, 2007, p. 9), em que as oportunidades são distribuídas 

desigualmente. Dessa forma, em vez de a análise ser feita sobre alta ou baixa renda (e outros 

tipos de capitais), por exemplo, classificam-se os estilos de vida, como o gosto apurado para o 

luxo, ou pela beleza da forma, ou o gosto somente pelo necessário, pelo funcional. E os 

sistemas de classificação, que se encontram na origem das representações, e por consequência 

da mobilização e desmobilização de grupos, reforçam ou destroem fronteiras simbólicas entre 

as classes. Ainda segundo Bourdieu (2007),    

nada há o que distinga tão rigorosamente as diferentes classes quanto a 
disposição objetivamente exigida pelo consumo legítimo das obras 
legítimas, a aptidão para adotar um ponto de vista propriamente estético a 
respeito de objetos já constituídos esteticamente – portanto, designados para 
a admiração daqueles que aprenderam a reconhecer os signos do admirável 
(...) ou aplicar os princípios de uma estética “pura” nas escolhas mais 
comuns da existência comum, por exemplo, em matéria de cardápio, 
vestuário ou decoração da casa. (BOURDIEU, 2007, p. 42). 
 

Mas não só o tipo de objeto vai servir de critério de classificação, como também as 

próprias marcas, sujeitas à mudança e à imitação, que igualmente dão pistas utilizadas no ato 

de classificar os outros (FEATHERSTONE, 1995). São mesmo pistas, afinal, os símbolos de 

status podem refletir não tanto a posição onde de fato está o seu portador, mas sim a posição 
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onde ele gostaria de estar e de assim ser classificado, ou seja, os objetos podem ser utilizados 

de forma fraudulenta (GOFFMAN, 1951).  

Se estamos pensando em aspectos da aparência e do comportamento (do ter e do saber 

ter) que podem ser ferramentas para a classificação do outro, estamos no fundo querendo 

entender o quanto são relevantes estas representações e testar algumas dimensões do que quer 

dizer “ter e saber ter”. Essas dimensões nos parecem importantes, especialmente se são 

colocadas de forma hierárquica, entre melhor e pior, e se tais representações são ligadas ainda 

a noções de classe social de forma substancialista, como nos casos em que se diz que a classe 

média é isso, a classe trabalhadora é aquilo etc. Independentemente do conceito de classe 

social que se use, as classes constituem níveis descontínuos de prestígio e privilégio, que são 

determinados por uma configuração de fontes, que não são oficiais ou contratuais no sentido 

expresso do termo, como um contrato legal. Ou seja, há maneiras informalmente prescritas 

para que um membro se pareça com a classe a que pertence ou quer pertencer, que são uma 

expressão em miniatura do seu estilo de vida indicando o lugar de cada um (GOFFMAN, 

1951). Um exemplo da importância desse lugar é dado na pesquisa de O’Dougherty (2002), 

que detectou um medo que seus informantes da classe média têm do empobrecimento ou 

mesmo de serem confundidos com alguém da classe baixa, medo este que, em boa medida, 

guiou as práticas da classe média. 

Dessa forma, as classificações ocorrem com base em aspectos materiais, como 

diplomas, dinheiro, patentes, mas também em grande medida no nível simbólico, onde nem 

sempre a regra é clara e enunciada sobre o que deve ou não ser categorizado acima ou abaixo. 

Alguns antídotos para detectar os símbolos utilizados de forma fraudulenta já foram aplicados 

em determinadas sociedades. Na Inglaterra do século XVI, leis suntuárias declaravam ilegal a 

falsificação do status, com punições humilhantes para os aspirantes, como no caso de um 

alfaiate que teve seu vestuário, considerado excessivo, dilacerado em público. Um outro 

mecanismo de controle utilizado por alguns grupos sociais era a chamada “marca invisível”, 

através da qual os símbolos eram utilizados para reconhecimento dos pares, sendo invisíveis 

para os outsiders, e, a partir daí, um equívoco de quem não dominava as regras era facilmente 

detectado, revelando (não para ele) o status de forasteiro do seu portador: ele não é um dos 

nossos. Também existe a classificação por meio da observação dos objetos de consumo do 

portador, em uma avaliação sobre a antiguidade desta riqueza, para se detectar o aspirante, 

antes mesmo da interação social. Esta estratégia da antiguidade, evidenciada pela pátina - uma 

propriedade física dos bens, que revela a antiguidade por meio de lascados, oxidados e 

usados, provando o status do bem - continua eficiente mesmo em sociedades de status mais 
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porosos e em transformação (McCRACKEN, 2003). Mas a decadência (não o fim) da pátina 

se deu com a intensificação da moda no século XVIII, em uma sociedade de consumo que 

passou a fazer circular os símbolos de status de forma mais rápida e o que era novo passou a 

ter mais importância do que o antigo, em estilos de vida continuamente renovados. A riqueza 

de posse antiga, que antes separava claramente as classes em altas e baixas, segundo o autor, 

perdeu o valor em uma sociedade que cultua o novo e em que as classes baixas podem mais 

facilmente adquirir bens replicados pela indústria em diversos padrões. Não cremos serem 

excludentes pátina e moda. Para determinados tipos de objetos e comportamentos, em campos 

específicos, podem ser utilizadas estratégias de classificação diferentes. À mesa da sala de 

jantar, a anfitriã pode estar  vestida com a última moda; na parede atrás dela, pode estar a obra 

de arte passada de geração em geração, assim como suas joias. A mistura desses ingredientes, 

inclusive, pode ajudar a incrementar ainda mais o prestígio.  

Assim, regras não claramente enunciadas, marcas invisíveis, credibilidade pela 

antiguidade são algumas formas pelas quais as pessoas se classificam no dia a dia, de maneira 

a hierarquizar os objetos e os comportamentos, e, consequentemente, seus portadores. É por 

isso que 

não se pode fazer uma ciência das classificações sem se fazer uma ciência da 
luta dessas classificações e sem se tomar em linha de conta a posição que, 
nesta luta pelo poder de conhecimento, pelo poder por meio do 
conhecimento, pelo monopólio da violência simbólica legítima, ocupa cada 
um dos agentes ou grupos de agentes que nela se acham envolvidos, quer se 
trate de simples particulares, condenados aos acasos da luta simbólica 
quotidiana, quer se trate de profissionais autorizados (e a tempo inteiro) – e 
entre eles todos os que falam ou escrevem a respeito das classes sociais e 
que se distinguem conforme as suas classificações envolvem mais ou menos 
o Estado, detentor do monopólio da nomeação oficial, da boa classificação, 
da boa ordem. (BOURDIEU, 2012, p. 149, grifo do autor). 

 

Um outro aspecto importante de pensarmos esta classificação está no fato de que ela 

representa uma forma de naturalização das diferenças sociais, fazendo com que as diferenças 

entre as propriedades do corpo reflitam de forma equivalente as distâncias do mundo social 

entre sexos, faixas etárias e classes sociais (BOURDIEU, 2009). Essa espécie de tatuagem, 

que pode ser mais, ou menos, removível, faz com que o indivíduo seja valorado tanto quanto 

a posição social que ocupa.  

Em uma sociedade dividida em classes, todos os produtos de um agente 
determinado falam inseparavelmente e simultaneamente, por uma 
sobredeterminação essencial, de sua classe (ou, mais precisamente, de sua 
posição na estrutura social e de sua trajetória, ascendente ou descendente), e 
de seu corpo ou, de forma mais precisa, de todas as propriedades, sempre 
socialmente qualificadas, de que se é portador, propriedades sexuais, 
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evidentemente, mas também físicas, elogiadas, como a força ou a beleza, ou 
estigmatizadas. (BOURDIEU, 2009, p. 131-132).  

 

Nesse processo, os que têm o monopólio do discurso sobre o mundo social, ao 

classificar os outros ou as outras classes, são espiritualistas, liberais, intelectualistas para si 

mesmos e materialistas, dirigistas e mecanicistas para os outros (BOURDIEU, 2009; 

O’DOUGHERTY, 2002). Estabelece-se (não necessariamente de forma explícita) o que é 

positivamente e negativamente valorizado. Mas, para isso, um sentido deve ser estabelecido e 

aceito como dominante, o que implica em relações de poder entre pessoas ou grupos. 

“Diferenças na capacidade de fazer regras e aplicá-las a outras pessoas são essencialmente 

diferenciais de poder” (BECKER, 2009, p. 29). E aí, quem viola tais regras (não 

necessariamente de forma consciente) pode acabar sendo rotulado como “desviante”, 

outsider. Não que ele seja; afinal, o desvio não está na natureza do comportamento, mas na 

relação entre regras impostas e violadas. Da mesma forma, é considerado apropriado aquele 

comportamento que está dentro da regra e é percebido como tal (BECKER, 2009), tendo em 

vista que o que é apropriado ou inapropriado diz respeito ao julgamento de um grupo, e 

mesmo em um grupo pequeno e unido pode haver dissenso e dúvida (GOFFMAN, 2010). 

A regra, do ponto de vista dominante, é algo que abrange a todos, insiders e outsiders. 

E, para Bourdieu (2007), os princípios fundamentais de estruturação tendem a impor-se em 

oposições, e a visão burguesa pensa a sua relação com o povo a partir do modelo das relações 

entre alma e corpo, masculino e feminino, sério e frívolo, útil e fútil, responsável e 

irresponsável, realismo e irrealismo, qualidade e quantidade, iguarias e comilança. Entre as 

classes altas e baixas, no que se refere à linguagem corporal, opõem-se a moderação e a 

gesticulação, a lentidão e a pressa. É que o corpo revela a orientação no mundo social e o 

próprio valor social: revela-se a relação que se mantém com o mundo e o lugar que a própria 

pessoa se atribui nesse mundo, pela forma como ela ocupa o espaço físico, o próprio tempo e 

o tempo dos outros, com sua postura e gestos que serão firmes ou reservados, amplos ou 

acanhados, pelas formas de andar e de falar. (BOURDIEU, 2007).  

As qualidades de sobriedade e simplicidade são valores atribuídos por todas as 

estéticas dominantes, em oposição à pobreza ou à “afetação dos semi-hábeis”(Ibid., p. 212). 

Esquece-se de que o gosto das classes mais altas se expressa mais livremente também pela 

liberdade de condicionamentos, de forma a pensar que o seu consumo do que é considerado 

legítimo e de bom gosto seja feito em decorrência de uma espécie de dom. Também esquece-

se de que o gosto das classes baixas se refere ao que lhes é possível consumir, de forma a 



 

 

145 

pensar que há uma preferência patológica ou uma inclinação natural para as coisas de 

primeira necessidade,  

uma espécie de indigência congênita, pretexto para a prática de um racismo 
de classe, que associa o povo ao que é gordo e gorduroso, ao vinho tinto 
forte, aos enormes tamancos, aos trabalhos pesados, à gargalhada 
estrondosa, às piadas exageradas, ao bom senso um tanto rudimentar e às 
pilhérias grosseiras. (BOURDIEU, 2007, p. 169).  
 

Esse tipo de racismo faz com que as escolhas dos menos favorecidos sejam vistas com 

a convicção de que eles só têm o que merecem, afinal, eles “não sabem viver” (BOURDIEU, 

2007, p. 170).  

O gosto por enfeites de fantasia e por bugigangas berrantes que povoa 
“salões” e “entradas” com penduricalhos e bibelôs de feira inspira-se em 
uma intenção desconhecida dos economistas e estetas comuns, a saber: obter 
o máximo “efeito” (“isso fará muito efeito”) pelo menor custo, fórmula que, 
para o gosto burguês, é a própria definição da vulgaridade (uma das 
intenções da distinção é a de sugerir, com o menor número possível de 
efeitos, o maior dispêndio de tempo, dinheiro e engenhosidade). 
(BOURDIEU, 2007, p. 356).    

 

Foi muito comum ver esse tipo de representação na época dos Rolezinhos, ao final de 

2013, em que grandes grupos de jovens brasileiros de baixa renda marcavam encontros em 

shoppings. Nas notícias repercutidas pelos jornais na época, não eram raros comentários como 

“deviam estar na escola” ou “deviam estar trabalhando”, como se a fruição do tempo de lazer 

fosse um privilégio a ser mantido pelas classes superiores, enquanto as classes baixas 

deveriam estar cuidando somente do necessário, da subsistência. E mais, se eles estavam ali 

somente para o lazer, e não para o consumo, podemos pensar que se tornam consumidores 

incompetentes (BAUMAN, 2008) do ponto de vista do classificador. Isso não 

necessariamente levando em conta a intenção do classificado: se de transgressão ou de 

assimilação. 

Mas todo esse processo de classificação do outro e de si mesmo não quer dizer 

consciência de classe. Essa percepção da posição ocupada no espaço social, que seria o “sense 

of one’s place” de Goffman (1985), é um produto da incorporação das estruturas objetivas do 

espaço social, de forma que o indivíduo tende a tomar o mundo social tal como ele é, ou seja, 

vê como natural o que é de fato construção (BOURDIEU, 2012), como nos casos em que se 

considera algum objeto de consumo ou a frequência a algum lugar como mais apropriados 

para uma ou para outra classe social. Será que um lugar onde se usam vários pratos e talheres 

à mesa é para mim? E aí, para Bourdieu (2012), a tendência é mais a resignação do que a 

revolta, e, pelo mesmo motivo, para o autor não cabe falar aqui em consciência de classe. 
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Podemos pensar que isso se trataria de um conhecimento de classe (GIDDENS, 1975), através 

do qual as pessoas têm uma concepção de identidade de classe, e consequentemente de 

diferenciação. O conhecimento do mundo social e as categorias que o tornam possível são o 

que está em jogo na luta política, teórica e prática pelo poder de conservar ou de transformar o 

mundo social, conservando ou transformando as categorias de percepção desse mundo. E é 

um considerável poder social a capacidade de explicitar, legitimar e tornar oficiais as  

representações.  

De facto, este trabalho de categorização, quer dizer, de explicitação e de 
classificação, faz-se sem interrupção, a cada momento da existência 
corrente, a propósito das lutas que opõem os agentes acerca do sentido do 
mundo social e da sua posição nesse mundo, da sua identidade social, por 
meio de todas as formas do bem dizer e do mal dizer, da bendição ou da 
maldição e da maledicência, elogios, congratulações, louvores, cumprimento 
ou insultos, censuras, críticas, acusações, calúnias, etc. (BOURDIEU, 2012, 
p. 142). 

 

Todas as estratégias simbólicas por meio das quais os agentes procuram impor sua 

visão das divisões do mundo social podem se situar em dois extremos: o insulto, pelo qual um 

simples particular tenta impor o seu ponto de vista, correndo o risco da reciprocidade; e a 

nomeação oficial, que é o ato de imposição simbólica que tem a seu favor toda a força do 

coletivo, do consenso, porque ela é operada por alguém (ou instituição) que tenha sua 

perspectiva autorizada e reconhecida, como uma pessoa que tenha um título nobiliário, 

escolar, ou profissional, por exemplo. Ou seja, nessa luta de classificações e de imposição 

pela visão legítima, tem mais poder quem tem mais capital apropriado para isso, seja pelos 

bens materiais ou culturais valorizados em determinada época e local, o que trará, por 

consequência, maior prestígio (BOURDIEU, 2012) a ponto de ser possível decidir-se pela 

cerca ou pela ponte nas relações sociais. 

 

 

5.5 O consumo como competência: o consumo adequado.  

 

 

Estamos trabalhando com os critérios de classificação do outro, o valor-aparência, a 

partir de uma primeira observação. Como vimos, os objetos consumidos e o modo de se 

portar fornecem pistas para que se possa mapear o local (ou o papel) do indivíduo no espaço 

social. Obviamente, tudo isso tem relação com o capital econômico e com o cultural do 
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classificador e do classificado. O porte de uma bolsa de marca de luxo dá pistas, ainda que 

possam ser equivocadas, sobre a condição material do classificado. Mas a maneira de se 

portar, o tom da voz, a altivez do corpo, a discrição, enfim, a adequação a uma norma de 

conduta requerida para o local ou para a ocasião vai de alguma forma certificar esse lugar de 

prestígio supostamente pretendido no espaço social. Isso faz relação com um aprendizado que 

querem esconder os mais bem capitalizados culturalmente, como se saber ou não saber se 

comportar fosse uma espécie de natureza, de dom, de talento. 

Uma regra central e amplamente incontestada, já que não escrita, de uma 
sociedade de consumo é que ser livre para escolher exige competência: 
conhecimento, habilidades e determinação para usar tal poder. (BAUMAN, 
2008, p. 174). 

 

Para deixar ainda mais claro este aspecto do aprendizado, vamos trabalhar a cultura de 

consumo também sob a ótica da habilidade do consumidor (capital cultural) como 

investimento, já que “o conhecimento de dentro, num cenário em rápido processo de 

mudança, é o principal fator para a obtenção de vantagens na competição pelo controle” 

(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2009, p. 215), tendo em vista que qualquer item do 

comportamento de uma pessoa é um sinal de sua posição social e pessoas que ocupam 

posições sociais semelhantes tenderão a ter um padrão de comportamento similar 

(GOFFMAN, 1951; BOURDIEU, 2007). 

Douglas e Isherwood (2009) estabeleceram uma distinção entre três classes de 

consumo, de acordo com o tipo e a escala, com o benefício de, com esse tipo de divisão, 

retirar o viés moralista que coloca o consumo de luxo como despesa frívola e em polo oposto 

ao consumo por necessidade. As escalas fazem relação com o consumo de bens gerados pelos 

setores de produção, assim sendo: a) de pequena escala, que se caracteriza por alta proporção 

da despesa na área de alimentos (setor primário); b) de escala média, em que há proporção 

relativamente maior da despesa em consumo de bens ligados à tecnologia, como carros e 

casas (setor secundário), com decréscimo da proporção destinada à alimentação; e de larga 

escala, em que a proporção relativamente maior é destinada em informação formal e informal, 

como a contratação de advogados, consultorias etc. (setor terciário) combinada com alta 

elasticidade de renda para o consumo de tecnologia e mais baixa para o consumo de 

alimentação. 

 De um polo a outro, obviamente as classes trabalhadoras praticam o primeiro tipo de 

consumo, em que os gastos com a alimentação vão tomar uma proporção maior da renda, não 

sobrando muito para o investimento em informação e variedade. E são justamente a 
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competição pela informação e a competência para julgá-la (e o tempo e planejamento 

necessários pra isso) que geram maior qualificação para os empregos no setor mais bem pago, 

com altas barreiras de admissão e diferentes técnicas de exclusão (DOUGLAS; 

ISHERWOOD, 2009).  

 Vamos retroceder um pouco no tempo para tentar tatear um dos princípios da 

construção dessa competência, afinal, o estudo de figurações do Antigo Regime pode fornecer 

um entendimento mais abrangente da nossa própria sociedade, já que os modos de 

comportamento de uma sociedade, em uma determinada época, acabam funcionando como 

uma espécie de modeladores dos hábitos “e mostram ao mesmo tempo, através do que 

censuram e elogiam, a divergência entre o que era considerado, em épocas diferentes, 

maneiras boas e más” (ELIAS, 1994, p. 95).  

A passagem da Idade Média para a Idade Moderna representou grandes mudanças 

estruturais da sociedade europeia, especialmente a francesa. Era a decadência do feudalismo e 

o surgimento das nações modernas, o que causou mudanças não só nas estruturas, mas 

também na forma como as pessoas passaram a dominar suas maneiras, autocontrolar-se, em 

um processo civilizador para contrabalancear o enfraquecimento dos vínculos tradicionais. 

Havia, gradualmente, um desaparecimento das posições de nobres e o enriquecimento de uma 

burguesia industrial (ELIAS, 1994; 2001). Uma outra hierarquia social rígida começava a se 

firmar, mas agora com a presença conjunta de pessoas de origens sociais diversas e com uma 

nova aristocracia. É exatamente por isso que a questão do bom comportamento se tornava 

cada vez mais importante, pois crescia a pressão entre pessoas e grupos cada vez mais 

expostos à ascensão e à queda social (ELIAS, 1994).  

Com base nesse contexto, Elias (2001) fez uma análise, não de indivíduos singulares 

que fizeram sua própria história, mas de figurações que colocavam o monarca e a corte em 

relações de interdependência, de forma que nem um rei considerado “absoluto” era assim tão 

livre das coerções sociais. Da mesma forma, parte da classe média francesa (àquela época, 

composta por intelectuais, ocupantes de altos cargos administrativos e membros da burguesia 

situados entre a nobreza e a massa de trabalhadores urbanos) mantinha relações próximas com 

a aristocracia, compartilhando seus valores “civilizados”; e mesmo a classe média 

revolucionária, que queria destruir a velha estrutura política, mantinha-se vinculada à tradição 

da corte em seu comportamento e no controle das emoções. O conceito francês de civilização 

acabou portanto sendo um instrumento de classe média e, a partir da ascensão da burguesia, 

torna-se também um conceito que sintetiza a autoimagem nacional, que, no decorrer de 
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séculos, foi cristalizada como imagem de superioridade, que justificaria o domínio sobre 

colônias dentro e fora da Europa e sobre as classes mais baixas  (ELIAS, 1994).  

Na verdade, uma fase fundamental do processo civilizador foi concluída no 
exato momento em que a consciência de civilização, a consciência da 
superioridade de seu próprio comportamento e sua corporificação na ciência, 
tecnologia ou arte começaram a se espraiar por todas as nações do Ocidente. 
(ELIAS, 1994, p. 64, grifos do autor). 
 

Dentro dessas figurações, o consumo já exercia um importante papel para a marcação 

social, na luta por melhores posições de prestígio. Geralmente, os nobres, especialmente no 

caso da corte francesa de Luís XIV, tinham seus aposentos no Palácio de Versailles e também 

suas casas em Paris, os hôtels ou palais, e, para se manter inseridos na rede de 

relacionamentos do monarca, não apenas tinham que consumir muito, mas especialmente 

tinham que consumir como nobres, para manter a distância necessária da criadagem, formada 

por gente comum, do povo, “uma outra raça humana” (ELIAS, 2001, p. 71).  

E essa configuração tinha reflexos inclusive na arquitetura dos hôtels: cada aposento 

tinha uma antecâmara para os criados, que caracterizava uma aproximação física e ao mesmo 

tempo uma distância social. No palácio, eram os nobres quem ficavam na antecâmara do rei e 

era justamente o controle sobre esses nobres que glorificava a existência real. Ou seja, de um 

lado, os nobres eram criados do rei, e de outro, eram soberanos de seus serviçais. Nessa 

tensão, não eram poucos os esforços da nobreza (e posteriormente da burguesia de corte) para 

manter ou melhorar sua posição e o seu status: eram altos os investimentos para manter uma 

casa que não falasse somente sobre a riqueza de seu morador, mas da posição, da estirpe e do 

prestígio, em contraponto com as casas da grande massa de profissionais urbanos, cuja 

moradia era construída a partir de valores utilitários. Protegia-se a posição dos níveis 

inferiores e tentava-se diminuir as distâncias dos superiores. “Saía faísca de todos os lados” 

(Ibid., p 95). Para o rei, a nobreza era necessária para distanciá-lo das outras pessoas do reino. 

Mas não se buscava a marcação somente em relação às posições distantes no espaço social, 

mas também do rei em relação à nobreza, e da alta nobreza em relação aos postos 

imediatamente inferiores, de forma que a casa de um duque deveria ser construída para que se 

expressasse como tal, e não como a casa de um conde. E isso vale para todos os aspectos do 

estilo de vida, inclusive para o vestuário, a aparência e a rede de relacionamentos. Isso nos 

remete à ideia de vizinhança social de que fala Bourdieu (2007, 2009): enganosamente tende-

se a pensar que são livres de conflitos, mas é no equilíbrio de capitais que podem ocorrer as 

disputas simbólicas mais acirradas, já que o lugar central do espaço social é um lugar de 

incertezas entre os dois polos do campo das classes sociais, com agentes fazendo trajetórias 
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em diferentes sentidos. Era exatamente o que ocorria na corte: a vida não era pacífica, 

havendo pessoas o tempo todo se pressionando pelo prestígio, e nada garantia que estar bem 

posicionado hoje significava estar no mesmo patamar amanhã.  

Com relação às maneiras, os cortesãos desenvolveram uma sensibilidade 

extraordinariamente refinada para o comportamento e a postura apropriados à sua posição e 

seu valor na sociedade: um tipo específico de racionalidade 96 . “Essa atenção e essa 

consciência são produzidas na camada dominante como instrumentos de autoafirmação e 

defesa contra a pressão feita por quem ocupa um nível mais baixo” (ELIAS, 2001, p. 77). Era 

o controle das emoções, feito para que pudesse haver uma representação calculada das 

mesmas tanto pelo rei quanto pelos cortesãos, modulando-se o comportamento conforme a 

mensagem que se queria passar para outra pessoa e para a “plateia”, para utilizarmos um 

termo de Goffman (1985). Os burgueses inicialmente também controlavam as emoções, mas 

em função do cálculo de perdas e ganhos financeiros.  

Uma descarga emocional dificilmente é calculável e controlável. Ela revela 
o que a pessoa em questão sente em uma medida que, por não ser calculada, 
pode causar danos; além disso talvez represente um trunfo nas mãos dos 
concorrentes por prestígio e favorecimentos. Enfim, ela é sobretudo um sinal 
de inferioridade. (ELIAS, 2001, p. 126). 
  

Assim, os nobres, por meio da serenidade, moderação de emoções, calma e prudência 

se destacavam dos demais membros da sociedade. Para eles, o controle fazia parte da etiqueta 

utilizada pela necessidade de distinção que tinha como pano de fundo uma coerção social, já 

que quem não conseguisse se comportar adequadamente perdia o respeito da sociedade, 

correndo o risco de ter que abandonar a convivência com os seus pares. Esta contenção dos 

sentimentos e a eliminação das expressões plebeias pela nobreza sinalizava uma fase na rota 

para a “civilização”, construída tendo por base o conhecimento e se opondo ao que era 

considerado irracional ou bárbaro, e consequentemente reafirmando o poder de um grupo 

sobre o outro. Era um novo padrão de moral e de costumes em um tipo mais elevado de 

sociedade idealizado pelos reformistas da corte e de uma classe média francesa em ascensão. 

Ter uma autoimagem de indivíduo civilizado era ser portador de uma qualidade do seu 

próprio comportamento refinado, em comparação com as maneiras das pessoas das classes 

tidas como inferiores. Assim surgiram textos (ainda que padrões socialmente aceitos já 

existissem na Idade Média em diferentes países europeus, mas com aspectos comuns entre os 

                                                
96 Específico porque diferente, por exemplo, do controle do comportamento burguês, em que o cálculo de perdas 
e ganhos financeiros tinha um papel primordial em sua racionalidade própria, e para quem perder dinheiro para 
ganhar prestígio, assim como faziam os nobres, seria completamente irracional (ELIAS, 2001). 
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comportamentos das classes superiores), como “Da civilidade em crianças”, de Erasmo de 

Rotterdam, explicitando normas “educativas” com o objetivo de situar um indivíduo na 

sociedade, distinguindo as classes altas das baixas através de posturas, gestos, modos de 

cumprimentar, de expor funções corporais, de se portar à mesa e de hábitos como lavar as 

mãos antes das refeições, não comer com a boca aberta, não limpar os dentes com a faca, não 

dormir à mesa e não manter a faca o tempo todo nas mãos, como faziam os camponeses. À 

medida que as normas de comportamento iam sendo introjetadas na sociedade, as classes altas 

implementavam novos tipos de talheres, específicos para peixe e carne, por exemplo, para 

garantir a diferenciação. Ou seja, os objetos não eram inventados somente como utensílios 

técnicos, mas suas funções foram sendo socialmente definidas (ELIAS, 1994).  

Seria comum pensar que algumas mudanças nos modos de comer fossem relacionadas 

com a higiene, mas a marcação social acabava se tornando uma justificativa mais forte. A 

necessidade de controle era explicada assim: “Faça isto ou não faça aquilo, porque não é 

cortês, não é fino” (ELIAS, 1994, p. 122) ou não é educado, enfim, não é de bom 

comportamento, como no caso de ter que virar-se para assoar-se no caso de haver alguém de 

posição social mais alta presente; ou o conselho de não lavar as mãos ao voltar do banheiro, já 

que a razão para lavá-las causaria pensamentos desagradáveis nas pessoas. O nojo da 

expectoração veio antes do conhecimento sobre a possibilidade de transmissão de doenças. 

Essa delicadeza, esse refinamento foram se difundindo lentamente na sociedade de cima para 

baixo (de pais para filhos, de senhores para seus serviçais) como uma conduta 

“higienicamente correta” (Ibid., p. 122) e não o processo contrário, em que a higiene seria a 

causa do refinamento. Segundo Featherstone (1995), havia, no processo civilizador, um 

processo educacional especialmente voltado para as classes médias, que ensinava o controle 

descontrolado das emoções, ou seja, “um sentimento de repugnância diante da revelação 

física, os odores, suores e ruídos do corpo inferior” (FEATHERSTONE, 1995, p. 116).  

 E isso também se expressava no juízo estético, do que agradaria às pessoas com 

refinamento, em termos de cultura, e o que cairia nas graças das pessoas “de baixa posição 

social” (ELIAS, 1994, p. 34). Era, portanto, melhor ser um nobre empobrecido (mas com 

prestígio) do que um burguês rico. Ou seja, o valor da representação refletia o valor que tinha 

o indivíduo naquela época. Era possível, por exemplo, perder prestígio ao se tratar muito bem 

alguém que estava em declínio na corte. Assim, ao comparar o nobre com ações da bolsa de 

valores, cujo valor era expresso no convívio social pelas suas posses e pela sua aparência, 

Elias (2001) parece nos mostrar que na época da sociedade de corte os indivíduos já eram 

valorizados como mercadorias, ideia mais recentemente trabalhada por Bauman (2008).  
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Um homem desprezado pela opinião pública, ou que gozasse de pouca 
consideração, não tinha valor a seus próprios olhos. Ali, a possibilidade de 
andar à frente ou de sentar antes de outro, ou o grau de reverência que 
alguém recebia, a amabilidade da recepção, e assim por diante, não eram 
absolutamente ‘frivolidades’ – reduzindo-se a isso apenas quando o dinheiro 
ou a função profissional são vistos como a realidade da existência social. 
Eram documentações literais da existência social, ou seja, do lugar que o 
indivíduo ocupava na hierarquia da sociedade. (ELIAS, 2001, p. 111). 

 

E isso valia tanto para nobres quanto para burgueses e funcionários, sendo que a queda 

na hierarquia seria causada pela perda de prestígio para os primeiros, de capital para os 

segundos e de cargos para os terceiros. A perda de dinheiro e de um cargo também podem se 

configurar como a perda de prestígio, especialmente quando as tendências elitistas se 

espraiam pelas outras camadas da sociedade. A partir do momento em que se instauraram 

essas tendências, os burgueses passaram a se expressar não mais apenas através de símbolos 

de riqueza e de êxito profissional (que passou a ser o principal modelador de 

comportamentos), mas também de símbolos de prestígio, carregando uma herança dos 

marcadores de distinção da sociedade de corte para a esfera da vida privada (ELIAS, 2001). O 

mesmo valia para a classe média inglesa do século XVIII, cujo gosto, representado pela 

aparência e pelos investimentos no conhecimento estético, refletia também o caráter e a 

sensibilidade do portador. Um mau gosto poderia representar uma má reputação 

(CAMPBELL, 2005).   

Numa sociedade “civilizada”, não somente os perigos violentos coagiam os 

indivíduos: a antiga tensão física com o outro passou a coexistir cada vez mais com  uma 

crescente tensão do indivíduo consigo mesmo, pelo medo de não se conter o suficiente, 

gerando sentimentos de embaraço e de vergonha, especialmente se estivesse na presença de 

alguém de posição reconhecida (inclusive por ele mesmo) como superior (ELIAS, 1990).  

Mas, de todos os aspectos que serviam como marcadores na sociedade de corte, a 

etiqueta era a expressão mais perfeita do distanciamento dos indivíduos em relação às 

posições inferiores e o reconhecimento das superiores. A própria maneira de atuar conservava 

a hierarquia e o valor que os indivíduos conferiam uns aos outros e, assim como os objetos 

possuídos, não só serviam para a ostentação e a luta por prestígio, mas também para marcar 

mentalmente as distâncias entre os membros da sociedade. Assim, a etiqueta era a 

autoapresentação via comportamento, que só alcançaria o prestígio almejado caso houvesse o 

reconhecimento e a confirmação dos outros  (ELIAS, 2001): a distinção bourdiana. Ou seja, 

são regras aprendidas tanto por quem se apresenta quanto por quem classifica, e que acabam, 
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nessa relação que é de tensão, construindo representações do que é ou não apropriado para 

cada classe ou grupo de status.  

Esse medo social que ardia permanentemente em fogo lento constituiu uma 
das mais poderosas forças motrizes do controle social que todos os membros 
da classe superior exerciam sobre si mesmos e sobre outros membros do 
círculo em que viviam. Expressava-se na intensa vigilância com que 
observavam e poliam tudo o que os distinguia das pessoas de categoria mais 
baixa; não apenas nos sinais externos de status, mas também na fala, nos 
gestos, nas distrações e maneiras. A pressão constante exercida a partir de 
baixo e o medo que induzia em cima foram, em uma palavra, algumas das 
mais fortes forças propulsoras – embora não as únicas – do refinamento 
especificamente civilizado que distinguiu os membros dessa classe superior 
das outras e, finalmente, para eles se tornou como que uma segunda 
natureza. (ELIAS, 1990, p. 251).  
 

A competição entre pessoas da mesma classe e de classes diferentes também originam 

ansiedades específicas. Medos, como perda de prestígio e status, perda da independência e 

medo da degradação social, especialmente nas classes médias e altas, assim como o medo da 

vulnerabilidade, da perda do emprego e da queda abaixo do nível de subsistência das classes 

baixas, têm um papel decisivo na modelação do código de conduta vigente em uma sociedade. 

Isso se reflete na preocupação (consciente ou automatizada) de pais com suas crianças, por 

exemplo, de que elas estejam ou não se pautando pelo padrão de sua classe ou de uma classe 

mais alta. É preciso vencer na vida (ELIAS, 1990).  

Essas ansiedades podem ser imaginadas quando tratamos da classe média, uma classe 

“de duas frentes” (ELIAS, 2001, p. 262), que se relaciona tanto com a classe alta quanto com 

a classe baixa, ou como diz Halbwachs (1978), o recheio de sanduíche entre as duas. Para ela 

símbolos de status são normalmente utilizados para manter as portas abertas para cima e 

fechadas para baixo e “as reivindicações de prestígio fundamentam-se no consumo; mas como 

o consumo é limitado pela renda, a situação de classe e a posição de prestígio se entrecruzam” 

(MILLS,  1979, p. 259). Assim, a esfera do consumo, da aparência e do lazer se torna 

decisiva para a manutenção – ou conquista – do status da classe média, e o caráter relacional 

está expresso, já que “o prestígio envolve pelo menos duas pessoas: uma para pretendê-lo e 

outra para atribuí-lo” (MILLS, 1979, p. 257). Dessa forma, o prestígio de uma camada se 

baseia nas relações mútuas com outras camadas sociais.  

O’Dougherty (1998), que estudou a classe média paulistana no período de uma crise 

inflacionária brasileira (o período estudado foi de 1981 a 1994), aponta que o consumo é um 

recurso central na formação da identidade da classe média, mas não que somente esta classe 

tenha desejo pela distinção e estabelecimento de fronteiras, mas há contextos e propensões 
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específicos, como a superioridade cultural, em um mecanismo de distanciamento das camadas 

inferiores.  

Esse distanciamento é garantido pelo prestígio que existe no consumo, na educação e 

inclusive nos valores morais, que, como veremos no capítulo seguinte, se encontram também 

associados às percepções relacionadas a grupos subalternos, como é o caso da forte 

competição entre proprietários e não proprietários de apartamentos, sendo eles vizinhos em 

um mesmo condomínio na Zona Sul carioca, na pesquisa de Gilberto Velho: 

o esforço que se nota no universo é de procurar sempre se distinguirem uns 
dos outros, sempre procurando manipular símbolos, sinais de diferenciação, 
fosse em termos de bens ou de moral, educação etc. A questão do prestígio 
estava permanentemente em foco. (VELHO, 1977, p. 150).  

 

O prestígio, para esses moradores, é um bem escasso e é algo que vem de cima para 

baixo - e quanto mais baixo, pior. Uma grande tensão tomava os condôminos pelo medo de 

ter que voltar para a Zona Norte ou para o subúrbio, obrigando-os a fazer grandes economias 

e esforços para garantir a permanência no padrão de vida conquistado na Zona Sul. Nessa 

competição entre vizinhos, acusava-se o outro como mecanismo de autopreservação 

(VELHO, 1977).  

Hoje, em relação ao período feudal, essas normas que diferenciam as classes se 

tornaram menos contrastantes (e menos decisivas do ponto de vista da sobrevivência via 

prestígio) no decorrer do processo civilizatório ocidental, de forma que as classes baixas se 

aproximaram das classes médias e outros atributos entraram no jogo das marcações sociais, 

como o dinheiro e a ocupação. Mas ainda assim, as pressões e as tensões da estratificação 

social penetram profundamente na personalidade do indivíduo (ELIAS, 1990). 

No presente, muitas das regras de conduta e sentimentos implantados em nós 
como parte integral da consciência, do superego individual, são resquício de 
aspirações ao poder e ao status de grupos tradicionais e não têm outra função 
que a de reforçar suas chances de obter poder e manter a superioridade de 
status. (ELIAS, 1990, p. 273). 

 

Inclusive podemos aqui fazer um paralelo entre o tempo disponível de que a nobreza 

tinha para investir no seu bom gosto e refinamento (em detrimento da vida profissional que 

levava a burguesia) e o tempo que hoje a burguesia tem mais do que as camadas menos 

favorecidas. Ainda que observemos uma certa homogeneização no que se refere à ocupação 

como um aspecto definidor do estilo de vida do indivíduo (já que vai dizer sobre o capital 

econômico e cultural), é possível dizer que um certo conforto econômico possibilita o 

ingresso no mercado de trabalho em uma profissão almejada mais tardiamente, e um 
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investimento na educação e na cultura, diferentemente da parcela da população que precisa 

trabalhar em qualquer ocupação que seja, desde cedo, para garantir não somente o futuro, mas 

o sustento do dia. Com o aumento do poder de consumo desta última e um acesso mais 

democrático a universidades, podemos pensar que a "perícia" que é feita sobre a aparência e a 

conduta pode acabar criando “lugares” sociais definidos pelas fronteiras simbólicas entre 

pertencimento e não pertencimento; entre tradicionais e iniciantes.  

É possível observar nas ondas de expansão, em que o modo de conduta de um 

pequeno grupo se difunde para camadas mais numerosas, uma relação ambivalente e 

constante de atração e repulsão entre classes em uma tendência de igualar padrões de vida e 

ao mesmo tempo nivelar os contrastes. Nesse processo, duas fases são marcadamente claras: 

uma de colonização e outra de emancipação (ELIAS, 1990). Na primeira, as classes 

superiores tendem a colonizar as que estão em ascensão, enquanto estas querem copiar as 

tradicionais modelando em si mesmas condutas, ideias e ideais característicos da classe 

superior. Os indivíduos em ascensão são frequentemente vistos como pretensiosos, no sentido 

de tentar ser o que não são, inseguros no gosto e na conduta, nas escolhas de mobiliário da 

casa e das roupas, que expressam sua vontade de imitar os modelos do grupo social mais bem 

posicionado. O sentimento de inferioridade faz com que haja a tentativa de um controle das 

emoções de acordo com o mesmo padrão introjetado das classes superiores, ou seja, há o 

desenvolvimento de um "superego" modelado na classe colonizadora. Tudo isso 

acompanhado pela vergonha e pela pressão vinda de todos os lados, já que estão expostos em 

sua progressão social – numa tensão entre origem e pretensão. Na segunda fase, enfatizam-se 

(e, no que interessa às classes superiores, consolidam-se) as diferenças, e os grupos em 

ascensão ganham algum poder social, o que acentua a rivalidade entre as classes. Dá para 

perceber, assim, que um código rigoroso seja importante para as classes altas, já que, 

funcionando dessa forma, ele representa mais que prestígio: representa poder. É uma maneira 

de manter diferentes grupos sob a influência de uma mesma batuta, sem precisar pegar em 

armas. “Civilizam-se” os colonizados (ELIAS, 1990). 

Neste movimento de mobilidade, um correto manuseio dos códigos de conduta faz a 

diferença. É como se a pátina (McCRACKEN, 2003) valesse também para o comportamento. 

Demonstrar familiaridade com as situações por meio de um comportamento adequado é 

provar publicamente estar à vontade na nova pele com que a posição social almejada lhe 

reveste. Do contrário, revela-se uma representação fraudulenta (GOFFMAN, 1995). Como 

disse Bourdieu (2007), a antiguidade é o privilégio dos privilégios. Podemos pensar em 

classificações em público pela forma desajeitada ou fora dos padrões do novato que não sabe 
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ainda lidar com os talheres que possui; ou nos aeroportos, nos casos dos passageiros que 

encontram dificuldades para decodificar com familiaridade os processos de check-in, 

despacho de bagagens e procura do portão de embarque. Em ambos os casos, o poder de 

consumo deu o acesso, mas a falta de familiaridade estampa no portador a sua condição de 

novato.  

Featherstone (1995, p. 40) nos lembra que os novatos inevitavelmente vão revelar a 

sua competência incompleta, adquirida com esforço, e sendo identificados, serão “postos em 

seu lugar no espaço social”, até mesmo porque provavelmente não serão informados 

detalhadamente sobre o modo como devem se conduzir em sua nova posição (GOFFMAN, 

1995). Nesse aspecto, a mídia pode se configurar com uma conselheira, oferecendo modelos 

de comportamento e aparência para as mais variadas posições sociais. Segundo Bourdieu 

(2007), 

por definição, a maneira só existe para outrem e os detentores estatutários da 
maneira legítima e do poder de definir o valor das maneiras, pronúncia, 
apresentação e atitude têm o privilégio da indiferença à sua própria maneira 
(dispensando-os de fazer fita); ao contrário, os “novos-ricos” que pretendem 
agregar-se ao grupo dos detentores legítimos, ou seja, hereditários, da 
maneira adequada sem serem o produto das mesmas condições sociais, 
encontram-se confinados, façam o que fizerem, na alternativa da 
hiperidentificação ansiosa ou do negativismo que, na própria revolta, 
confessa sua derrota: ou a conformidade de uma conduta “tomada de 
empréstimo”, cuja correção ou até mesmo hipercorreção lembra que ela 
imita e o que macaqueia, ou a afirmação ostensiva da diferença que é votada 
a parecer como uma confissão da impotência a identificar-se. (BOURDIEU, 
2007, p. 91, grifos do autor). 

 

A desconfiança sobre o blefe do novato não é característica da sociedade de consumo 

contemporânea: ela aparece também em grupos étnicos norte-americanos, nos potlatch, que 

fazem referência ao ato de dar festas e competir pelas honras da hospitalidade. 

Quando os arrivistas pretensiosamente faziam um potlatch, seus superiores, 
a elite que fazia diferença, não comparecia. Um potlatch desses era um 
fiasco. A etiqueta do potlatch tornava quase impossível que pretendentes não 
testados a uma posição alta se intrometessem na sociedade dos skagit de 
sangue azul. (...) Segundo as racionalizações skagit sobre o comportamento 
das classes sociais, a confiança em pessoas de linhagem estabelecida e 
provada, e o desprezo e temor dos recém-chegados tinham uma sólida base 
social. Os nouveaux riches interessados no potlatch não tinham treinamento 
para a manipulação da riqueza e eram capazes de provocar, intencionalmente 
ou não, situações embaraçosas. (...) Não se devia confiar neles como 
princípio geral. (SNYDER, 1975, p. 155 apud DOUGLAS; ISHERWOOD, 
2009, p. 118, grifos dos autores). 
 

 Assim, o conhecimento é importante: tanto dos novos bens, com seus valores sociais e 

culturais, quanto da maneira adequada de usá-los. As práticas dos consumidores, ligadas à 
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aparência e à conduta, serão classificadas de acordo com normas do que se considera 

apropriado ou não, em um movimento contínuo de lutas de pessoas e grupos que querem 

eleger ou manter um estilo de vida como legítimo. É preciso, portanto, que o consumo não se 

assente como uma luva, mas sim como a própria pele (DOUGLAS E ISHERWOOD, 2009). 

Featherstone (1995) aponta uma contradição dos intermediários culturais, que para Bourdieu 

(2007) são os profissionais da mídia, da moda e do design, cujas atividades consistem em 

divulgar novos bens simbólicos: eles sustentam um estilo de vida de prestígio e capital 

cultural, mas, ao mesmo tempo, os popularizam, tornando-os acessíveis a públicos maiores. 

   

 

5.6 A classificação moral das classes. 

 

 

A classe social não é vista somente pelo viés econômico, como já abordamos 

anteriormente. O que é importante notar é que, no jogo das classificações, as relações entre as 

classes podem ser definidas também pelo seu aspecto cultural, em uma espécie de fisionomia 

moral, de boa reputação e decência (VEBLEN, 1983), em que a qualidade da pessoa se afirma 

na capacidade de apropriar-se de um objeto de qualidade.  

O que se chama apresentação, ou seja, a maneira legítima de posicionar o 
corpo e apresentá-lo, é espontaneamente percebida como um índice de 
conduta moral e constitui o fato de deixar ao corpo a aparência “natural” 
como índice de displicência, de abandono culpável à facilidade. 
(BOURDIEU, 2007, p. 183, grifos do autor).  
 

É que a moral da aparência é indissociável à moral do comportamento, em uma visão 

que deixa para trás a dualidade corpo x espírito. Cria-se uma espécie de raciocínio 

metonímico pelo qual se explica o que a pessoa é em sua totalidade pelo  seu comportamento 

e sua aparência; e é porque ela é o que é em sua totalidade que ela apresenta tal aparência 

(PAGÈS-DELON, 1989).  

Equipara-se, assim, o valor social ao valor pessoal. E, da mesma forma que se 

classificam hierarquicamente as posições no mundo social, classificam-se também as pessoas, 

em uma rede de oposições que é matriz de todos os lugares comuns. Ela tem como princípio a 

oposição entre a elite dos dominantes e a massa dos dominados (e em cada uma, oposição 

entre as suas frações) nas sociedades divididas em classes sociais: opõem-se fino e grosseiro, 

alto e baixo, leve e pesado, livre e forçado, único e comum e suas versões eufêmicas.  
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 Isso ocorre também através do sistema de ensino, que, reproduzindo as hierarquias do 

mundo social segundo níveis que correspondem a estratos sociais, oposição entre teoria e 

prática, concepção e execução, também leva à identificação entre as dignidades escolares com 

as dignidades humanas. A privação da “cultura” é vista como uma mutilação essencial que 

atinge a pessoa, condenando-a ao silêncio em situações oficiais nas quais tem que se mostrar 

diante dos outros com o seu corpo, sua maneira de ser e sua linguagem (BOURDIEU, 2007).  

Fazendo uma referência às ideias de Bourdieu sobre o “esquecimento” dos privilégios 

de acesso a bens econômicos e culturais como causas do alcance de posições mais bem 

situadas no espaço social, Skeggs (2004) propõe outro olhar: há uma outra forma de 

esquecimento que não seja esta que esconde as operações de poder, mas a que esconde os 

sistemas de classificação a que estão submetidos os desfavorecidos. Falando do contexto 

inglês, a autora afirma que a mídia muitas vezes representa a classe trabalhadora, em 

programas de TV ligados à criminalidade, moldada com discursos de desordem familiar, e 

como sendo constituída por pessoas perigosas, de comportamento antissocial e decadência 

moral. Assim, posiciona-se, essencializa-se e fixa-se uma classe por esses valores, em uma 

tendência que existe de descrever e explicar a pobreza em termos culturais. E essa visão que 

define a classe pela cultura afasta-se da visão econômica e localiza-a dentro do âmbito da 

moral: são pessoas culpadas pelas próprias circunstâncias em que vivem, devido a 

deficiências em sua cultura. Já a classe média é representada como sendo a vanguarda da 

modernidade, a identidade nacional e um recurso cultural. Dessa forma, tira-se o olhar dos 

mecanismos de produção de desigualdades e foca-se no próprio comportamento dos menos 

favorecidos. Os beneficiários dos programas redistributivos, por exemplo, são vistos como 

pessoas de menor valor, uma vez que não têm potencial para empreender, uma característica 

de sua suposta cultura da dependência.  

Desta forma, o valor-aparência de classe também funciona como um sinal de valor 

moral. É como se o sistema de classificação se fundamentasse em uma espécie de código 

moral das aparências que exclui qualquer inocência do indivíduo classificado: se há hábito, há 

monge (LE BRETON, 2004). A aparência de fora é lida como uma característica interior. 

Quando lida como excessiva, ela não é apropriada: está fora do lugar, não tem bom gosto. E 

isso é um investimento do indivíduo que procede à classificação para deixar o que é 

apropriado do seu próprio lado (SKEGGS, 2004). Quando fizemos uma exploração inicial 

para a elaboração do questionário desta pesquisa, a questão da higiene apareceu com 

expressiva frequência nas respostas, de modo que quem tem boa aparência deve estar limpo. 

Passamos então a suspeitar que este pode ser um critério que está na órbita dos critérios de 
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classificação social. Porém não se trata somente da higiene relacionada ao asseio, em seu 

sentido literal, mas também com sentidos na ordem do simbólico. Políticas muitas vezes 

chamadas de "higienistas" da arquitetura urbana são criticadas por tirar dos centros a 

população mais pobre97, em processos de gentrification, que revalorizam áreas centrais, 

atraindo para elas as classes mais altas (FEATHERSTONE, 1995). Há também expressões 

como “sou pobre, mas sou limpinha”, que nos fazem pensar em limpeza como honestidade. A 

partir daí, não parece exagero pensar em limpeza como sinal de pureza, que pode ser física e 

moral, e, neste âmbito, também sexual; afinal, há uma propensão em pensar o povo como 

lugar de apetites sexuais desenfreados (BOURDIEU, 2007).  

Para Douglas (1976), a questão da pureza é complexa, desde a análise de culturas 

primitivas. Para a autora, cada cultura cria suas noções de impureza que são opostas às noções 

da estrutura positiva, aquela que se tenta legitimar, e cada cultura tem seus riscos e problemas 

específicos. Tal pureza não tem um cunho totalmente ligado com a nossa concepção médica 

de impureza, de que também fala Le Breton (2004), por exemplo, que é relacionada à 

prevenção e aos germes, mas também nem tão desconectado assim, ou seja, há o aspecto real 

da sujeira, mas também há o simbólico, que guarda também uma forte relação entre higiene e 

moralidade (PAGÈS-DELON, 1989). 

A sociedade, segundo Douglas (1976), é feita de formas – do que está legitimado - que 

se opõem à ausência de formas circundantes. Tem a sua estrutura interna e as regiões 

marginais. Quando um indivíduo não tem lugar no sistema, ou seja, é um marginal, cabe aos 

outros tomar as devidas providências contra o perigo. Ele é a ausência de forma, é o 

desconhecido, em relação à forma estabelecida na sociedade. Todas as experiências que os 

homens têm de estruturas, de margens ou de fronteiras são um reservatório de símbolos da 

sociedade. Os poderes da poluição são inerentes à própria estrutura das ideias e sancionam 

toda a desobediência simbólica à regra segundo a qual estas coisas devem estar reunidas e 

aquelas separadas. 

Ainda segundo a autora, no sistema de castas indiano, as superiores são consideradas 

as mais puras e as inferiores, as impuras, as que lidam com excrementos, sangue e cadáveres, 

o que tem relação inclusive com as profissões: varredores, lavadeiros, barbeiros etc. Todo 

indivíduo dentro do sistema é ameaçado pela não-estrutura, contra a qual deve levantar 

barreiras, e essa não-estrutura está sempre abaixo de si. Para manter biologicamente a pureza 

                                                
97 NASCIMENTO, Gilberto. Pastoral critica "política higienista" de Haddad com moradores de rua. IG. 
24/10/2013. Brasil Econômico. Disponível em < http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2013-10-24/pastoral-
critica-politica-higienista-de-haddad-com-moradores-de-rua.html> Acesso em: 5 out. 2015.  
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na geração descendente, é preciso uma grande vigilância sobre os comportamentos sexuais, já 

que, nas castas superiores, a poluição dos limites se concentra na sexualidade. A sexualidade 

masculina é menos vigiada do que a feminina, porque os filhos ficarão na casta da mãe, ainda 

que ela tenha relações com um homem de casta superior. Mas se ela tiver relações com 

homens de castas inferiores, ainda que os filhos fiquem consigo, estará impura e será 

severamente punida. Já os homens precisam de um simples banho ritual para se purificar. 

Assim, os rituais agem sobre o corpo político pelo meio-termo simbólico do corpo físico. Para 

os Havik Bramanes, por exemplo, tocar em pessoas de uma casta tida como inferior é 

contaminar-se. Isto ilustra como, em um sistema de castas, é a própria divisão da sociedade 

em estratos tão rígidos que apresenta a ordem de pureza. No fundo, a noção de impureza está 

ligada ao fato de que algo não está no seu lugar e ameaça a ordem das coisas, comprometendo 

a pureza dos lugares onde é intruso. É um objeto ou pessoa que pode contradizer as 

classificações ou causar confusão, é a anomalia.  

Em termos individuais, o corpo é matéria de simbolismo e reproduz a uma pequena 

escala os poderes e perigos atribuídos à estrutura social. A impureza sexual ou escatológica 

terá maior ou menor importância de acordo com a cultura da sociedade. E os indivíduos 

poluentes nunca têm razão, pois ou não estão no seu lugar ou atravessaram uma linha que não 

deveriam ter atravessado, ainda que inadvertidamente, e este deslocamento resulta em perigo 

para alguém ou para a ordem. Assim, a higienização quer repelir os elementos não 

apropriados, sejam eles ligados ao gênero, à matéria, às ocupações ou à própria hierarquia 

social para se manter a harmonia da sociedade (DOUGLAS, 1976).  

De acordo com Miller (1997), a sensação de nojo surgiu relacionada ao paladar, mas 

não se restringe a ele: o sentimento de aversão pode ser atribuído à percepção do perigo de 

contaminação, poluição por meio do contato físico e proximidade de outras pessoas, quando 

vistas como "fora de lugar", como alteridade. O nojo envolve um julgamento moral e social 

capaz de realizar operações de classificação, organização e hierarquias de coisas e pessoas. 

Segundo o autor, as "sociedades 'civilizadas' despertaram as sensibilidades ao nojo para 

transformá-lo em um  componente chave do controle social e da ordem psíquica" (MILLER, 

W., 1997, p.5). É algo mais forte do que o sentimento, uma emoção, dado seu enraizamento 

no contexto social e cultural de forma a possibilitar a criação e a manutenção de hierarquias 

na ordem política, ou seja, há uma relação com o posicionamento superior/inferior de coisas e 

pessoas. O inferior pode tornar-se, aos olhos do superior, um risco, um perigo de contágio que 

impõe um distanciamento.   
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Skeggs (2004), analisando a questão do olhar da moral para a classificação social nas 

sociedades de classes, aponta movimentos nesse sentido como o da burguesia europeia 

buscando legitimar-se pelo distanciamento da nobreza decadente e da massa trabalhadora, 

movimento que vimos anteriormente de forma mais aprofundada no processo civilizador 

trabalhado por Norbert Elias. Para a autora, combinaram-se categorias como classe, raça, 

gênero e sexualidade, pela articulação de questões morais, e um dos primeiros discursos 

utilizados para fazer essa combinação foi o da higiene (SKEGGS, 2004). Segundo a autora, 

na relação entre as classes, criam-se discursos de diferença, justificando-os, como se tais 

diferenças fossem naturais ou biológicas, em representações construídas pelas classificações e 

pela visibilidade que sempre contêm uma (des)autorização moral. Tais representações 

também produzem particulares visões de identidades de classe, como no caso da classe média, 

cuja característica passa a ser a racionalidade e a constrição moral, enquanto que para a classe 

trabalhadora, os sentidos associados são os de proximidade com a natureza e portanto os de 

impulsos primitivos, que dizem respeito a várias esferas da vida. Um outro exemplo é que há 

muito tempo a sexualidade tem sido codificada, na representação das mulheres da classe 

trabalhadora, com a figura da prostituta - em oposição à monogâmica mulher burguesa - 

devido à falta de autocontrole e responsabilidade das primeiras, que andam com os corpos 

excessivos (ligados à gordura) à mostra.  

E assim a associação de diversas categorias, que não são neutras, com uma classe, 

pautada por uma visão cultural, é uma forma de classificar o outro, o que ao mesmo tempo 

define uma classificação para si mesmo, pela distância. Se a classe média, por exemplo, se 

refere à classe trabalhadora como não tendo higiene (em qualquer sentido que se queira 

pensar: sujeira, desonestidade ou impureza sexual), obviamente ela estará definindo a si 

mesma como conhecedora dos critérios de pureza, e por consequência atribuindo a higiene a 

si mesma. Em outras palavras, para saber quem uma pessoa é, é primeiro preciso saber quem 

ela não é (FEATHERSTONE, 1995). 

O corpo grotesco do carnaval é o corpo inferior da impureza, desproporção, 
imediatez, orifícios, o corpo material que é a oposição do “corpo clássico”, 
belo, simétrico, superior, percebido a distância, o corpo ideal. O corpo 
grotesco e o carnaval representam a alteridade excluída do processo de 
formação da identidade e da cultura de classe média. (FEATHERSTONE,  
1995, p. 113-114). 

 
Estes processos, para Skeggs (2004), são uma forma de reproduzir o poder. A classe 

então emerge em uma produção contínua e também como um domínio de conhecimento e 

atribuição de valores em circuitos de distribuição simbólica, o que tem um poder 
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performativo, ou seja, tem impactos reais materialmente, economicamente e politicamente. 

Em outras palavras, é um processo que produz o efeito que nomeia. Representando uma 

classe de determinada maneira e não de outra, repetidamente e a ponto de legitimar essa 

visão, fixam-se lugares sociais, permitindo a umas pessoas serem o que são, de se sentirem 

apropriadas em seu lugar social, e ao mesmo tempo detectando quem são as inapropriadas, 

inscrevendo em seus corpos valores associados à classe. Essa retórica não é feita pensando em 

mobilidade e em oportunidade, mas visando fixar as pessoas exatamente onde estão, 

metaforicamente e fisicamente, não as habilitando a participar das demandas políticas. 

Geralmente, forçam-se as classes trabalhadoras às fronteiras nacionais (e globais) (SKEGGS, 

2004).  

No contexto brasileiro, como vimos, o liberalismo republicano separou a economia 

urbana e rural, isentando o mundo agrário da regulamentação do Estado e abrindo lentamente 

as portas do parlamento para a discussão da questão social urbana, o que também incidiu em 

grandes desigualdades entre a regulamentação do trabalho urbano e rural. Além disso, 

formou-se um grande exército industrial de reserva que manteve a massa trabalhadora com 

baixos salários, que não eram restritos aos escravos libertos e seus descendentes, mas 

abarcava também os trabalhadores livres, pequenos lavradores dependentes e agregados, que 

eram jogados na mesma vala social, em um preconceito aos olhos das elites agrárias, políticas 

e econômicas (na maioria das vezes coincidentes), que minimizavam as oportunidades do 

nativo brasileiro, considerado preguiçoso, imoral, desqualificado e inapto para o projeto 

elitista de um país europeizado. Ainda que houvesse uma política redistributiva, tentativa de 

espelho de um Estado de bem-estar europeu, aqui essa redistribuição jamais se universalizou 

no sentido de reduzir a pobreza a patamares socialmente aceitáveis (CARDOSO, 2010).  

Ainda segundo Cardoso (2010), no começo do século XX, mais especificamente a 

partir de 1920, na esteira do determinismo racial e de um racismo científico, que entendia que 

o branqueamento era o único remédio para essa “doença” dos não brancos e dos pobres, 

discutia-se a cura do “povo” via intervenção pública. A ideia de pureza/impureza e 

higienização permeava os pensamentos que distinguiam ricos e subalternos: a subalternidade 

era sinônimo de impureza e degeneração. Ainda que houvesse uma pequena troca de lente 

para a análise, inclusive com a publicação de Casa Grande & Senzala, de Gilberto Freyre, que 

construía o mito da democracia racial, romantizando a mestiçagem como marca da 

nacionalidade brasileira, aquele discurso científico racista ganhou legitimidade, via medidas 

de ordem urbanística, por exemplo, com políticas habitacionais com o intuito de retirar do 

centro os mais pobres, mas sem realocá-los. Isso especialmente no Rio de Janeiro, tornando-
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se o morro destino obrigatório para a massa de trabalhadores e desempregados (uma 

segregação econômica). Em São Paulo, áreas específicas da cidade, também longe do centro, 

eram destinadas aos imigrantes estrangeiros, que muitas vezes se lamentavam por estar em 

situação tão degradada quanto a dos brasileiros, revelando o ponto de vista civilizado em 

relação ao que se entendia por uma realidade que era bárbara, impura e promíscua (neste caso, 

também uma segregação étnica e moral).  

A associação com a impureza moral pode ser vista em descrições de cronistas da 

época da ocupação de imigrantes em São Paulo, realocados em áreas da cidade situadas a 

distâncias “higiênicas” do centro, como demonstra este texto de Fra Ghiego no jornal A 

Battaglia, de setembro de 1910: 

Aqui, nas várzeas do Brás, do Cambuci, da Barra Funda, do Bom Retiro e 
nos bairros populares, se comprime na mais horrível promiscuidade de sexos 
e de idade, um gado humano no meio do qual não se descobrem mais 
distinções de família, de nacionalidade ou de raça. Como nos pestilentos 
conventillos de Buenos Aires, famílias inteiras, de sete e oito pessoas, vivem 
num quarto que serve ao mesmo tempo de dormitório, de sala de visitas e de 
cozinha. Ali dentro se sufoca, se embrutece, se morre! (PINHEIRO E 
HALL, 1981, p. 53 apud CARDOSO, 2010, p. 208). 

  

Essa segregação serve para fundamentar uma forma de controle social pela vistoria da 

vida privada das pessoas, ou seja, os discursos construídos sobre o que acontece dentro da 

moradia parecem poder separar o que é tido como ordem ou desordem social. 

O imaginário social constrói um discurso que esquadrinha a mistura de sexos 
e idades, a desorganização familiar, a moralidade duvidosa, os hábitos 
perniciosos, olhando estes locais como focos que fermentam os germes da 
degenerescência e da vadiagem e daí o passo para a criminalidade. 
(KOWARICK, 2009,  p. 54-55).  

 

Ou seja, para o autor, criam-se resíduos humanos, mais frequentemente humilhados, 

torturados e mortos pela polícia. Além dessa violência, há a violência dos salários, 

transportes, jornadas de trabalho, falta de atendimento médico, desemprego e moradia 

precária. São subcidadãos, sem direito à cidade. Ou melhor: existe uma cidadania privada, 

que é tida no universo particular do isolamento ou da exclusão, no âmbito da moradia e das 

relações mais próximas, já que inexiste uma proteção dos direitos civis nos espaços públicos 

(KOWARICK, 2009) em comparação com as classes altas.  

Mas isso não necessariamente criaria uma disparidade entre dois grupos distintos, 

insiders e outsiders. Afinal, se estamos falando de sistemas de dominação que só podem 

existir se houver uma legitimação dessa própria dominação como coisa certa a se pensar e a se 

fazer, é possível pensar que os dominados podem introjetar essas normas. Segundo 
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Hallbwachs (1954, p. 125), "an inferior social class is acknowledged as such not only by the 

higher classes but by its members"98. É, como vimos, um mecanismo de colonização, de 

apropriação de um "superego" da classe dominante pelo qual as classes baixas julgam a si 

próprias pelos critérios alheios (ELIAS, 1990). Como diz Bourdieu (2007), é um 

reconhecimento sem conhecimento. No Brasil, a classe dominante projetava sua imagem 

própria como melhor para uma Europa civilizada, não levando em conta essa subalternidade 

opaca, que, por sua vez, não teve alternativa senão construir sua autoimagem tendo como 

referência os signos e as práticas dominantes (CARDOSO, 2010).  

Tais práticas podem ser, segundo DaMatta (1997), reproduzidas em uma estrutura 

hierarquizante, de forma contínua e múltipla em todas as posições sociais. Elas não somente  

diferenciam os situados nos extremos, mas também podem ser replicadas entre "iguais", como 

no caso em que o empregado reproduz o discurso do patrão, para inferiorizar uma outra 

pessoa que compartilha a sua mesma posição social. Segundo o autor, essa complexidade 

classificatória impede uma tomada de consciência social horizontal.  

Todos têm o direito de se utilizar do "sabem com quem está falando?", e 
mais, sempre haverá alguém no sistema pronto a recebê-lo (porque é 
inferior) e pronto a usá-lo (porque é superior)". (DAMATTA, 1997, p. 195). 

 
Constrói-se uma espécie de "identidade ambivalente" (BARBOTIN, 2014, p. 189) 

que, como em um movimento pendular, quer se adequar a um grupo almejado, mas ao mesmo 

tempo quer se manter na segurança do grupo de origem. Nessas adequações que precisam ser 

feitas de um campo a outro, categorias de classificação provenientes das classes almejadas 

podem ser importadas para serem utilizadas na classificação dos próprios pares. 

Da mesma forma, é possível também pensar que há resistência e (re)ação, como na 

violação das regras reconhecidamente aceitas. Mas, segundo Skeggs (2004), nessa luta pela 

classificação, a classe trabalhadora, por exemplo, não se vê como primitiva, mas não tem 

acesso aos sistemas simbólicos de representação para diretamente desafiar as classificações e 

posicionar a si mesma. Resta a ela o ressentimento de quem tem autoridade para julgar e 

definir o que é apropriado ou não, utilizando alguns campos de atuação para usar suas 

próprias definições de valores, como na música, por exemplo. 

Tudo isso vai depender, segundo Berger e Luckmann (2003), da forma como cada 

indivíduo lida pessoalmente com os aspectos visíveis a partir de sua própria localização 

social.  

                                                
98 "uma classe inferior é reconhecida como tal não só pelas classes altas, mas também pelos seus membros". 
(tradução nossa)  
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A mesma perspectiva da classe inferior pode introduzir um estado de espírito 
de contentamento, resignação, amargo ressentimento ou fervente rebeldia. 
Como consequência uma criança da classe inferior não somente irá habitar 
um mundo grandemente diferente do que é próprio da criança de uma classe 
superior, mas pode chegar a ter um mundo inteiramente diferente daquele da 
criança de classe inferior que mora na casa do lado. (BERGER; 
LUCKMANN, 2003, p. 176). 

 

Assim, podemos pensar que esta relação com os discursos dominantes possa se 

manifestar de diferentes formas, dentre elas: a) no próprio indivíduo reconhecendo-se como 

outsider, caso em que a vergonha de si e a sensação de uma posição inferior se manifesta; b) 

na visão de que, ainda que seja desprovido dos capitais tidos como importantes para um 

posicionamento superior na hierarquia social e moral, em uma escala em que sempre vai 

haver alguém acima e abaixo, o indivíduo ainda se considere do lado de dentro das regras. 

Nesse caso, outsider é o que está sendo considerado abaixo; c) obviamente também é possível 

pensar nas situações em que o indivíduo reconhece que é visto como outsider, mas desafia a 

validade dessa visão e dos critérios desse julgamento nas próprias práticas cotidianas e 

culturais; d) com indiferença, criação de novos discursos etc. E como são tantos os campos, 

podemos supor que não haja a obrigatoriedade da coerência de uma pessoa reconhecer a 

dominação em todos eles da mesma forma. Afinal, há determinadas forças culturais, como a 

mídia de massa por exemplo, que oferecem uma pressão maior na inculcação e na legitimação 

de normas sociais, como na moda, o que não ocorre tão fortemente em outras esferas da vida, 

como na gastronomia.   

 

 

5.7 O valor-aparência e o capital social.  

 

 

 Dentre os capitais elencados por Pierre Bourdieu, há um aspecto que já trabalhamos 

aqui que é a convertibilidade de um tipo para outro, como no caso em que o capital 

econômico pode ser convertido em cultural e assim sucessivamente. É possível frequentar 

museus e escolas de música, se houver tempo, e só será possível haver esse tempo pela 

existência do capital econômico (inclusive para comprar o tempo de alguém para os afazeres 

domésticos, por exemplo). A posse do capital cultural vai propiciar oportunidades de vida 

para o indivíduo, como as condições necessárias para o exercício de determinada profissão 

cujo acesso seja mais restrito, e por isso ele será mais reconhecido, valorizado e bem 
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remunerado. Neste campo, ele provavelmente estará cercado de pessoas com capitais 

homólogos, o que pode contribuir para a formação de grupos de amigos, casamentos, futuras 

indicações profissionais etc. É aqui que queremos chegar: no capital social. Como vimos 

anteriormente, o capital social é constituído por obrigações e conexões entre pessoas, 

conexões estas que são fruto de investimentos feitos no decorrer da vida para estabelecer ou 

manter relações sociais, como as que se tem com vizinhos, amigos, colegas de trabalho, 

gerando lucros que podem ser materiais ou simbólicos, a curto ou a longo prazo.  

 O volume deste capital depende do tamanho da rede de relacionamentos que o 

indivíduo tem e do seu investimento na construção dessa rede, incentivado por palavras, 

presentes etc. para gerar conhecimento mútuo e reconhecimento - a ser sentido tanto como 

gratidão ou amizade quanto por direitos institucionalmente garantidos (BOURDIEU, 1986). 

Mas nem sempre essas trocas têm um caráter racional: podem ser intencionais – como nas 

confrarias, por exemplo, em que a entrada é bastante selecionada para manter o capital social 

do grupo e a sua distinção – ou não intencionais, como no caso do parentesco. Claro que 

dentro das relações de parentesco pode haver investimentos intencionais para aumentar a 

conexão com uma ou outra parte da família.  

 A constituição dessas redes de relacionamento implica a formação de grupo, que por si 

só já nos remete à ideia de identidade e de limite - quem fica de dentro e quem fica de fora, ou 

melhor, com quem se vai ou não estabelecer as relações de troca. Pessoas de uma família que 

tendem a se casar com outras de capital econômico similar estão mantendo, ainda que não 

conscientemente, o capital econômico e, no caso em que haja sobrenomes reconhecidamente 

distintos, também o capital social. Era assim, isolando-se, que no século XVIII os nobres 

europeus buscavam proteger suas posições privilegiadas dos homens simples, ou, na sua 

forma extrema, dos “selvagens” (ELIAS, 1994, p. 55). Pertencer àquela família se tornava  

distinção. Mas, para além do casamento e das relações de parentesco, existem diversas 

práticas que delimitam um espaço por onde circulam os frequentadores considerados 

legítimos, como clubes (inclusive os restritos a categorias profissionais), condomínios 

fechados, empregos, escolas, comunidades, determinados tipos de esportes ou músicas etc. Na 

verdade, a esfera do capital social é a própria estrutura das oportunidades da vida das pessoas, 

que é posta em movimento pela sociabilidade (CARDOSO, 2010). 

 Podemos pensar que muitas vezes os critérios para o estabelecimento de trocas com 

outras pessoas sejam estabelecidos a partir de um conhecimento prévio, como o conhecimento 

de famílias, um contato anterior em um ambiente de trabalho, a filiação política. Mas e no 

caso de pessoas com as quais nunca convivemos antes, como as que encontramos nos 
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diversos espaços de consumo, por exemplo, e que são possibilidades sempre virtuais de um 

novo contato e do estabelecimento de uma nova rede? Neste caso, decide-se por começar ou 

não uma interação. E é aí que queremos nos aprofundar, afinal,  

o senso social encontra suas referências no sistema de sinais indefinidamente 
redundantes entre si de que cada corpo é portador – vestuário, pronúncia, 
postura, forma de andar, maneiras – e que, registrados inconscientemente, 
encontram-se na origem das “antipatias” ou “simpatias”: as “afinidades 
eletivas”, aparentemente, mais imediatas baseiam-se sempre, por um lado, 
na decifração inconsciente de traços expressivos em que cada um só adquire 
sentido e valor no interior do sistema de suas variações segundo as classes 
(basta pensar nas formas do riso ou do sorriso repertoriadas pela linguagem 
comum). O gosto é o que emparelha e assemelha coisas e pessoas que se 
ligam bem e entre as quais existe um mútuo acordo. (BOURDIEU, 2007, p. 
225). 

 

Já vimos que os sistemas de classificação têm por princípio a formação das oposições. 

Mas existe uma oposição que se encontra na origem das exclusões: quando nos dividimos 

entre nós e eles. E aí, para o autor, as pessoas tendem a escolher se aproximar das pessoas 

com gostos similares, “gente como nós”. Para isso, elas podem eleger características que são 

ligadas à posição social e ao estilo pessoal (que envolve o consumo), à aparência, ao 

comportamento como critérios para decidir-se ou não pelo envolvimento (FORM; STONE, 

1957). Para Goffman (2010), os manuais de etiqueta há muito apontam para as consequências 

de uma boa ou má aparência, tanto em perdas, quando alguém não se sente encorajado a se 

aproximar de uma pessoa negligente com seu traje (e assim negligente também com as 

“regras” da ocasião), quanto em ganhos.  

Class gains typically refer to attitudes of superiority which are not officially 
or too openly discussed, and to preferential treatment as regards jobs, 
services, and economic exchanges which is not openly or officially 
approved. (GOFFMAN, 1951, p. 297)99. 

 

  Existem critérios inconscientes na percepção social em que outras qualidades, como as 

morais e intelectuais, podem ser percebidas através do estilo, das maneiras, da elocução, da 

postura, das roupas e cosméticos utilizados. Estes testes (e aqui queremos pensar em pré-

testes), por que passa o indivíduo classificado, podem confirmá-lo em sua situação, e, no caso 

da ocorrência uma endogamia de classe do classificador, é possível que se dificulte uma 

                                                
99 "Ganhos de classe se referem tipicamente a atitudes de superioridade que não são oficialmente ou abertamente 
discutidas, e o tratamento preferencial em relação a empregos, serviços e trocas econômicas que não está  
abertamente ou oficialmente aprovado". (tradução nossa)  
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mobilidade ascendente de uma geração para a outra do sujeito classificado100 (BOURDIEU, 

2013), já que na representação de si e do estilo de vida que os objetos de consumo e a conduta 

carregam, os símbolos de status dão as pistas que são usadas pra descobrir o status dos outros 

e, a partir daí, os modos como eles devem ser tratados (GOFFMAN, 1951).  

Se os objetos que consumimos e a maneira com que consumimos e nos portamos nos 

coloca na vitrine das classificações (lembrando que a vitrine é transparente e permite olhar de 

volta para o classificador), queremos analisar os processos de classificação que entram em 

jogo nesse olhar, que entendemos ter uma capacidade de desenho de oportunidades. Será que 

a aparência tem força suficiente pra impedir que empregos sejam conquistados, namoros 

sejam começados ou laços afetivos criados? Dizendo de outra forma: ela pode influenciar 

positiva ou negativamente o capital social? Como vimos anteriormente, os capitais elencados 

por Bourdieu (1986) têm a propriedade de conversão, e uma mobilidade social pode acontecer 

a partir de acréscimos nos capitais importantes para determinado lugar e época. Um 

casamento com uma pessoa de camada social superior pode trazer oportunidades materiais, 

que podem se converter em tempo para a apreensão de conteúdos culturais, e o prestígio 

decorrente disso (que vai depender do campo de interesse) pode acabar se convertendo 

novamente em maior capital social, novas redes de relacionamento e mais oportunidades de 

vida. Ou a amizade com um intelectual, por exemplo, pode abrir portas para a percepção do 

gosto pela arte e ampliar as oportunidades de uma pessoa ao se habilitar para tal dimensão da 

vida. São inúmeros os exemplos de interligações entre os capitais que poderíamos fazer, mas 

nos parece que o nosso ponto está claro: em uma sociedade em que o que é considerado 

legítimo está posto por quem está em posições legitimadas, estar fora pode ser o mesmo de 

manter-se fora. Não estamos dizendo que a pessoa esteja fora da sociedade, em uma visão 

dualista da marginalidade, mas que ela fica de fora de algumas oportunidades.  

A característica que leva uma pessoa ou grupo a ser rotulado como outsider ainda 

pode ser ampliada para abarcar outras características, como um valor simbólico generalizado, 

de modo que o classificador pode inferir que há outros traços indesejáveis associados ao traço 

desviante do classificado (BECKER, 2009). Ou seja, o prejuízo em um tipo de capital pode se 

converter em mais prejuízo dos outros tipos, como seria o caso de uma pessoa ser rotulada 

como menos competente ou menos higiênica simplesmente a partir do rótulo de “pobre”. A 

                                                
100 Bourdieu estava neste caso falando, em sua obra A Reprodução, de uma ótica de classe utilizada por 
examinadores educacionais ao aplicar uma prova oral, em que, inconscientemente, utilizam critérios de 
percepção social que inferem qualidades morais e intelectuais pelas maneiras do examinado. Acreditamos poder 
fazer um paralelo deste tipo de inferência para a classificação do outro, a partir de seu comportamento em 
público e dos objetos de consumo portados.  
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informação sobre um atributo desviante, sendo tudo o que o classificador tem disponível para 

análise, pode ter um efeito generalizador maior, já que não há outras informações à vista.  

Tratar uma pessoa como se ela fosse em geral, e não em particular, desviante 
produz uma profecia auto-realizadora. Ela põe em movimento vários 
mecanismos que conspiram para moldar a pessoa segundo a imagem que os 
outros têm dela. Em primeiro lugar, após ser identificada como desviante, 
ela tende a ser impedida de participar de grupos mais convencionais, num 
isolamento que talvez as consequências específicas da atividade desviante 
nunca pudessem causar por si mesmas caso não houvesse o conhecimento 
público e a reação a ele. (BECKER, 2009, p. 44).  
 

Dessa forma, podemos pensar que a cola desses rótulos será tão mais adesiva quanto 

menos o indivíduo classificador souber sobre o classificado: o que é colhido durante a 

interação passa a ser decisivo (GOFFMAN, 1995).  

Poucos diretores percebem quanto pode ser decisivamente importante sua 
aparência física para um empregador (...). Uma companhia rejeitou um 
candidato porque tinha “dentes muito quadrados”, e outros foram 
desqualificados por terem orelhas de abano ou por beberem ou fumarem 
abundantemente, durante uma entrevista. (STRYKER apud GOFFMAN, 
1995, p. 51).  
 

Se se recusa a estabelecer relações, sejam elas pessoais ou profissionais, com alguém 

devido a uma classificação pejorativa prévia de sua aparência, pode-se pensar que um fluxo 

de oportunidades em outros campos também possa não ocorrer. Para Douglas e Isherwood 

(2009), a recusa à transação é uma estratégia comum de proteção de privilégios e de exclusão.  

Casamento e parentesco são os canais mais fortes para a troca de serviços de 
marcação e, portanto, de bens de consumo. Mercados segregados de 
casamento levariam ao compartilhamento segregado de distinções muito 
finas entre tipos de consumo graduados e nomeados. Tais mercados de 
casamentos, parcialmente segregados, separam as classes médias e 
trabalhadoras. Além disso, as classes trabalhadoras fazem sua escolha de 
parceiros de casamento dentro de um raio local menor. A proximidade 
geográfica é uma influência muito menos importante da escolha do cônjuge 
nas classes sociais mais altas. As medidas de conexão social poderiam ser 
facilmente padronizadas e usadas como um índice de isolamento e pobreza.  
(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2009, p. 231-232).  

  

Ou seja, a classe social pode ser considerada um fator de fechamento de um grupo 

específico, utilizando quaisquer atributos previamente definidos como suficientes para saber 

ou determinar qual lugar é de quem. O fator econômico pesa nesse tipo de discriminação, 

assim como o cultural, na forma com que as pessoas das classes mais altas, segundo Eco 

(2007, p. 394), “sempre consideraram desagradáveis ou ridículos os gostos das classes mais 

‘baixas’”. Pelo menos, desde a Idade Média, havia por parte da alta corte um asco pelo vulgar, 
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associado às classes baixas (inclusive a burguesia na época), das quais o processo civilizador 

tratou de guardar distância (ELIAS, 1990).  

Berlinck (1977), no contexto de São Paulo, descobriu que moradia, legalização 

(existência de documentos, responsabilidade civil), emprego e alimentação seriam as quatro 

necessidades consideradas urgentes para as pessoas de baixa renda. Para que essas 

necessidades sejam satisfeitas, três fatores básicos devem ser levados em conta: os recursos 

materiais; o estoque de informações que a pessoa tem a respeito dos recursos disponíveis e as 

maneiras de alcançá-los; e o acesso a canais de comunicação onde é possível se informar a 

respeito desses recursos e dos modos de alcançá-los. A importância dos recursos materiais 

para a população menos favorecida é óbvia. Mas uma comparação entre a renda das pessoas 

que moravam em favelas pequenas perto de zonas industriais e de pessoas que moravam perto 

de bairros de classes altas mostrou que essas últimas tinham rendas sensivelmente mais altas 

que o grupo anterior, na totalidade familiar. Ou seja, fontes adicionais de renda, por meio de 

“bicos”, elevam a renda da família pela possibilidade de oportunidades na relação com outras 

classes. Além disso, a participação em diversos grupos, formais ou não (como de parentes e 

amigos), e o acesso a canais de comunicação facilitam o acesso a informações importantes 

para a satisfação das necessidades e desejos e a adaptação das pessoas na cidade, por meio da 

cooperação e do incremento do seu estoque simbólico, o que pode resultar em um número 

maior de alternativas de ação em determinadas situações. Esses mecanismos são utilizados 

por todas as classes, mas a rede de relacionamentos se torna mais importante para a solução 

dos problemas para as classes mais baixas, ao passo que as classes mais altas recorrem às suas 

redes, mas também a outros recursos disponíveis, como informação, serviços etc. Há, 

portanto, um isolamento relativo das classes mais baixas, que limita o seu conhecimento a 

respeito dos recursos existentes na cidade.  

As distâncias no espaço social, pautadas pelas trajetórias e pelo volume e constituição 

dos capitais dos indivíduos ou grupos, podem, segundo Bourdieu (1996), contribuir para outro 

tipo de distâncias: as das relações sociais que predizem encontros, afinidades e desejos. É 

mais provável, portanto, que pessoas que estão próximas no espaço social tenham maior 

probabilidade de se relacionar entre si. Até porque pessoas distantes no espaço social também 

o estarão no espaço físico, sendo os encontros possibilitados por serviços prestados ou de 

passagem, o que vai requerer um determinado esforço de compreensão de ambas as partes. 

Isso pode representar um mecanismo de reprodução da estrutura social, de forma que capital 

atraia capital.  
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Do ponto de vista do consumo, como nos lembra Bauman (2008), passar no teste do 

consumidor é condição inegociável para a admissão na sociedade de consumidores e 

precondição de todas as relações contratuais nas redes de relacionamento, já que, se somos 

consumidores transformados em mercadoria, é preciso ter valor no mercado: “na sociedade de 

consumidores, os 'inválidos' marcados para a exclusão (uma exclusão final, irrevogável, sem 

apelação) são 'consumidores falhos'" (BAUMAN, 2008, p. 75). É no mercado dos bens de 

consumo, no encontro entre vendedores e compradores, que ocorre a separação entre os 

“condenados e salvos, incluídos e excluídos (ou, para ser mais exato, consumidores 

adequados e defeituosos)” (Ibid., p. 86). Os outsiders serão considerados inúteis, parasitas, 

indesejados, pertencentes a uma subclasse - termo geralmente utilizado pra estigmatizar os 

pobres ou miseráveis, seja qual for a origem da desigualdade que incide sobre eles. Le Breton 

(2004), falando sobre racismo, lança uma luz sobre o processo de discriminação, que 

repousa no exercício preguiçoso da classificação: só dá atenção aos traços 
facilmente identificáveis (ao menos a seu ver) e impõe uma versão reificada 
do corpo. A diferença é transformada em estigma. O corpo estrangeiro torna-
se corpo estranho (...) O corpo não é mais moldado pela história pessoal do 
ator numa dada sociedade, mas ao contrário, aos olhos do racista, são as 
condições de existência do homem que são os produtos inalteráveis de seu 
corpo. (LE BRETON, 2004, p. 72-73). 
  

Os estigmatizados pela pobreza são indivíduos que, sem valor no mercado, não 

pertencem a classe nenhuma, em uma sociedade de classes. Como somos vistos na sociedade 

contemporânea como consumidores e não como produtores, os indivíduos da subclasse são 

julgados não pela falta de aptidão para o emprego, mas pela falta de competência para o 

consumo. E aí, vistos como desleixados e pecaminosos, são colocados para fora das fronteiras 

dos espaços de consumo e também da empatia moral, afinal, estão em uma condição ruim por 

falta de competência, esforço e por escolha individual. Esse tipo de julgamento é informal e 

não declarado em público, mas nem por isso deixa de ser rígido (BAUMAN, 2008), podendo, 

portanto, contribuir sobremaneira para a reprodução das desigualdades. 

Nesses julgamentos, a visão negativa da estética popular se encontra na origem da 

estética erudita (BOURDIEU, 2007). Assim, as buscas cosméticas e estéticas das classes 

populares  

são de antemão desqualificadas como excessivas, mal colocadas, ou 
descolocadas, num jogo em que os dominantes determinam a todo momento 
a regra do jogo (coroa, ganho eu; cara, você perde) por sua própria 
existência, avaliando essas buscas pela regra da discrição e a simplicidade 
pela norma do refinamento. (BOURDIEU, 2004, p. 185). 

 

Dessa forma, muitas vezes deixa-se de lado o caráter do julgamento e da escolha de 



 

 

172 

compartilhar ou não os lugares com as pessoas, tendendo-se a pensar em afinidades naturais. 

Mas vestuário, pronúncia, maneiras e postura registrados, ainda que de forma inconsciente, 

são a origem das simpatias e antipatias, essas afinidades eletivas que são construídas a partir 

de um gosto de classe, exteriorizado pelas práticas e pelo corpo, que acabam por unir e 

separar pessoas baseadas em seu estilo (BOURDIEU, 2007). Afinal, o senso de lugar é ao 

mesmo tempo o senso do lugar do outro, e com base no habitus exteriorizado, ou seja, pelas 

distâncias sociais inscritas no corpo, este senso é o caminho de todos os processos de 

cooptação, amizade, amor, associação etc. (BOURDIEU, 1987). 

Ali, no espaço físico de consumo e de lazer, e não necessariamente nas grandes 

instâncias de poder, decisões individuais pautadas em representações sociais de classe (ou 

subclasse) podem refletir – e manter -  as distâncias entre os indivíduos que já existem no 

espaço social.   

Compartilhar os bens e ser bem recebido na mesa hospitaleira e na cama de 
casado são os primeiros e mais próximos campos de inclusão, em que a 
exclusão opera, espontaneamente, muito antes que as fronteiras políticas 
estejam em jogo. (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2009, p. 140).  

 

Isso não é particularidade de processos capitalistas de produção porque, conforme os 

autores, também acontece em outros tipos de sociedade. Esses processos de exclusão 

“derivam de decisões de não compartilhar rituais de consumo, não convidar as pessoas à 

casa” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2009, p. 278).  

Mas, para Bourdieu (2007), o lugar por excelência das mudanças na estrutura social é 

o conjunto de profissões, cujo traço comum é o de garantir o máximo de rendimento do 

capital cultural, incluindo as boas maneiras, o bom gosto e até mesmo a beleza física, a partir 

da interiorização das normas corporais em vigor na classe dominante.  

Também não é entre pessoas posicionadas em extremidades diferentes do espaço que 

se travam as mais contundentes lutas pela classificação. Nelas, há grandes diferenças entre 

capital econômico e cultural, que são bastante claras. Nas posições intermediárias, como esses 

capitais estão mais ou menos equilibrados, as pessoas lançam mão de estratégias simbólicas 

mais expressivas para definir suas relações umas com as outras (BOURDIEU, 1987). 

Com tudo isso, não estamos querendo empreender o esforço de uma visão romântica 

das camadas populares, colocando-as somente como vítimas de um processo de 

(des)classificação, afinal, pessoas da classe trabalhadora também classificam e constroem a 

sua visão de mundo. Como já dissemos, nos espaços em que há um equilíbrio entre os 

capitais, as estratégias simbólicas podem se tornar mais acentuadas para o reforço das 
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identidades. Mas as disposições dos agentes de diferentes classes acabam sendo em alguma 

medida fruto da introjeção das estruturas do mundo social, que podem acabar se tornando 

“evidentes” ou naturais. Mulher é delicada. Muçulmano é violento. Índio é preguiçoso. Pobre 

não sabe votar. Ao introjetar essas representações que, de tão repetidas, acabam se 

naturalizando e se sedimentando no imaginário, as pessoas, inclusive as mais 

desprivilegiadas, “tendem a perceber o mundo como evidente e a aceitá-lo de modo muito 

mais amplo do que se poderia imaginar, especialmente quando se olha a situação dos 

dominados com o olho social de um dominante” (BOURDIEU, 2004, p. 158).  

Nas modernas comunidades civilizadas, as linhas de demarcação entre as 
classes sociais se tornaram vagas e transitórias, e, onde quer que isso ocorra, 
a norma da boa reputação imposta pela classe superior estende a sua 
influência coercitiva, com ligeiros entraves, por toda a estrutura social, até 
atingir as camadas mais baixas. O resultado é os membros de cada camada 
aceitarem como ideal de decência o esquema de vida em voga na camada 
mais alta logo acima dela, ou dirigem as suas energias a fim de viverem 
segundo aquele ideal. Sob pena de perder o seu bom nome e respeito próprio 
em caso de fracasso, devem eles, pelo menos na aparência, conformar-se 
com o código aceito. (VEBLEN, 1983, p. 41).  

 

Além desse processo de algum grau de introjeção dos sentidos dominantes, existe, 

para algumas pessoas dos estratos sociais mais baixos, uma elasticidade ou mobilidade dentro 

do que se entende por pobreza para definir às vezes contraditoriamente quem é e quem não é 

pobre, em um processo de construção de identidade por contrastes e referências negativas 

(SARTI, 2003). É como se uma espécie de relativismo fosse utilizado para pensar quem está 

em uma situação pior e determinar que este, sim, é pobre. Por exemplo, se pobre é quem 

trabalha pra comer, mas tem saúde e força pra trabalhar, pobre mesmo é quem não tem saúde 

ou trabalho. Da mesma forma, comer carne todos os dias estabelece esta fronteira. Ou seja, a 

pobreza é definida de acordo com a ameaça do desemprego, da fome, do sofrimento 

(ZALUAR, 2004). No mesmo sentido, como mostra a pesquisa de Sarti (2003), os 

informantes das classes baixas relativizavam a sua pobreza: pobre sim, mas favelado não; ou 

favelado sim, mas pelo menos não morando debaixo da ponte, e assim sucessivamente. Eles 

tinham consciência do que uma caracterização negativa significaria: desde a perda de 

oportunidades de casamento até a do respeito entre os vizinhos. É preciso manter a ordem e a 

limpeza, tanto da casa quanto do corpo, como forma de um aval moral, de dignidade. Isso, 

segundo a autora, faz parte de um mecanismo de compensação das desigualdades, que 

internaliza e reproduz as clivagens entre os indivíduos na sociedade mais ampla. Yaccoub 

(2011) também desenvolveu pesquisa em um bairro popular em São Gonçalo - Rio de Janeiro 
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- e lá encontrou uma estrutura hierarquizada, com as melhores e as piores áreas geográficas, e 

diferenças nas classificações e distinções sociais. Segundo a autora,  

uma moradora da "elite local" entrevistada expôs claramente esse 
posicionamento, de quem pode, e quem não pode, ter e usufruir 
determinados bens. Mesmo tendo as mesmas origens dos outros, ela não 
deseja nem quer mais ser considerada igual. Procura então consumir bens 
que a diferenciem dos demais, carros, celulares, vestuário, lugares que 
frequenta, e possui um discurso moral acerca do que "os outros", "os pobres" 
(os outsiders) podem ter e usufruir. Além disso, há um discurso moralista 
quando um morador reconhecidamente mais pobre "consegue" comprar algo 
que segundo ela é "só pra quem pode". (YACCOUB, 2011, p. 215). 

 

Assim, conforme vimos, desde o processo civilizador, os princípios de divisão das 

classes mais altas foram se espraiando pelas demais camadas, no sentido do que é ou não 

adequado para o consumo e o comportamento. Obviamente há tensões, confrontos e 

resistência em todas as camadas e campos. Mas se estas fronteiras, que podem não ser entre 

classes, mas entre certo e errado, apropriado ou não, são construídas com as bases e princípios 

das classes mais altas, provavelmente elas terão mais familiaridade e facilidade de estar 

dentro das normas que "vieram de berço". Não é difícil pensar então que os equívocos 

ocorram com os novatos, os aspirantes a conhecedores das normas, provenientes das posições 

menos favorecidas do espaço social. O que queremos dizer é: não é que haja uma luta de 

classes de forma a antagonizar classes altas, médias e baixas. Pensamos haver uma luta pelas 

classificações e pela imposição de valores legítimos que é atravessada pelas questões de 

classe e que pode contribuir para aprofundar desigualdades duráveis. 

A desigualdade, segundo Tilly (1998), é a distribuição desigual de atributos entre tipos 

de unidades sociais, como indivíduos, categorias, grupos ou regiões, e seu interesse de estudo 

é voltado para aquelas desigualdades entre pares categóricos que duram por carreiras, ou 

vidas inteiras. Esses pares categóricos são constituídos por grupos que dividem uma fronteira 

entre si, havendo um controle aos acessos e uma categorização hierárquica entre os lados da 

fronteira, o que gera desigualdades na distribuição de bens, e a constituição de insiders e 

outsiders. Para o autor, os recursos distribuídos de forma desigual não são somente os 

salários, mas podem se configurar como o controle de terras, a exposição a doenças, o risco 

de homicídios etc. Pode-se inferir que há, dentro da divisão categórica, apropriações 

diferentes tanto de bens econômicos quanto de aspectos simbólicos, como respeito, por 

exemplo, que poderia ser medido pelas próprias representações sociais que um grupo tem de 

outro, e as chances de vida. As fronteiras distinguem grupos e ao mesmo tempo os 
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relacionam, colocando do mesmo lado pessoas consideradas similares101 e separando os não 

similares, definindo a relação entre os dois grupos e promovendo scripts dentro das fronteiras 

que vão desenhar as práticas, com uma maior probabilidade de solidariedade interna e 

distinção em relação ao exterior. 

Desta forma, é possível pensar que representações sociais legitimadas na sociedade 

entre as classes altas e populares podem criar ou fortalecer uma fronteira entre elas, 

oferecendo uma espécie de mapa identitário para ambas, mas sempre tendo em vista que  

as pessoas que se encontram em posições dominadas no espaço social 
também estão em posições dominadas no campo de produção simbólica. 
Não se vê de onde seria possível que lhes viessem instrumentos de produção 
simbólica de que necessitam para exprimirem seu ponto de vista sobre o 
social. (BOURDIEU, 2012, p. 152). 

  

A própria distribuição desigual de poderes na sociedade remete ao que Tilly (1998) 

diz sobre as raízes da desigualdade categórica entre grupos, quando elenca dois mecanismos 

que favorecem a instalação das desigualdades: a exploração e o acúmulo de oportunidades.  

Não podemos dizer que haja necessariamente exploração no sentido marxista entre 

todos os integrantes das classes alta e média em relação aos da classe trabalhadora, afinal, 

nesta pesquisa não há comprovação de que eles estejam em uma relação em que um grupo 

ganha e outro perde, com um grupo se apropriando dos esforços dos outros e os excluindo do 

valor total feito pelo esforço. Não são, portanto, grupos antagônicos e mobilizados.  

Mas pode-se pensar que a possibilidade da distinção via valor-aparência reforça um 

acúmulo de oportunidades, em que não há a apropriação dos esforços dos outsiders, mas pode 

haver a exclusão deles ao acesso a recursos relevantes. Quando fala de recursos relevantes, 

Tilly (1998) elenca entre eles conhecimento, linguagem, casamentos, religiões, créditos etc. 

Ou seja, pode-se inferir que entram todas as formas de capital, inclusive o social, e, 

consequentemente, o prestígio que vem disso, o capital simbólico (BOURDIEU, 2009), 

formando uma rede distinta, em que os recursos valoráveis são apropriados, e crenças e 

práticas são criadas para a sustentação e o controle dos recursos da rede (TILLY, 1998).  

Segundo Weber (2004), todas as comunidades econômicas têm uma estrutura que 

implica em dominação. Segundo o autor, a dominação é um caso especial do poder e “é a 

probabilidade de encontrar obediência a uma ordem de determinado conteúdo” (WEBER, 

2009, p. 33). O autor diz que, para compreender o conceito de dominação, não basta somente 

                                                
101 Similaridade, neste sentido, não quer dizer homogeneidade. O autor exemplifica que um muçulmano vai ser 
mais, ou menos, muçulmano em relação a outro. Mas em relação a um judeu, ele será indiscutivelmente 
muçulmano.  
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que tenha havido a obediência, mas se faz necessário entender o sentido da aceitação da 

dominação como norma vigente. A dominação, segundo Weber, pode se basear nos mais 

diversos motivos de submissão: desde as formas de legitimação tradicional (o pensamento de 

que algo “sempre foi assim”), até as racionais legais (legislação), passando pelas carismáticas 

(líderes).  

Para Souza (2006), como na sociedade moderna se vive na pressuposição de 

igualdade, a desigualdade deve ser naturalizada, e, a partir daí, quando uma realidade é 

institucionalizada no cotidiano, se esquecem suas origens: foi sempre assim. Além disso,  

a imposição da legitimidade é a forma acabada da violência simbólica, 
violência atenuada, que só pode ser exercida com a cumplicidade de suas 
vítimas e que, assim, pode dar à imposição arbitrária de necessidades 
arbitrárias a aparência de uma ação libertadora, invocada a partir do mais 
íntimo daqueles que a sofrem. (BOURDIEU, 2008, p. 183). 

 

A necessidade da justificação da legitimidade surge, segundo Weber (2009, p. 197), 

em uma situação de existência de contrastes acentuados de qualquer natureza entre pessoas, a 

partir da qual a que se encontra em situação mais favorável possa considerar o contraste que a 

privilegia como legítimo, impondo ao outro a culpa ou o merecimento da situação 

desfavorável em que se encontra. Nem sempre isso é percebido como violência ou como 

dominação, e por isso, muitas vezes aceita-se essa lenda.102 Ocorre então o que Bourdieu 

(2008) chama de operação fundamental da alquimia social: transformar relações arbitrárias 

em legítimas, e diferenças em distinções oficialmente reconhecidas. É como se o Outro 

pudesse se fazer ainda mais distante, ainda mais Outro. E se as distinções entre pessoas e 

grupos se tornam legítimas, pode-se pensar que os que se encontram na condição subalterna 

podem se tornar estigmatizados. 

Segundo Goffman (1988), a sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas. 

Quando uma pessoa tem algum atributo que destoa das características tomadas como padrão, 

torna-se estigmatizada, e assim, diminuída e desacreditada, como se não fosse completamente 

humana.  

Com base nisso, fazemos vários tipos de discriminações, através das quais 
efetivamente, e muitas vezes sem pensar, reduzimos suas chances de vida: 
construímos uma teoria do estigma; uma ideologia para explicar a sua 
inferioridade e dar conta do perigo que ela representa, racionalizando 
algumas vezes uma animosidade baseada em outras diferenças, tais como 
as de classe social. (GOFFMAN, 1988, p. 8). 
 

                                                
102 Aliás, segundo Bourdieu (2008), a violência simbólica é tanto mais presente quanto mais estiver mascarada.  
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A manipulação dos estigmas acontece, segundo o autor, sempre que há normas de 

identidade em uma sociedade. Ou seja, se estamos partindo de um padrão de bom gosto, de 

cultura legítima, os desviantes passam a ser os estigmatizados. Assim, a sociedade diz para o 

estigmatizado que ele é um ser humano normal, que faz parte de um grupo amplo, mas ao 

mesmo tempo é diferente, e que não há como negar essa diferença. Daí, segundo Goffman 

(1988), surge a possibilidade do sentimento de vergonha, quando o indivíduo percebe que um 

de seus atributos é impuro.  

Há os membros da classe baixa que, de forma bastante perceptível, trazem a marca de 

seu status na linguagem, aparência e gestos, e que, em referência às instituições públicas de 

nossa sociedade, descobrem que são cidadãos de segunda classe (GOFFMAN, 1988, p.123). 

Ainda segundo o autor, isso repercute na interação face a face, em que há a insegurança do 

estigmatizado sobre a recepção que o espera. Segundo Bourdieu (2008),  

a vergonha corporal e qualquer outra espécie de vergonha cultural – aquela 
resultante de um sotaque, de um falar ou gosto – encontram-se, com efeito, 
entre as formas mais insidiosas da dominação porque levam a viver, segundo 
o modelo do pecado original  e da indignidade essencial,  certas diferenças 
que, mesmo em relação às mais naturais na aparência, tais como as que têm 
a ver com o corpo, são o produto de condicionamentos sociais, portanto, da 
condição econômica e social. (BOURDIEU, 2008, p. 185, grifos do autor). 

 

Assim, se estamos certos em pensar que o valor-aparência (positivo ou negativo) 

incide sobre a variação do prestígio e do capital social, o conhecimento dos códigos de 

conduta pode manter as oportunidades de um lado da fronteira, bloqueando o acesso às 

demais. Isso pode ser uma forma de manter e acumular as oportunidades dentro das fronteiras 

simbólicas das camadas superiores (e também das posições superiores das camadas mais 

baixas). E, como dissemos, o acúmulo de oportunidades é uma das formas de criar e manter 

desigualdades duráveis, que ecoam  por vidas e gerações (TILLY, 1998). 
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6. Caminhos metodológicos. 

 

Antes de falar mais detidamente sobre os caminhos metodológicos que foram 

percorridos nesta pesquisa, vamos primeiro abordar algumas questões epistemológicas, no 

que se refere às oposições objetividade/subjetividade e quantidade/qualidade. 

Para Melucci (2005), uma mudança de coordenadas epistemológicas começou a 

acontecer nos últimos quarenta anos dentro das ciências sociais, questionando as bases 

fundamentais sobre as quais a ciência moderna é construída. A assunção de um ser social 

reflexivo diz respeito à capacidade dos atores “de construir ação no interior das redes de 

relações que permitem partilhar a produção de significados” (p. 40). Desta forma, a ação não 

é apenas vista como comportamento, mas também como construção intersubjetiva dos 

significados através das relações sociais.   

Ao defender a objetividade da pesquisa social, Bourdieu (2010) afirma que é 

fundamental que o sociólogo tenha consciência das teorias a respeito do objeto, e, caso suas 

escolhas sejam pautadas por elementos subjetivos, ele corre o risco de aplicar pressupostos 

baseados em prenoções, tornando-se inapto para fazer as perguntas adequadas à realidade. 

Isso porque 

a maldição das ciências humanas talvez seja o fato de abordarem um objeto 
que fala. Com efeito, quando o sociólogo pretende tirar dos fatos a 
problemática e os conceitos teóricos que lhe permitam construir e analisar 
tais fatos, corre sempre o risco de se limitar ao que é afirmado por seus 
informadores. Assim, ele substitui as suas prenoções pelas do informante, ou 
por um misto falsamente erudito. (BOURDIEU, 2010, p. 50). 
 

Weber (1982) já havia trabalhado essa relação da consciência anterior de um aspecto 

teórico para posteriormente o pesquisador se imbricar na realidade, sob o risco de trabalhar na 

esfera do vagamente sentido.  

Quanto mais clara consciência se pretende ter do caráter significativo de um 
fenômeno cultural, tanto mais imperiosa se torna a necessidade de trabalhar 
com conceitos claros, que não tenham sido determinados segundo um só 
aspecto particular, mas segundo todos. (WEBER, 1982, p. 108). 

 

Mas, para Weber, não existe análise puramente objetiva dos fenômenos sociais, já que 

há uma escolha, explícita ou não, consciente ou inconsciente, dos fatos ou do aspecto do real 

que se quer analisar. Para o autor, a vida acontece fora e dentro de nós e todo indivíduo 

histórico tem em si ideias de valor, o que não exclui regras para uma atuação racional. A 

objetividade, para Weber, portanto, está no método.  
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Há muitas vertentes, e, em somente dois exemplos, na contraposição entre Bourdieu e 

Weber, pode-se notar que há, inclusive, algumas afinidades sobre os caminhos da pesquisa, 

mas conceitos diferentes do que seja objetividade, já que o interesse do pesquisador em 

estudar A, e não B, é subjetivo para Weber, mas isso faz parte de uma construção objetiva do 

sociólogo, que garante ela própria a objetividade da pesquisa para Bourdieu.  

Entendemos que, além da própria escolha da “fatia de realidade” que se quer estudar, 

há alguma subjetividade na inquietação do pesquisador quanto à formulação de suas 

hipóteses, partindo da premissa de que um mesmo fenômeno pode ser observado por 

diferentes ângulos. Da mesma forma, a presença do pesquisador no campo gera uma situação 

de pesquisa em que estão inseridos pesquisador e pesquisado, de forma que uma resposta 

pode ser modulada com base na condição de interlocução dos agentes no campo. Por esses 

motivos, o pesquisador deve se cercar de critérios objetivos, como as teorias que podem 

ajudá-lo a fazer as perguntas certas no processo de compreensão e nos métodos que vão levá-

lo o mais perto possível do fenômeno, com as melhores ferramentas para a coleta e análise 

dos dados.  

É a assunção de uma metodologia reflexiva, em que, para Melucci (2005), a 

observação é uma intervenção no campo que o modifica. Ao pesquisar, cria-se um contrato 

negociado entre pesquisador e pesquisado, e, portanto, se constrói um campo artificial. Ainda 

segundo o autor, para evitar o relativismo catastrófico dentro de uma perspectiva reflexiva, já 

que na observação a realidade social está em mutação inclusive pela presença do observador, 

deve haver um certo distanciamento na observação, ou se correria o risco de o pesquisador 

acabar por observar a si mesmo.  

Esta perspectiva significa ao mesmo tempo a superação de uma ideia de objetividade 

como um espelho da realidade pela observação, pois leva em conta o observador-no-campo e 

as mutações que são consequência de sua ação, e de uma pura subjetividade, de forma que a 

ciência se tornaria uma filosofia social. Para Melucci (2005), há que se levar em conta os 

critérios de validade do trabalho científico, linguagens e técnica, que são produzidos por uma 

comunidade a partir de um determinado paradigma. Na mesma corrente de pensamento, 

Laperrière (2008) afirma que o conhecimento do pesquisador não parte somente dos conceitos 

teóricos, mas também de sua apreensão pessoal do mundo. A pesquisa é reflexiva, pois há a 

interação entre os sujeitos e o pesquisador, e consequências a partir daí. Essa consciência da 

subjetividade deve, portanto, ser acompanhada por uma documentação sistemática dos 

acontecimentos no campo, inclusive com redação de intuições, teóricas ou não. 
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Uma outra questão amplamente debatida na pesquisa social é a oposição entre 

qualidade e quantidade, que, segundo Pereira (2004), é uma das consequências da oposição 

entre racionalismo e empirismo, gerada pelo movimento iluminista, a partir do Renascimento, 

em que estaria o racionalismo fundado em bases puramente racionais, como na filosofia 

clássica, e o empirismo, base para uma nova ciência, fundada a partir das observações da 

natureza e experimentação de hipóteses. 

As pesquisas nas ciências humanas, especialmente os métodos quantitativos, se 

ativeram a três tarefas, para estabelecer o valor dos seus resultados: verificar a exatidão dos 

mesmos; especificar os limites de sua possível generalização; e garantir que os resultados não 

estejam ligados a circunstâncias acidentais (LAPERRIÈRE, 2008). A objetividade seria 

resultado da combinação desses critérios. Já no campo das pesquisas qualitativas, a partir dos 

anos 1950 houve uma renovação dos métodos, como forma de minimizar os possíveis efeitos 

negativos de uma padronização dos dados empíricos e do uso de grandes teorias sem uma 

fundamentação no real.  O objetivo passa a ser uma “volta à carga, nas ciências humanas, da 

análise das significações e do contexto da ação social, julgados essenciais para uma exata 

compreensão da mesma” (LAPERRIÈRE, 2008, p. 411), revalorizando o papel da 

intencionalidade, dos valores e dos processos de interpretação na ação humana (tanto dos 

sujeitos pesquisados quanto do pesquisador), e considerando a irredutibilidade da relação 

entre o conhecimento e a participação no mundo.  

A partir daí, a validade interna dos resultados da pesquisa qualitativa está “na exatidão 

e pertinência da ligação estabelecida entre as observações empíricas e sua interpretação” 

(LAPERRIÈRRE, 2008, p. 421), ou seja, há que se considerar o sentido na ação humana e seu 

contexto. Já a validade externa tem relação com o grau possível de generalização dos 

resultados da pesquisa, a partir da comparação de determinadas características semelhantes às 

de outras populações, locais e épocas, no caso de o objetivo ser a extensão dos resultados. 

Esta generalização, segundo Laperièrre (2008), pode ser entendida como a determinação de 

um processo social fundamental, a partir do qual variações e novas qualificações podem ser 

observadas na comparação, tendo como consequência o aprimoramento de sua definição. 

Segundo Melucci (2005), algumas características das sociedades complexas podem 

indicar uma conexão com essa “virada epistemológica”, em que há o aumento do interesse 

pela discussão a respeito da pesquisa qualitativa. Processos de individualização, em que a 

experiência individual na vida cotidiana produz significados em relação, cultura de consumo, 

diferenciação (de culturas, de territórios e individuais) e as relações com o corpo fazem 
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chamar a atenção para aspectos da vida que não poderiam ser “captados” por meio de análises 

quantitativas, que tendem à quantificação e estandardização.  

Mas, por adotar técnicas consolidadas e instrumentos de aferição matemática, a 

técnica quantitativa já contava com uma base de maior legitimação, ao passo que a pesquisa 

qualitativa, até por entender a constante mutação do mundo e a ação humana (inclusive a do 

pesquisador no campo) como geradora de significados, tem dedicado maior atenção e reflexão 

crítica às próprias condições de produção e garantia de resultados, por estar mais exposta aos 

riscos das variações subjetivas (MELUCCI, 2005).  

É comum na academia encontrarmos argumentos que desqualificam uma ou outra 

abordagem. O que entendemos é que a busca que se faz na ciência é pelo conhecimento do 

objeto e dos melhores métodos para apreendê-lo. Se um pesquisador se propõe a entender 

como se sentem pessoas vítimas de preconceito de classe, são os sentidos, os estigmas, as 

consequências nas oportunidades de vida dessas pessoas que serão conhecidos e, a partir 

deles, teorias serão construídas. A soma de pessoas ou a probabilidade de que possam sofrer 

preconceito diz sobre a quantidade, mas não sobre o que aquele pesquisador se propôs a fazer. 

Da mesma forma, se invertermos este raciocínio, o pesquisador pode estar querendo descobrir 

quantas pessoas sentem, e não necessariamente o que sentem. Sendo assim, a escolha do 

método vai depender fundamentalmente do objeto que se quer estudar e do objetivo da 

pesquisa, sendo possível inclusive o uso dos dois. É que tanto para a escolha das correntes 

teóricas quanto das metodológicas, seja qual for o tema, a pesquisa nos leva a inúmeros 

pontos de vista e posicionamentos que deverão ser escolhidos de acordo com nossas 

afinidades intelectuais. Mas não é necessária a filiação a somente uma determinada corrente, 

sendo possível e até bem-vinda a triangulação de diferentes perspectivas para a construção do 

conhecimento e a maximização da qualidade das informações (LAPERRIÈRE, 2008). 

Os fenômenos humanos podem ser apreendidos a partir de diversas 
perspectivas teóricas, demandando um enfoque diferente na coleta e análise 
dos dados; importando, assim, que as escolhas do pesquisador sejam 
claramente indicadas, de modo a permitir uma correta contextualização dos 
resultados. (LAPERRIÈRE, 2008, p. 414). 

 

Flick (2004), também seguindo a visão a respeito da pertinência da combinação de 

técnicas, prevê a coexistência entre a pesquisa qualitativa e a quantitativa. Na mesma linha de 

pensamento, estão Kornhauser e Sheatsley (1975), que afirmam que no começo do 

planejamento da pesquisa, o investigador deve avaliar os méritos das inúmeras técnicas de 

pesquisa e, independente da escolha, que pode ser uma entrevista, pode complementá-la com 

um questionário, por exemplo. 



 

 

182 

Segundo Bourdieu (2010), 

os que fazem como se todos os objetos fossem suscetíveis de uma única e 
mesma técnica, ou indiferentemente de todas as técnicas, esquecem que as 
diferentes técnicas podem, em certa medida variável e com rendimentos 
desiguais, contribuir para o conhecimento do objeto, contanto que sua 
utilização seja controlada por uma reflexão metódica sobre as condições e 
limites de sua validade que, em cada caso, depende de sua adequação ao 
objeto, isto é, à teoria do objeto. (BOURDIEU, 2010, p. 64). 103   

 

Tendo isso em vista, aplicamos técnicas distintas - questionário e entrevistas - como 

meio para o entendimento desta parcela de realidade que se traz para análise, com o objetivo 

de validar a pesquisa, estabelecendo as ligações entre os objetivos, as orientações teóricas e os 

dados empíricos.  

Conforme dissemos, estamos considerando a aparência como: a aparência imediata, 

estática, que inevitavelmente põe em relevo os objetos consumidos, como vestuário, 

acessórios etc.; e a conduta das pessoas. Queremos analisar os critérios que são utilizados para 

valorar positiva ou negativamente o que se vê de uma pessoa pela primeira vez (valor-

aparência), sem que se saiba nada dela anteriormente. Também queremos analisar se há uma 

espécie de paralelismo entre o valor-aparência e a classe social das pessoas que são 

classificadas no cotidiano, de forma que as pessoas das classes mais altas sejam mais bem 

avaliadas. E por fim, queremos saber se tal valoração incide em alguma medida nas 

oportunidades de vida de quem é classificado.     

Para isso, haveria uma diversidade de possibilidades de escolha de locais da aplicação 

dos questionários. Porém, por estarmos trabalhando com os critérios de julgamento da 

aparência à primeira vista, que consideramos que é fundamentalmente caracterizada pelo 

consumo, optamos pela escolha de ambientes públicos de consumo, onde há uma diversidade 

de pessoas de diferentes camadas sociais em circulação. Escolhemos três, na cidade de 

Goiânia: Aeroporto Santa Genoveva, Feira da Lua e Centro Comercial Popular, também 

conhecido como Camelódromo Central.  

                                                
103 Em nota de rodapé, Bourdieu cita Dewey (1938): “Deem um martelo a uma criança, diz Kaplan, e hão de ver 
que tudo lhe parece merecer uma martelada. (DEWEY (1938) apud BOURDIEU (2010), p. 64). 
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Figura 5 -  Os locais da pesquisa. 

 

O Aeroporto Santa Genoveva tem um terminal de passageiros com 7.970,60 m2, e 

capacidade de atender a 3,5 milhões de passageiros por ano104.  

 
Figura 6 -  Aeroporto Santa Genoveva105.  

A Feira da Lua ocorre aos sábados na Praça Tamandaré, em um setor nobre da capital 

goiana, com uma média de público de 10 mil pessoas, à procura de opções de alimentação, 

artesanato, vestuário feminino, masculino e infantil, calçados e acessórios, distribuídas em 

aproximadamente 1240 bancas106.  

                                                
104 Informações no site da Infraero, disponível em < 
http://www.infraero.gov.br/index.php/br/aeroportos/goias/aeroporto-de-goiania/complexo-aeroportuario.html> 
Acesso em: 28 set. 2015.  
105  Foto disponível em "Aeroporto de Goiânia recebe nova sala de embarque". Revista Flap. < 
http://www.revistaflap.com.br/web/noticias/noticias/4379-aeroporto-de-goiania-recebe-nova-sala-de-embarque> 
Acesso em: 28 set. 2015.  
106 Fonte: site da Feira, disponível em < 
http://www.feiradalua.net/lista_canaisI.php?canal=020909085931_tp14415> Acesso em: 28 set. 2015.  



 

 

184 

 
Figuras 7 e 8: Feira da Lua.  

Já o Camelódromo fica localizado em uma área mais central da cidade, contando com 

593 permissionários107, também oferecendo opções de vestuário, acessórios e tecnologia.   

 
Figuras 9 e 10 - Camelódromo Central 

 

Segundo dados do IBGE, em 2014 a população estimada da capital goiana era de 

aproximadamente 1.412.364 pessoas, sendo 966.633 com idade acima de 18 anos. 

Primeiramente, foram aplicados 100 questionários, para avaliarmos as possíveis falhas, além 

da característica do público frequentador com relação à estratificação social, e posteriormente, 

com os devidos ajustes feitos, foram aplicados mais 201, amostra calculada com um nível de 

                                                
107  Informação no site da Prefeitura de Goiânia, disponível em < 
http://www4.goiania.go.gov.br/portal/imprimir.asp?s=2&tt=con&cd=1512> Acesso em: 28 set. 2015.  
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confiança de 95% e margem de erro de 7%108. Não houve aleatoriedade da escolha dos locais, 

pois os elegemos devido à sua característica de espaço de consumo. Mas, dentro dos locais, 

mantivemos a aleatoriedade para garantir uma amostra probabilística, ou seja, com  

características que não fossem discrepantes em relação às da população (PIANA et al, 2009), 

que ficou assim estabelecida: homens e mulheres, acima de 18 anos, frequentadores dos três 

locais de consumo citados.  

No caso do Aeroporto Santa Genoveva, foram aplicados os questionários fazendo 

contagem de cadeiras (de 3 em 3); e nos demais, mapeamos o Camelódromo Central e a Feira 

da Lua em quadrantes e dividimos o número de respondentes para cada um deles. Em relação 

à divisão de gênero, levamos em consideração a proporção de homens e mulheres em 

Goiânia, que se dá na ordem de 47% para homens e 53% para mulheres. Buscamos nos 

aproximar ao máximo dessa  porcentagem, tendo aplicado o questionário a 92 homens e 109 

mulheres. Para nos aprofundarmos nas representações objetivadas pelos respondentes, 

fizemos paralelamente 18 entrevistas (roteiro no Anexo A) para entender melhor aspectos 

subjetivos que não poderiam ser eficientemente coletados pelo questionário, entrevistas estas 

que foram gravadas, posteriormente transcritas e cujo teor será apresentado no decorrer das 

análises. Estas foram feitas tendo em vista o contexto sócio-histórico em que ocorre a 

pesquisa (e os indivíduos nela envolvidos), e o da própria situação de pesquisa em que se 

encontram pesquisador e pesquisado. Segundo Bakhtin (1979), uma pessoa é parcialmente 

autora do que diz: é dona porque fala, se expressa; mas, ao mesmo tempo, para isso, ela 

escolhe determinado signo dentro de um estoque social de signos disponíveis. Ora, se o 

indivíduo, para se expressar, escolhe o signo dentro do que já existe, se a sua atividade mental 

se configura como um conteúdo a exprimir, e, portanto, conforme os signos existentes, todo o 

itinerário percorrido entre o pensamento e a enunciação situa-se no território social, ou seja, o 

centro organizador de toda enunciação está situado no meio social que envolve o indivíduo 

(BAKHTIN, 1979). Além disso, na interação no momento da pesquisa, os silêncios também 

dizem. Pretende-se considerar “não apenas o que está dito, mas também o que está implícito: 

aquilo que não está dito e que também está significando.” (ORLANDI, 1996, p. 11), já que as 

formas de produção podem ser verbais e não verbais, como mudança no tom de voz, 

vergonha, irritação etc. que, assim como as palavras, geram sentidos para a interpretação. 

                                                
108 O cálculo, feito via sistema disponível em: http://www.surveysystem.com/sscalc.htm#one, aponta para uma 
amostra de 196. Mas arredondamos este valor para 201 para podermos aplicar a mesma quantidade de 
questionários nos três locais. Acesso em: 1 abr. 2014. 
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Como se pode observar no questionário aplicado (Anexo A), muitas das questões 

contêm atributos em forma de variáveis nominais, ou seja, as respostas são opções entre “sim” 

e “não”; ou maior ou menor importância a atributos na constituição de uma representação 

sobre classe social, por exemplo. Sendo assim, a tabulação vai privilegiar a análise das 

frequências das ocorrências. Há também, no questionário, a presença de perguntas abertas, 

para tentarmos minimamente nos aprofundar em algumas respostas a perguntas como “Você 

já ouviu falar dos termos Nova Classe Média ou Nova Classe C?” No caso de uma resposta 

afirmativa, solicitamos aos respondentes que nos contassem suas impressões. Neste caso, 

obviamente, tivemos um número grande de respostas, e, para quantificá-las, nós as 

organizamos em categorias numéricas, utilizando princípios de classificação retirados da 

própria diversidade das respostas, de forma exaustiva, para contemplá-las em sua totalidade. 

Para Selltiz et al. (1974), a codificação posterior à coleta tem a vantagem do tempo da 

reflexão, evitando os julgamentos apressados na hora da aplicação do questionário.    

Vamos apresentar o cruzamento de dados no decorrer das análises (e tabelas com 

testes estatísticos, no Anexo C), buscando averiguar se há alguma relação entre as 

representações sociais expostas pelos respondentes com as camadas sociais às quais eles 

pertencem e também com a classe de que os respondentes julgam fazer parte a pessoa 

classificada.  

Para considerar se há ou não uma relação significativa entre as variáveis que queremos 

analisar, como camada social do respondente e determinada representação social, vamos 

aplicar testes de independência, como o Qui-Quadrado (x2)109, para estimar a probabilidade de 

a relação entre as variáveis ter ocorrido ou não por acaso, ou melhor, se são ou não 

dependentes umas das outras, a partir de suas frequências110.  

Para isso, vamos utilizar o que tem sido convencionado para o nível de significância 

em grau de probabilidade de 0,05, ou seja, vamos rejeitar a hipótese nula (de que as variáveis 

relacionadas são independentes) e não rejeitar a hipótese alternativa (de que há relação 

significativa entre as variáveis) se a diferença amostral obtida ocorrer por acaso ou erro de 
                                                
109 Tendo em vista os requisitos para o uso, como por exemplo, a recomendação de que, no caso de tabelas 2 x 2, 
nenhuma frequência esperada deva ser menor que 5, ao passo que para tabelas 3 x 3 ou 4 x 5, não há uma regra 
rígida para o estabelecimento de frequências mínimas, mas recomenda-se que não haja muitas células com 
frequências esperadas menores que 5 (LEVIN, 1987). Mais especificamente, nas tabelas maiores que 2x2, a 
prova pode ser aplicada quando o número de células com frequências esperadas abaixo de 5 seja inferior a 20% 
do total de células e quando nenhuma tiver frequência esperada inferior a 1 (SIEGEL, 1979). Nestes casos, 
vamos combinar algumas linhas ou colunas para a validade da aplicação do teste. Na impossibilidade de tal 
procedimento, aplicaremos, em substituição ao Qui-Quadrado, o Teste Exato de Fisher, que também pode ser 
aplicado a tabelas de tamanho maior que 2x2 (AGRESTI, 2002; 2012).   
110 Não podemos prever, nestes tratamentos estatísticos, uma relação de causa-efeito entre as variáveis, mas 
somente suas relações de dependência ou independência e a força de suas associações. 
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amostragem em no máximo 5% dos casos (LEVIN, 1987). Assim, nos testes, o p-valor deverá 

ser menor ou igual a 0,05. Caso este valor seja acima de 5 em 100, isso não significa que não 

haja relação entre as variáveis: só não poderemos afirmar que há. 

Uma vez encontrada uma relação estatisticamente significativa entre as variáveis, 

analisaremos o quanto essa associação é forte ou fraca, com coeficientes de correlação 

apropriados para cada caso. Para isso, utilizaremos o Coeficiente V Cramér, nos casos do 

cruzamento entre variáveis nominais (ou ordinais tratadas como nominais) 111, como sexo, 

respostas como sim/não etc., em tabelas de ordem superior a 2 x 2, e Gamma de Goodman e 

Kruskal (G) para variáveis ordinais, como classe ou camada social, faixa etária, escolaridade 

(LEVIN, 1987). A força das correlações poderá ser interpretada com base nos quadros a 

seguir: 

 Quadro 3 - Interpretação da medida de associação de V de Cramér (variáveis nominais). 

Medida Interpretação 
0,00 a 0,10 Associação desprezível 
0,10 a 0,20 Associação fraca 
0,20 a 0,40 Associação moderada 
0,40 a 0,60 Associação relativamente forte 
0,60 a 0,80 Associação forte 
0,80 a 1,00 Associação muito forte 

Fonte: Rea; Parker (2002). 
 

Como se pode notar, os valores em V de Cramér variam de 0 (associação desprezível) 

a 1 (associação perfeita). Já os valores em Gamma podem ir de – 1 a + 1, seguindo o mesmo 

raciocínio de outros testes estatísticos de que, quanto mais próximo de 0, mais fraca é a 

associação e quanto mais perto de – 1 ou + 1, mais forte ela será em correlação negativa ou 

positiva.  

Quadro 4 - Interpretação de medida de associação de Gamma de Goodman e Kruskal (variáveis ordinais). 

Medida Interpretação 
- 1,00 Correlação negativa perfeita 
- 0,95 Correlação negativa forte 
- 0,50 Correlação negativa moderada 
- 0,10 Correlação negativa fraca 
0,00 Ausência de correlação 

+ 0,10 Correlação positiva fraca 
+ 0,50 Correlação positiva moderada 
+ 0,95 Correlação positiva forte 
+ 1,00 Correlação positiva perfeita 

Fonte: LEVIN (1987). 
 

                                                
111 Segundo Agresti (2002), há uma hierarquia nos tipos de escalas de medida, de forma que as variáveis 
intervalares ocupam o posto mais alto, seguidas das ordinais e ficando no posto mais baixo as nominais. Os 
métodos estatísticos para variáveis de um tipo podem também ser usados para variáveis de níveis mais altos, mas 
não o contrário. É por isso que, nesta pesquisa, em cruzamentos entre nominais e ordinais, utilizaremos também  
o coeficiente de V de Cramér. 



 

 

188 

 

Por exemplo, depois de feita a estratificação, pudemos observar que há uma 

concentração maior de pessoas de estratos específicos por lugar, em uma relação estatística 

significativa e associação relativamente forte, com p-valor = 0,00 com correlação de 0,48 pelo 

coeficiente de V de Cramér, assim distribuídos (ver também Tabela 4, Anexo C):   

a) Aeroporto Santa Genoveva, com 31,3% de pessoas da camada média alta; 

46,3% de pessoas pertencentes à classe média; 17,9% da camada média-

baixa; e 4,5% de pessoas da camada baixa; 

b) Feira da Lua, com 6% de pessoas da camada média alta; 22,4% de pessoas 

da camada média; 52,2% de pessoas da camada média-baixa; e 19,4% de 

pessoas da camada baixa;   

c) Camelódromo Central, com 3% de pessoas da camada média alta; 14,9% de 

pessoas da camada média; 20,9% de pessoas da camada média-baixa; e 

61,2% de pessoas da camada baixa da estratificação. 

 

 Também há uma associação de moderada a forte (p-valor = 0,00 quantificado pelo 

coeficiente de Gamma em 0,64), entre a camada social e o grau de escolaridade (completo e  

incompleto) dos respondentes, de forma que predominaram na camada Média Alta pessoas 

com Pós-Graduação e Graduação (44,4% e 40,7%, respectivamente); já na camada Média, a 

maioria tinha Ensino Superior (55,4%), seguida por Pós-Graduação (23,2%); na camada 

Média-Baixa foi maior o número de pessoas que tinham Ensino Superior (49,2%), seguidas 

pelas que tinham Ensino Médio (39,3%); e, na camada Baixa, predominaram pessoas com 

Ensino Médio (64,9%) (Tabela 52, Anexo C).  

 É preciso ter em mente que um resultado pode ser estatisticamente significativo e não 

necessariamente socialmente significativo (o que não é o caso dos exemplos anteriores). Em 

outros casos, a diferença estatística pode ser irrelevante, mas pode ter uma grande importância 

prática. 

Como as afirmações estatísticas são sempre afirmações de probabilidade, 
nunca podemos depender apenas de prova estatística para julgar se 
aceitamos ou não uma hipótese como verdadeira. A confiança na 
interpretação de um resultado de pesquisa exige não apenas a confiança 
estatística na precisão do resultado (isto é, que não é provável que as 
diferenças tenham ocorrido por acaso), mas, além disso, provas a respeito da 
validade das suposições da pesquisa. (SELLTIZ et al, 1974, p. 474). 
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Assim, seguiremos com esta perspectiva para buscarmos analisar os dados o mais 

atentamente possível. Buscando, então, uma visão mais geral da estratificação, a amostra de 

201 respondentes ficou assim distribuída, com os critérios de renda e padrões de vida que já 

apresentamos (QUADROS, 2008) e contemplando também suas principais características 

ocupacionais e de escolaridade: 

 
 

Quadro 5 - Visão geral da estratificação, conforme renda, ocupação e escolaridade. 

 
Camadas 

 
Renda  

individual 
 

 
Ocupação  

Principais posições nas 
ocupações dentro de 

cada estrato 

 
Escolaridade 

(compl./incompl.) 

 
Média 
Alta 

13,4% 

 
Acima de  

R$ 7.880,00  
  
 

 
Administradores, 

Advogados, 
Consultores, 

Empresários... 
 

 
43,5% Empregados 

39,1% Empregadores 
17,4% Conta própria 

 
44,4% Pós-Graduação  

40,7% Superior 
14,8% Médio 

 

 
 

Média 
27,9% 

 
 

De R$ 3.940,00 
a  

R$ 7.880,00 
 

 
Bancários, 

Veterinários, 
Professores do 
nível médio, 

Farmacêuticos... 
 

 
64,6% Empregados 
25% Conta própria 

10,4% Empregadores 

 
23,2% Pós-Graduação 

55,4% Superior 
19,6% Médio 

 
Média-
Baixa 
30,3% 

 
De R$ 1.576,00 

a  
R$ 3.940,00 

  
 

 
Contadores, 
Fotógrafos, 
Motoristas... 

 

 
64,9% Empregados 

22,8% Conta própria 
12,3% Empregadores 

 

 
4,9% Pós-Graduação 

49,2% Superior 
39,3% Médio 

6,6% Fundamental 

 
Baixa 
28,4% 

 
De R$ 788,00 a  

R$ 1.576,00   

 
Vendedores, 

Trabalhadores 
domésticos, 
Balconistas, 
Manicures... 

 
74,1% Empregados 
3,7% Empregados 

domésticos 
11,1% Conta própria 
11,1% Empregadores 

 
1,8% Pós-Graduação 

21,1% Superior 
64,9% Médio 

12,3% Fundamental 
 

Até R$ 788,00  
  
 

 
Total: 
100% 

  
 
  

 

 Quanto ao questionário aplicado, conforme o Anexo A, é preciso esclarecer como foi 

a constituição das categorias e aplicação em campo, especialmente nas questões 1 e 2. Com 

base na pesquisa preliminar que fizemos com 100 respondentes, pudemos perceber que havia 

aspectos como “aparência” e “comportamento”, que tinham alguma importância na 

diferenciação que os respondentes fazem entre pessoas de classes altas e baixas. Decidimos 

então nos aprofundar nesses aspectos, para buscar compreender primeiramente o que esses 

termos significam para as pessoas, para depois testá-los novamente. Além de buscarmos na 
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teoria, especialmente em Pierre Bourdieu e em Norbert Elias, traços que poderiam nos ajudar 

na construção das categorias, fizemos ainda uma nova pesquisa de campo, pedindo que as 

pessoas apontassem características que denotariam “boa aparência” e “bons modos” de 

anônimos que se veem nas ruas, antes mesmo de interagir com eles, com perguntas do tipo: 

“como é uma pessoa de boa aparência pra você?” e “na sua opinião, como age uma pessoa 

que tem bons modos?”. Em muitos casos, as pessoas definiam a boa aparência com atributos 

relacionados à conduta, como no caso de um porteiro de prédio que afirmou que, para ele, 

uma pessoa tem boa aparência "quando não olha a gente com nojo".  

 À medida que as respostas foram surgindo, fomos catalogando as mais citadas e 

excluindo aquelas que deixavam de aparecer durante esta investigação. Quando as respostas 

começaram a ficar repetitivas, entendemos que já poderíamos fechar as categorias com: 

a) Boa aparência: roupas diferentes do que está na moda; roupas na última moda; roupas 

de marcas caras; roupas que mostram o corpo; roupas que não mostram muito o corpo; 

roupas mais coloridas; roupas menos coloridas; roupas apropriadas ao local; roupas e 

sapatos em bom estado; pele e cabelo produzidos; higiene, parecer asseada;  dentes 

bem tratados; ênfase nos acessórios, como brincos, colares e bolsas; estilo de roupa 

mais informal; parecer jovem; estar em forma; pele e cabelo naturais; parecer sensual; 

parecer rica; estilo de roupa mais social; e outros, para que o respondente pudesse 

acrescentar outra categoria ao seu critério; 

b) Bons modos: ser discreta; ter comportamento adequado ao local ou à ocasião; sorrir, 

cumprimentar; falar baixo; sentar de pernas cruzadas; comer de boca fechada; saber 

usar os talheres; andar rápido; andar devagar; tratar bem as pessoas; ser formal; ser 

informal; não mostrar emoções em público, como muita alegria/tristeza; falar 

português corretamente; respeitar o espaço dos outros; e novamente, espaço para que o 

respondente pudesse acrescentar.  

 

Para a aplicação dessas duas questões, foram feitos cartões (Cartão 1 e 2, Anexo B), 

que eram entregues aos respondentes para que pudessem elencar, em ordem de importância 

(mais para menos) três atributos que constituiriam “boa aparência” e “bons modos”. A ideia 

era testar posteriormente esses quesitos em um terceiro cartão, o Cartão Fotos, apresentado 

para os entrevistados com as duas personagens a seguir: 
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Figura 11 - Cartão Fotos 

 Os entrevistados não sabiam de onde tiramos tais fotos, mas buscamos as imagens em 

cenas da novela Avenida Brasil, da Rede Globo, sobre a qual falamos no Capítulo 4. Para que 

não houvesse o reconhecimento e as representações pudessem ser contaminadas pelo 

conhecimento que o entrevistado poderia ter da vida das personagens na novela, manipulamos 

as fotos retirando o rosto e o cenário de modo que também o ambiente não influenciasse na 

interpretação das imagens. De fato, nenhum dos entrevistados reconheceu ou suspeitou de que 

seriam personagens de novela. 

Na foto 1, temos a personagem Olenka, interpretada pela atriz Fabíula Nascimento 

(nascida em 1978). Segundo a descrição fornecida pela emissora112,  Olenka, 

de boa índole e sem papas na língua, trabalhava no salão da Monalisa, de 
quem era a melhor amiga. Sabia se divertir como ninguém no baile charme 
do Divino. Teve um lance com Darkson, Silas e Cadinho, mas terminou num 
romance com Adauto.  

 

Na foto 2, temos a Noêmia, personagem interpretada pela atriz Camila Morgado 

(nascida em 1975):  

Camila Morgado é Noêmia. Bonita e refinada, conheceu Cadinho 
(Alexandre Borges) num curso de filosofia. Inteligente, de língua afiada, não 
dava crédito a ele só pelo dinheiro. Logo engravidou de Tomás (Ronny 
Kriwat) e virou a segunda concubina de Cadinho, sem saber de sua vida 

                                                
112  Disponível em < http://gshow.globo.com/novelas/avenida-brasil/personagem/olenka-fabiula-
nascimento.html#perfil> Acesso em: 10 fev. 2015.  
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dupla. Apesar de suas convicções marxistas, adora viver numa soberba 
mansão na serra do Rio de Janeiro113. 

 

 A ideia aqui era escolher duas personagens de camadas sociais diferentes para 

entender se - e como - as pessoas conseguiriam distingui-las do ponto de vista de classe social 

e também quais outros aspectos poderiam ser extraídos somente pela observação da imagem, 

buscando simular o que seria a primeira visão de um desconhecido. Haveria entre as 

personagens da novela outras opções, inclusive masculinas, mas decidimos escolher duas 

mulheres para que fosse facilitada a comparação entre cabelo, roupas e acessórios. Além 

disso, como diz Wolf (1992), a cobrança que se faz ao corpo feminino também se dá pela 

ótica do consumo, já que, quanto mais se criam modelos inalcançáveis, maior será a culpa e 

consequentemente maior será a busca pelas mulheres de produtos ligados à beleza. Também 

buscamos personagens interpretadas por atrizes que tivessem o mesmo tipo físico e a mesma 

faixa etária, para que pudéssemos minimizar a interferência de outros atributos na 

classificação das pessoas. Se tivéssemos escolhido personagens de idades muito diferentes, 

por exemplo, talvez os estilos se diferenciassem principalmente por este motivo, e outras 

representações poderiam vir à tona, como a oposição entre velho x novo.  

 Como é possível observar, nas primeiras perguntas do questionário já introduzimos 

um assunto pautado em aparência e comportamento. Por este motivo, as entrevistas que 

realizamos não foram feitas com indivíduos que tenham respondido  ao questionário, para que 

suas impressões estivessem mais livres, em questões como: “o que você leva em consideração 

para diferenciar pessoas por classe social?”, para novamente podermos avaliar se os aspectos 

relacionados à aparência e à conduta surgiriam como critérios de classificação.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
113  Disponível em < http://m.televisao.uol.com.br/album/2012/03/22/quem-e-quem-em-avenida-
brasil.htm?imagem=27 > Acesso em: 10 fev. 2015.  
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7. Aparências de classe: as relações entre valor-aparência e noções de classe 

social. 

 

 

  Vamos agora mostrar os resultados desta pesquisa. A disposição dos dados se dará 

primeiramente como forma de averiguar as representações das pessoas sobre a aparência e os 

critérios para julgá-la a partir de sua localização social; em seguida, apresentaremos o que 

constitui a noção de classe social; e posteriormente trabalharemos as relações do valor-

aparência com a classe social atribuída ao indivíduo que é classificado à primeira vista e as 

possíveis interferências nas suas oportunidades de vida.  

 

 

7.1 A aparência imediata: a imagem estática da pessoa classificada. 

 

 

Conforme falamos na metodologia, o Cartão 1 (Anexo B) foi apresentado aos 

respondentes para averiguarmos, dentre as diversas alternativas que compunham a questão 

sobre o que seria “boa aparência”, as três mais importantes (da mais para a menos). Como 

houve muitos casos em que certos atributos apareceram nas três ordens de importância, 

procedemos à realização da média ponderada de todos os atributos. Para fazer este cálculo, 

contamos a frequência com que cada atributo foi citado e atribuímos o peso 3 para 1º lugar; 2 

para 2º lugar e 1 para a 3º. Multiplicamos o peso pela frequência com que a ocorrência 

apareceu e dividimos o total pela quantidade de questionários aplicados (201). Os três 

atributos que obtiveram as maiores médias foram:  
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 Gráfico 1 - Os três principais atributos que constituem a boa aparência.  

 
 

Esses três atributos foram seguidos de: dentes bem tratados (0,52), roupas diferentes 

do que está na moda (0,38), roupas que não mostram o corpo (0,37) e roupas de marcas caras 

(0,36). Para testarmos essas representações, mostramos o Cartão Fotos (Anexo B) aos 

entrevistados, perguntando qual das duas personagens – Foto 1 ou foto 2 – teria melhor 

aparência, ao que 81,1% escolheram a Foto 2 (Gráfico 2, a seguir), não havendo relação 

estatística significativa entre essa escolha e as diferentes camadas sociais dos respondentes 

(Tabela 5, Anexo C).  

Gráfico 2 - A melhor aparência no Cartão Fotos. 
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Com relação ao sexo dos respondentes, excetuando uma pessoa do sexo feminino que 

não soube ou não quis responder, 89,8% das mulheres e 71,7% dos homens afirmaram ter 

melhor aparência a personagem da Foto 2, com significativa relação estatística (0,23 em V de 

Cramér - Tabela 22, Anexo C). 

 

7.1.1 Higiene, parecer asseada. 

 

O atributo “higiene, parecer asseada” teve o maior impacto geral na amostra. E, no 

Cartão Fotos, 51,2% do total de respondentes (em relativo equilíbrio em todas as camadas 

sociais) afirmaram ser a personagem da Foto 2 mais asseada do que a da Foto 1; 35,8% se 

declararam indiferentes e 3% não responderam ou não souberam responder; e 10% 

escolheram a Foto 1, não havendo relação estatisticamente significativa entre esta variável e a 

camada social dos respondentes (testes na Tabela 6, Anexo C).  

 

Gráfico 3 - A higiene no Cartão Fotos. 

 
 

Nas fotos apresentadas, não é possível notar qualquer sinal de sujeira. Retiramos os 

objetos de fundo inclusive para que a análise não pudesse ser feita pelo contexto da foto ou 

pela maior ou menor quantidade de objetos, que poderia “poluir” a imagem. Existe, portanto, 

algo nas fotos que passa essa sensação de limpeza/sujeira (ainda que simbólica) para os 

respondentes. 
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7.1.2 Roupas apropriadas ao local. 

 

 

Com relação ao segundo lugar, podemos refletir sobre o termo “apropriado”, que 

implica um conhecimento da regra em questão, e só quem tem acesso a um tipo específico de  

conhecimento pode de fato conhecer. Queremos aqui chamar a atenção para o aspecto do 

aprendizado, cuja posse pode ser utilizada como forma de distinção, ainda que de forma 

inconsciente, pelo “esquecimento” deste próprio aprendizado (BOURDIEU, 2007).  

Para averiguar se este aprendizado do que seria apropriado para vestir teria relação 

com o grau de escolaridade, cruzamos os dados (melhor aparência Cartão Fotos x grau de 

escolaridade dos respondentes) e pudemos perceber que a escolha da Foto 2 foi feita de forma 

expressiva por todos os graus de escolaridade - 85% para pós-graduação e graduação e 76,1% 

para médio e fundamental -, cujas diferenças se deram sem significância estatística (Tabela 7, 

Anexo C). 

Na pesquisa qualitativa, a percepção de um uso não apropriado das roupas pelas 

classes populares aparece em falas de entrevistados de todas as camadas, inclusive da camada 

mais baixa da estratificação.  

(a classe popular) usa roupa de festa e anda na rua. E o rico mesmo anda de boa, de 
chinelinho, à vontade, tranquiiiilo (Bruno – Camada Baixa) 

 
P: Com relação ao jeito de se vestir, qual a diferença entre as pessoas da classe média e 
das pessoas da classe popular? // R: Sim, no jeito de vestir, nem às vezes é questão de, por 
exemplo, vestir melhor em questão de valores. Mas às vezes a roupa do que tem dinheiro 
não é tão cara mas é um traje mais apresentável, né, do que o mais popular. // P: E o que 
você chama de apresentável? // R: Por exemplo, uma roupa que daria pra estar em várias 
ocasiões. Ele já anda preparado pra poder entrar em qualquer lugar. O popular ele já 
assim escolhe: hoje eu vou pra tal lugar, aí a roupa é desse estilo; vou pra tal lugar, 
então a roupa é desse estilo. // P: E ele acerta no estilo? // R: Ah, na maioria das vezes 
não, né? Porque ele quer misturar muito, quer pegar muito estilo, e juntar num só.  
(Carla – Camada Baixa)  

 
(falando da Foto 1) Num ambiente executivo, empresarial, você não... você não anda com 
tantas joias, não anda com uns decotes, nem sei se isso aqui é um sutiã, se for um sutiã é 
pior ainda... Mas não precisava nem ser. É... uma roupa justa, muito justa, pra idade ou 
... enfim ... tem esse lado... A pessoa da classe mais simples, as mulheres eu percebo que 
elas tendem passar, usam roupas muito justas, eu vejo, eu passo em bairros bem pobres, 
as meninas com aquela barriga enorme, uma calça de cintura baixa, muito justa, quer 
dizer, não é algo naturalmente elegante, entendeu? Essa não (falando da Foto 2), uma 
roupa mais combinando, tá mais discreta, não é nem pelo cabelo, não é nem pelo corpo, 
por nada disso. Nem pelo celular também, que isso todo mundo tem. É mais pela roupa 
mesmo. (Kaíque – Camada Média Alta) 

 
hmm... eu olho mais pelo fato assim, tecido, essas coisa. Se você conhecer um pouco de 
loja, tipo de loja, acho assim por esse fato.  (Nádia – Camada Baixa) 
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7.1.3 Estar em bom estado.  

 

 

No terceiro lugar, surgiu “roupas e sapatos em bom estado”. Este atributo, se 

trabalhado sob a ótica do desleixo, como disse a entrevistada Lair e também como vários 

entrevistados se referiram às camadas superiores como mais arrumadas, podem acabar 

responsabilizando a pessoa classificada pelo seu estado precário de vestimentas, quando isso 

pode também ocorrer devido a difíceis condições de vida.  

 
P: Qual seria a diferença do modo de vestir das pessoas de Classe Média e de Classe 
Popular? // R: Ah, a classe média, o tecido, pelo corte da roupa... // P: E da classe 
popular?// R: É mais desleixado (risos). (Lair – Camada Média) 

 

 

7.2 A conduta: a pessoa em ação. 

 

 

Da mesma forma que fizemos a respeito da aparência, buscamos entender em um 

primeiro momento o que seria a representação de “bons modos”. Entregamos o Cartão 2 

(Anexo B) com várias categorias, para que os respondentes pudessem elencar as três mais 

importantes, atribuímos pesos e depois realizamos a média ponderada para captar as três 

características mais importantes.  
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Gráfico 4: Os três principais atributos para “Bons Modos”  
por ordem de importância para o total da amostra. 

 

Estes três atributos foram seguidos por: sorrir, cumprimentar (0,77), respeitar o espaço 

dos outros (0,70) e falar baixo (0,48), entre outros.  

Já que mapeamos o que seria a noção de “bons modos” para a amostra, decidimos 

então mostrar o Cartão Fotos, para vermos se é possível atribuir esta característica a uma 

pessoa, à primeira vista, sem interação. Do total da amostra, 68,7% afirmaram que a 

personagem da Foto 2 teria mais bons modos do que a da Foto 1, que foi escolhida por 8,5% 

dos respondentes (Tabela 2, a seguir, e Tabelas 8 e 9 com testes estatísticos no Anexo C).

Com significativa relevância estatística (com V Cramér em 0,19), dentro de cada estrato, as 

maiores frequências ficaram nas camadas Baixa e Média-Baixa, com 75,4% e 70,5%, 

respectivamente. São seguidas pela camada Média (66,1%) e Média Alta (55,6%). Ou seja, a 

representação de que a personagem da Foto 2 tenha mais “bons modos” é mais forte dentro 

das camadas menos favorecidas da estratificação. 
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Tabela 2 - Bons modos no Cartão Fotos de acordo com a Camada social dos respondentes 

 
 

Também nos chamou a atenção, no caso dos “modos”, a questão da “adequação”, que, 

assim como estar “apropriado” no caso da aparência, tratar bem as pessoas denota o 

conhecimento de regras, que, como sabemos, não é igualmente disponível na sociedade. É 

quando o comportamento é censurável não por si mesmo, mas por não corresponder ao que é 

esperado, diferente da definição oficialmente projetada (GOFFMAN, 1995). Neste caso, 

encontramos uma relação estatisticamente significativa (V de Cramér em 0,18) entre a 

representação e a escolaridade (completa e incompleta) dos respondentes: 51,7% das pessoas 

com pós-graduação; 71,4% das pessoas com graduação; 76,3% com ensino médio; e 41,7% 

com ensino fundamental escolheram a foto 2. Dessa forma, não pudemos observar um 

aumento da força da representação na medida em que se eleva o grau de escolaridade, mas 

sim uma noção que atravessa os diferentes níveis educacionais, com maior força nos ensinos 

médio e superior (Tabela 10, Anexo C).   

   

 

7.2.1 Discrição 

 

 

Um outro ponto que se destacou no item comportamento foi a questão da discrição. 

Nas entrevistas, houve uma relação entre discrição e classe social, de forma que, nas 

representações, as pessoas das classes mais altas são mais discretas.  

 

Ai... Nunca prestei assim muita atenção, mas eu acho que a classe média é mais, tipo 
assim, mais calada. A classe popular não, é mais bagunceira, mais barulhenta... (risos) 
(Ana – Camada Baixa)  



 

 

200 

Tipo essa (foto 2 do Cartão Fotos) seria mais educada, no jeito de tratar as pessoas. A 
outra acho que seria mais... vamos supor... mais escandalosa, mais liberal com o povo no 
jeito de falar.  (Emerson – Camada Baixa) 

(em relação às camadas mais baixas) O jeito de falar, falar alto, de gesticular o tempo 
todo, acho que é por aí. (Ivone – Camada Média-Baixa) 

R: A classe popular é mais colorida (risos), em geral, é mais espalhafatosa, uma pessoa 
mais éee... rica, vamos dizer assim, né, é mais calma, mais discreta, vamos dizer assim. 
Tanto nas roupas, quanto nas atitudes.  // P: O que seria a diferença nas atitudes? //R: Se 
porta mais de forma mais discreta, mais comedida, não faz barulho, não conversa 
falando alto, isso eu tô falando em geral,  claro que tem exceções. Isso em geral. Em um 
ambiente mais rico, assim, é diferente por exemplo cê tá num bar, né, ou num 
restaurante: você vê que as pessoas se portam de forma diferente. Isso não é uma regra, 
é uma observação, eu posso estar completamente errado, mas você consegue em algum 
grau ter alguma ideia. (Kaíque – Camada Média Alta) 

Ah, jeito de comportar, como eu vou dizer, me apertou... é meio escandaloso, às vezes, o 
povo julga muito pela popular, né? Escandaloso, às vezes palavrão demais... (Rosana – 
Camada Média-Baixa)  

Pessoa da classe mais elevada sempre se comporta com mais discrição. De maneira mais 
discreta, sem ostentar. (Mara – Camada Média Alta) 

A pessoa mais de classe tem mais classe. comportamento é diferente. Isso não é básico, 
né, isso não é regra, né, porque pode ter exceção. Mas no geral é, né? // P: O 
comportamento é melhor ou pior? R: É, melhor. P: O que é se comportar melhor? O que a 
pessoa da classe popular faz que faz você pensar que isso não é um bom comportamento? 
R: Palavreado, jeito de conversar, falar alto, né, não tem classe, não tem... o 
comportamento é diferente. A pessoa da classe mais alta é mais restrita, fala menos. 
Mais moderada, né? (Odete – Camada Média-Baixa)  

P: E no jeito de se comportar, tem diferença? // R: Tem! P: O que é diferente? // R: Ah, o 
tom de voz... O jeito de andar... Até mesmo o jeito de segurar a bolsa, eu diria. Cê olha 
bem isso numa pessoa. // P: Como é o tom de voz da classe média? // R: Ah, eu acho que 
a pessoa fala mais baixo. Uma coisa mais sutil. (Pâmela – Camada Média) 

 

Isso nos lembra o processo civilizador (ELIAS, 1994), em que surge a tendência do 

controle das emoções, vistas como inferiores à razão. Pelo que notamos, essa valoração do 

fim da Idade Média e começo da Renascença parece ter força até hoje, separando as pessoas 

mais discretas, contidas e controladas, associadas às camadas mais altas, das que são dadas às 

emoções e aos instintos, associadas às menos favorecidas. 

Poderíamos supor, portanto, que a importância deste tipo de comportamento tivesse 

um peso diferente na medida em que se muda de camada. Mas o que pudemos notar é que 

este é um atributo valorizado por todas as camadas sociais. Ser espalhafatoso, para esses 

entrevistados, é característica de pessoas das classes populares. Só que, nessas falas, apenas 

Kaíque e Mara pertenciam à camada Média Alta. Todas as outras são de entrevistados das 

camadas Média, Média-Baixa e Baixa.  
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Isso pode nos sugerir, assim como aconteceu em relação à aparência, a ideia de que 

existe um estereótipo de comportamento atribuído às pessoas das camadas mais baixas na 

estratificação em todas as camadas, inclusive nas mais baixas.   

 

 

7.2.2 Disponibilidade sexual pela aparência. 

 

 

Mostrando o Cartão Fotos (Anexo B) para os respondentes, perguntamos qual das 

duas personagens estaria mais disposta a levar uma cantada. No total da amostra, 66,5% 

escolheram a Foto 1; e com relação estatisticamente significante (V de Cramér em 0,20) com 

a camada social dos respondentes (eliminando somente uma única resposta "Não 

respondeu/Não soube responder" na camada Média-Baixa), houve um equilíbrio da escolha 

entre as camadas mais altas e as mais baixas da estratificação, com 70% na Camada Média-

Baixa, 69,6% na Camada Média, 63,2% na Camada Baixa e 59,3% na Camada Média Alta. 

As frequências mais altas, portanto, ficaram no centro da estratificação (Tabela 3, a seguir; e 

testes estatísticos na Tabela 11, Anexo C).  

 
Tabela 3 - Camada social do respondente x disponibilidade sexual no Cartão Fotos 

 

 

Neste quesito, o sexo dos respondentes também teve influência na representação de 

que a personagem da Foto 1 estaria mais disponível sexualmente: acentua-se a porcentagem 

das mulheres que têm essa representação, com 79,6%, ao passo que a porcentagem dos 
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homens é de 51,1%, com relação estatística significativa (V de Cramér a 0,30), como pode ser 

visto na Tabela 12, no Anexo C e no Gráfico 5, a seguir: 

 

Gráfico 5 - Disponibilidade sexual no Cartão Fotos de acordo com o Sexo dos respondentes 

 
 

Sabemos que existem várias implicações sobre gênero permeando essas questões, 

como por exemplo a própria rivalidade entre mulheres devido ao mito da beleza, trabalhado 

por autoras como Wolf (1992), mas uma análise mais a fundo destes dados pela ótica do 

gênero extrapolaria os objetivos deste trabalho. Entretanto, isso não deixa de nos chamar a 

atenção para um olhar futuro, até para buscar entender melhor o fenômeno em sua 

complexidade, especialmente se pensarmos na pureza sexual associada ao asseio, que vimos 

anteriormente. Esses aspectos ligados à poluição como alteridade, como a falta de forma que é 

exterior à forma (DOUGLAS, 1976), podem também sugerir uma moralização da sexualidade  

das mulheres, dividindo-a entre adequada e inadequada, pura ou impura, sob a própria 

vigilância feminina.  
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7.2.3 Responsabilidade de classe. 

 

 

  Ainda tentando averiguar algumas características que poderiam estar orbitando em 

torno dos “modos”, perguntamos para os respondentes se, só de olhar o Cartão Fotos, dá para 

dizer se alguma das duas personagens tem mais responsabilidade do que a outra. 55,2% do 

total da amostra disseram que a personagem da Foto 2 teria mais responsabilidade e 8% 

afirmaram que a personagem da Foto 1 seria mais responsável.  

 

Gráfico 6 - No Cartão Fotos, qual parece ser mais responsável.  

 
 

Houve significativa relação estatística (V de Cramér a 0,21) com o estrato do próprio 

respondente: Camada Baixa, Média-Baixa e Média se aproximaram, com 56,1%, 65,6%, 

55,4%, respectivamente, dentro de cada estrato; e 29,6% da Camada Média Alta escolheram 

também a Foto 2 como mais responsável (Tabela 13, Anexo C). Ainda que na posição de 

Empregadores haja mais pessoas da Camada Média Alta (33,3%, como mostra a Tabela 14, 

Anexo C), nas outras camadas a representação da responsabilidade relacionada com a 

aparência permanece forte, especialmente na Camada Média-Baixa.  
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7.3 A noção de classe social. 

  

 

Até o momento, buscamos entender como a amostra classifica alguns atributos só de 

se bater o olho em uma pessoa. A partir de agora, vamos testar a associação desses atributos 

com a noção que se tem de classe social na vida cotidiana.  

Primeiramente, para entendermos como é constituída essa própria noção de classe 

social, perguntamos o que as pessoas da Classe Média teriam a mais do que as da Classe 

Popular, testando atributos como: dinheiro, escolaridade, prestígio profissional, higiene, 

amigos, vontade de trabalhar, boa aparência e comportamento adequado.  

 

Gráfico 7 - O quanto a classe média tem de DINHEIRO em relação à classe baixa. 
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Gráfico 8 - O quanto a classe média tem de ESCOLARIDADE em relação à classe baixa. 

 
 
 

Gráfico 9 - O a classe média tem de PRESTÍGIO PROFISSIONAL em relação à classe baixa. 

 
 
 

Além de dinheiro, escolaridade e prestígio profissional, que têm relação mais 

entranhada com o conceito de classe social com o qual estamos trabalhando (formado pelos 

capitais econômico, cultural, social e simbólico, em seu volume e sua constituição),  

encontramos a importância de outros atributos que não seriam relacionados a priori, como 

boa aparência e o comportamento adequado.  
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Gráfico 10 - O quanto a classe média tem de BOA APARÊNCIA em relação à classe baixa. 

 

 

 

Gráfico 11 - O quanto a classe média  SABE SE COMPORTAR em relação à classe baixa. 

 
 
 

 Ou seja, os critérios utilizados para valorar a aparência são também trazidos para 

construir a noção de classe social para os respondentes, especialmente no que diferencia a 

Classe Média da Classe Baixa. Outros atributos, como higiene, vontade de trabalhar e amigos 

não foram considerados relevantes para tal diferenciação (Tabelas 15, 16 e 17, Anexo C). 

Esses aspectos ficaram mais evidentes como importantes quando mostramos o Cartão Fotos e 

também na pesquisa qualitativa. É importante ressaltar que, para os entrevistados da pesquisa 

qualitativa, não houve a aplicação prévia do questionário, para que os temas fossem surgindo 

mais livremente. A primeira pergunta que fizemos para eles foi: “só de bater o olho, você 
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consegue saber de que classe social a pessoa é?” Acabamos encontrando os dois critérios do 

valor-aparência - aparência imediata e conduta -  novamente como elementos importantes.  

 
Acho que tipo assim, das veste, como que a pessoa se comporta... Uma série de 
coisas... (Ana – Camada Baixa) 
 
Ahhh... assim, a gente julga assim mais ou menos pela roupa, né? Pela aparência... 
(Bruno – Camada Baixa) 
 
Às vezes é a roupa, mas também tem o estilo da pessoa, né? Não é só a roupa.  O jeito 
que a pessoa conversa, o jeito que a pessoa te trata... (Carla – Camada Baixa) 
 
Levo em consideração a vestimenta... A roupa, a bolsa... aí você já percebe já. 
Também conta muito assim a educação, a gentileza, de deixar você entrar na frente... 
esse tipo de coisa. (Ivone – Camada Média-Baixa)  
 
O que eu percebo é roupa, modo de se portar... basicamente isso. (Kaíque – Camada 
Média Alta) 
 
Não, mas a gente acaba tendo um estereótipo, né, acaba tendo um pré-julgamento, a 
gente tem isso de cultura. Às vezes a gente olha o pessoal de periferia mesmo, o estilo 
de roupa que eles vestem é diferente um pouco do estilo de roupa que pessoas mais, 
digamos que de classe social, acaba sendo diferente um pouco. (Nádia – Camada 
Média-Baixa)   
 
O jeito de a gente se vestir, de se comportar, às vezes, mais nesse sentido. (Rosana – 
Camada Média-Baixa) 
 
A cor do cabelo, a forma como é tratado, a pele se tá bem tratada, o estilo das 
roupas, se é mais de feira ou mais de shopping, o gosto, semijoia, que tá usando, se é 
de bom gosto, mesmo que seja mais barata, mas normalmente quem é de uma classe 
melhor tem mais bom gosto pra escolher. (Sabrina – Camada Média Alta)  

 

 

7.4 O valor-aparência em relação à classe social atribuída a alguém.  

 

 

Tanto na pesquisa quantitativa quanto na qualitativa, utilizamos o Cartão Fotos para 

averiguar como são feitas as classificações e como esse capital aparência é avaliado em 

relação à classe social que se atribui à figura classificada. Ele se mostrou um importante 

instrumento para deixar os entrevistados mais à vontade para falar sobre um assunto que para 

alguns se revelou delicado. Quando abordamos os entrevistados e perguntamos se há e, em 

caso afirmativo, quais são os critérios que eles utilizam para classificar as pessoas em camada 

sociais, algumas pessoas, parecendo se sentir inibidas com a pergunta, diziam coisas como 

“eu não julgo ninguém pela aparência”. Algumas vezes essas falas vinham acompanhadas de 
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pequenas autotraições, como “porque às vezes a gente não dá nada pela pessoa e acaba que 

ela é rica”. Ou seja, há uma classificação, mas por ter havido erros classificatórios em 

determinadas ocasiões, algumas pessoas preferem não “julgar” (a palavra parece carregar um 

sentido pejorativo). Por exemplo, como mostramos anteriormente, quando perguntamos quais 

seriam os atributos que diferenciariam as pessoas da classe média e as das camadas populares, 

alguns destes atributos mostraram-se inexpressivos, como higiene e vontade de trabalhar. 

Mas, quando mostramos o Cartão Fotos, essas representações ganharam força, talvez 

justamente pelo fato de que estamos trabalhando com a classificação ao se bater o olho, ou 

seja, a imagem sendo utilizada como critério de avaliação feita pelos respondentes e 

entrevistados. Como vai ser possível perceber adiante, aqueles mesmos atributos ganham 

importância nas representações, diminuindo consideravelmente as respostas evasivas ou 

aquelas cujo teor poderia ter, para os próprios respondentes, um caráter preconceituoso.  

É importante ressaltar que, na pesquisa quantitativa, a ocupação inferida e a 

estratificação feita pelos respondentes a respeito das figuras do Cartão Fotos foram as últimas 

questões sobre as personagens, ou seja, testamos todos os outros atributos antes de pedir para 

que os respondentes as situassem em termos de ocupação e classe social, para que esta última 

resposta não influenciasse as demais. Por exemplo, se considerarem, inicialmente, que uma 

personagem é da classe baixa ou é trabalhadora doméstica, as representações sobre a classe 

baixa ou sobre a ocupação poderiam influenciar as representações sobre os outros atributos, 

deixando-se de levar em conta somente a aparência das personagens.  

Com relação à localização na estratificação social (não a nossa, que realizamos, mas a 

das representações sociais dos entrevistados), entre as opções Classe Alta, Classe Média, 

Classe Baixa e Não sei, 63,2% do total da amostra, com equilíbrio em todas as camadas 

sociais, afirmaram ser a personagem da Foto 1 pertencente à Classe Baixa (Gráfico 12, a 

seguir), não sendo possível averiguar a relação estatística entre as variáveis devido à grande 

quantidade de células com baixas frequências esperadas (Tabela 18, Anexo C).  
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Gráfico 12 - A classe social atribuída à FOTO 1  

     

 

Já a personagem da Foto 2 foi considerada da Classe Média por 66,7% dos 

respondentes (com equilíbrio em todas as camadas sociais), como mostra o Gráfico 13 a 

seguir e a Tabela 19 no Anexo C:  

 

Gráfico 13 - A classe social atribuída à FOTO 2 

 

 

Também fizemos uma pergunta aberta em que o respondente poderia atribuir 

livremente uma ocupação às personagens das fotos. Apareceram em ordem de frequência (de 
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mais para menos): 

 
a) Foto 1:  Vendedora (30,8%), Manicure/Cabeleireira (25,9%), Trabalhadora 

Doméstica (16,4%), Secretária/Recepcionista (7%), 

Autônoma/Gerente/Empresária (6,5%), Prostituta (5%), Decoradora (5%), 

Estudante (5%), Artista (5%), Assistente Social (5%), Dona de casa (5%), 

Bancária (5%), Professora (2,5%) e Garçonete (1,5%) e Não 

souberam/quiseram responder (6%);  

b) Foto 2: Empresária/Diretora/Gerente, Secretária, (27,9), Secretária 

(10,4%), Advogada (8%), Arquiteta/Designer de Interiores (8%), 

Professora (5,5%), Vendedora (4,5%), Psicóloga (3,5%), Modelo (3,5%), 

Estilista/Designer de moda (3,5%), Dona de Casa (3,5%), Bancária (2,5%), 

Relações Públicas/Jornalista/Publicitária (2,5%), Dentista (2,5%), Artista 

(2%), Corretora de Imóveis/Representante Comercial (1,5%), Estudante 

(1,5%), Colunista/Blogueira (1%), Instrutora de Esporte (1%), Contadora 

(0,5%), Profissional Liberal (0,5%), Fotógrafa (0,5%), Aux. De Produção 

(0,5%), Não souberam/quiseram responder (5,5%).  

 

Posteriormente agrupamos algumas ocupações, devido às suas características 

semelhantes. Existe uma diferença notável entre as ocupações relacionadas com a Foto 1 e as 

que se relacionam com a Foto 2. Como pode ser visto nas Tabelas 55 e 56 do Anexo C, no 

primeiro caso predominam ocupações manuais (25,9%) ou de nível técnico (57,2%), enquanto 

no segundo prevalecem ocupações de nível superior (65,7%), e em posições de empregador 

ou de cargo de autoridade nas relações de trabalho. Ou, como nas palavras da entrevistada 

Helena: 

 

(em relação à Foto 1) Recepcionista, telefonista. Ou então vendedora... (em relação à 
Foto 2) Acho que num sei. Uma coisa mais patroa, né? (Helena - Camada Baixa)   

 

Vamos agora nos aprofundar na relação entre o valor-aparência e a classe social 

atribuída a alguém. Existe uma relação entre a classe social atribuída às fotos e a escolha da 

Foto 2 como tendo a melhor aparência (que foi descrita como ter higiene; vestir roupas 

apropriadas ao local; e que elas estejam em bom estado): das pessoas que afirmaram que esta 

personagem está na Classe Média, 84,3% afirmaram também que ela tenha melhor aparência 
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do que a personagem da Foto 1, em uma relação estatisticamente significativa com V de 

Cramér a 0,20 (Tabela 20, Anexo C). Da mesma forma, das pessoas que consideraram a 

personagem da Foto 1 como sendo de Classe Baixa, somente 2,4% afirmaram também que ela 

tenha melhor aparência, enquanto 85,8% atribuíram à Foto 2 tal característica, relação 

estatisticamente significativa, com V de Cramér a 0,19 (Tabela 21, Anexo C).  

Como vimos anteriormente, dentro do que é considerado boa aparência para a 

amostra, o atributo que apresentou a maior força foi a higiene. Não encontramos uma relação 

estatisticamente significativa entre a ideia de que a personagem da Foto 2 tenha mais asseio 

do que a da Foto 1 e a classe social atribuída a elas (Tabelas 23 e 24, Anexo C), ainda que 

aquela tenha sido considerada mais "asseada" e também pertencente à Classe Média na visão 

dos respondentes em relação à personagem da Foto 1, que foi considerada menos "asseada" e 

pertencente à Classe Baixa. Essa ligação entre classe social e a ideia de "limpeza" foi 

encontrada na pesquisa de O’Dougherty (2002) sobre a classe média brasileira, quando, a 

caminho do Mercado Municipal, sua informante alegou que uma parte do centro da cidade de 

São Paulo estava cheia de “gente suja”, querendo se referir a pessoas de classe social menos 

favorecida e muitas vezes provenientes do Nordeste brasileiro. Ou seja, a questão da higiene, 

da limpeza, pode ter valores simbólicos que ultrapassam a literalidade. Questões como 

posição de classe também podem ser vistas sob a ótica da limpeza/sujeira, de forma que as 

posições sociais de mais prestígio sejam vistas como mais limpas, ao contrário das menos 

favorecidas, que podem estar relacionadas com a sujeira. A sujeira do trabalho manual, do pôr 

a mão na massa, ou do trabalho que lida com a sujeira, como os de trabalhadoras domésticas, 

garis etc., a falta de pureza no comportamento da "periguete" que veremos adiante, enfim, um 

grande leque de representações que pode refletir um preconceito velado, mas nem por isso 

menos violento, e que muitas vezes é exposto em uma sociedade por meio de brincadeiras 

cotidianas, como no caso da frase “sou pobre, mas sou limpinha”.  

Entrando agora na segunda parte da aparência, a conduta, cruzamos os dados para ver 

se há relação entre a classe social atribuída às personagens do Cartão Fotos e características 

como bons modos (que foram descritos pela amostra como tratar bem as pessoas; saber se 

comportar nos lugares e ocasiões; e ter discrição) e outros atributos, como disponibilidade 

sexual e responsabilidade.  

Das pessoas que afirmaram ser a personagem da Foto 2 de Classe Média, 73,1% 

disseram que ela aparenta ter mais bons modos do que a personagem da Foto 1, que foi 

escolhida por 9%, em uma relação estatisticamente significativa (Tabela 25, Anexo C). Ainda 

em relação aos bons modos, das pessoas que associaram a Foto 1 à Classe Baixa, 4,7% 
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consideraram ter esta personagem melhores modos do que a personagem da Foto 2, contra 

74,8% que acreditam ter esta última tal característica, com V de Cramér a 0,20 (Tabela 26, 

Anexo C). 

Já com relação à disponibilidade sexual, das pessoas que consideraram que a 

personagem da Foto 2 seja da Classe Média, 23,9% também afirmaram que ela estaria mais 

disponível para levar uma cantada do que a personagem da Foto 1, contra 62,7% que 

atribuíram a esta última tal disponibilidade (0,18 em V de Cramér - Tabela 28, Anexo C). 

Nas entrevistas, mostramos o Cartão Fotos para que as pessoas pudessem avaliar as 

personagens também em termos de disponibilidade sexual. Surgiram representações que 

ligam classe social ao uso de roupas justas e decotadas, e outras que ligam esse estilo de 

roupas à disponibilidade sexual. 

R: Pra tomar uma cantada? Eerrr ... não. Talvez essa (Foto 1) tivesse... Eu não vejo... Eu 
acho que essa (Foto 1) teria mais disponibilidade, vai? Pela roupa. Por estar com uma 
roupa que transmite mais sensualidade do que a outra. A outra é mais recatada, 
entendeu, então...// P: Você acha que ela (Foto 2) aparenta mais seriedade? // R: Mais 
seriedade! Então se alguém fosse passar uma cantada nessa (Foto 2), a chance de ele 
receber uma resposta negativa é muito maior do que nessa daqui (Foto 1). Pelo menos é 
a minha impressão, né? (...)A pessoa da classe mais simples, as mulheres eu percebo que 
elas tendem passar, usam roupas muito justas, eu vejo, eu passo em bairros bem pobres, 
as meninas com aquela barriga enorme, uma calça de cintura baixa, muito justa, quer 
dizer, não é algo naturalmente elegante, entendeu? Essa não (Foto 2), uma roupa mais 
combinando, tá mais discreta, não é nem pelo cabelo, não é nem pelo corpo, por nada 
disso. Nem pelo celular também, que isso todo mundo tem. É mais pela roupa mesmo. 
(Kaíque - Camada Média Alta)   

 

P: Olhando essas duas fotos: dá pra dizer que alguma aqui é de classe popular ou de 
classe média? // R: Hmmm... quando eu vejo roupa decotadinha assim... (se referindo à 
Foto 1) Mas elas tão parecidas assim, só esse detalhe aqui do decote que dá uma 
diferença mas, não, pra mim... // P: O decote faz parecer mais classe popular? // R: Isso! 
(Gabriela - Camada Baixa) 

 
R: A primeira (Foto 1) tá bem classe pobre e essa aqui (Foto 2) está duma classe 
melhorzinha (risos) // P: Por quê? // R: Uai, é o jeito de vestir, né? Essa aqui (Foto 1) tá 
torando a bichinha, não tá muito bom não, né? // P: Você acha que pessoa da classe 
popular veste roupa mais apertada ou gosta de mostrar mais o corpo? // R: É, mostra 
mais. Essa aqui, ó (Foto 2) tem até um celular, um iPhone (obs: pela foto não dá pra ver a 
marca do celular), e a outra aqui tá mostrando os peitos, tipo assim: eu não tenho 
dinheiro, mas eu tenho peito. (risos) // P: E em termos de comportamento, você acha que 
tem diferença? Qual das duas aceitaria melhor levar uma cantada? // R: Ah, essa primeira 
aqui (risos). Essa segunda aqui tá com cara mais séria. Tá mais assim “não mexe 
comigo não que eu tô elegante hoje, dá licença, cê tá muito ralé pro meu dia”. (Bruno - 
Camada Baixa) 

 
P: E olhando essas fotos, dá pra dizer que alguma é melhor de situação que a outra? R: 
No meu pensar é o estilo. Essa aqui (Foto 2) tá mais clássica. Essa aqui (Foto 1) tá mais 
periguete. Mas isso não quer dizer que também é mais pobre, né? Porque eu tenho uma 
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amiga que ela é juíza, bem de situação, e ela veste mais ou menos igual essa aqui (Foto 
1). Então a vestimenta não quer dizer nada. (Odete – Camada Média-Baixa)  

 

Ainda que esta última entrevistada relativize a relação entre a classe social e o tipo de 

roupa no final da sua fala, ao diferenciar as personagens das fotos por classe social, ela se 

referiu ao estilo da primeira como “periguete”. Não é a primeira vez que vemos esse tipo de 

associação.  

Em 2012, em entrevista à Folha de S. Paulo, o estilista Alexandre Herchcovitch, 

falando sobre os desejos do consumidor final no Brasil, afirmou:  

Vamos cair na real, gente. O Brasil tem expertise de fazer roupa popular, 
de "periguete". A gente também tem que olhar para isso. (...) Hoje, quem 
quiser sobreviver no Brasil e competir vai ter de fazer produtos para as 
classes C e D. (WHITEMAN, DINIZ, 2012).114 

 

O que pudemos perceber na nossa pesquisa, portanto, é uma associação entre a classe 

social de quem está sendo classificado e um tipo de roupa que deixa o corpo mais à mostra, 

levando em alguns casos o classificador a entender que haveria uma maior disponibilidade 

sexual.  

Relacionamos também a característica das ocupações (nível manual, técnico e 

superior) com as classes sociais atribuídas às personagens do Cartão Fotos. Encontramos uma 

relação estatisticamente significativa entre as variáveis que aponta que, das pessoas que 

afirmaram ser a personagem da Foto 2 de Classe Média, 68,5% atribuíram a ela ocupações de 

nível superior; e das pessoas que afirmaram que ela seja da Classe Alta, 80% atribuíram a ela 

ocupações deste mesmo nível  (Tabela 31, Anexo C); e das pessoas que afirmaram que a 

personagem da Foto 1 pertence à Classe Baixa, 62,3% também afirmaram que ela tenha uma 

ocupação de nível técnico, e somente 7,4% atribuíram a ela ocupações de nível superior 

(Tabela 32, Anexo C). 

A característica das ocupações guarda relação com as noções de responsabilidade, 

com base no Cartão Fotos. Das pessoas que consideraram que a personagem da Foto 1 tenha 

ocupações de nível técnico, somente 5,2% afirmaram que ela seja mais responsável do que a 

personagem da Foto 2, enquanto 62,6% atribuíram a esta última tal característica, com V de 

Cramér a 0,18 (Tabela 53, Anexo C). 

Assim, existe uma relação entre a aparência - a aparência imediata e a conduta - e as 

representações que a amostra têm sobre classe social. Estão na órbita dessas representações 

                                                
114 WHITEMAN, Vivian; DINIZ, Pedro. Olhai as Periguetes. 11/062012. Folha de S. Paulo. Disponível em 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/47958-olhai-as-periguetes.shtml> Acesso em: 18 jun. 2012. 
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outras sobre o tipo de ocupação, a responsabilidade e a maior ou menor disponibilidade 

sexual das pessoas classificadas, de forma que, na medida em que se sobe na classificação 

social, mais bem avaliadas são as personagens nos atributos testados. A questão agora é saber 

se essas representações que compõem o valor-aparência podem ou não interferir nas 

oportunidades de vida da pessoa classificada.  

 
 
 
 

7.5 Oportunidades de vida.  

  

 

Como vimos anteriormente, 55,2% dos respondentes atribuíram maior 

responsabilidade à personagem da Foto 2 e somente 8% atribuíram a mesma característica à 

personagem da Foto 1, além de outros aspectos que foram mais bem avaliados de acordo com 

a classe social atribuída àquela - considerada de Classe Média - em relação à última, 

considerada de Classe Baixa. Fazendo uma relação com a posição na ocupação do 

respondente, nota-se um certo equilíbrio das representações em todas as posições: acima de 

50% na escolha da Foto 2 como mais responsável, e abaixo de 8% na escolha da Foto 1. Mas, 

como pode ser visto na Tabela 33 (Anexo C), não encontramos relação significativa entre 

essas variáveis, portanto, não podemos afirmar que exista uma relação entre o fato de alguém 

ser empregador, por exemplo, e pensar que uma ou outra personagem das fotos seja mais 

responsável. Da mesma forma, não temos como afirmar se os empregados da amostra estão 

ou não em posições de chefia na organização em que trabalham, com poderes para 

contratação. Assim, a posição na ocupação não nos permite aceitar ou refutar a hipótese de 

interferência do valor-aparência nas oportunidades de vida das pessoas classificadas.   

Já as entrevistas nos permitiram observar se esses aspectos da aparência e dos modos 

poderiam influenciar na hora de o indivíduo classificado concorrer no mercado de trabalho 

e/ou matrimonial. Com base no Cartão Fotos, os entrevistados ficaram mais à vontade para 

descrever, escolher, considerar esses e outros aspectos, que muitas vezes no questionário não 

foi possível, especialmente em relação a possibilidades de decisões futuras. A ideia aqui foi 

perguntar paras as pessoas se elas namorariam/gostariam que seus filhos namorassem; ou 

empregariam alguma das personagens do Cartão.   
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P: Qual das duas arrumaria emprego mais fácil? R: A 2! Jeitão dela, cabelo arrumado, 
muito mais chique. // P: Alguma parece mais responsável pra você? // R: Assim, pelo que 
a gente vê na imagem, né, a 2 // P: (vi a aliança no dedo) Você é noivo, né? Então não 
pensa em você, pensa nos seus amigos. Quem eles quereriam namorar? R: A 2! Ih! Ainda 
mais eles, tudo enjoado. // P: Mas por quê? // R: Ela é mais bonita, né? // P: Alguma tem 
cara de ser mais séria? R: A 2 tem cara de ser mais séria, né? (Bruno – Camada Baixa)  

P: Na hora de conseguir emprego (Cartão Fotos), alguma dessas aqui teria mais 
facilidade? // R: Depende também, igual eu te falei no jeito de se comportar e de se 
vestir. Mas essa, né, (Foto 2) conseguiria mais rápido. // P: E namorado? // R: Não, 
namorado não, porque cada um tem um gosto, né? Depende, agora às vezes da classe 
dela o homem pode olhar com outros olhos, achar que a popular é alguma coisa menos. 
(Rosana – Camada Média-Baixa) 

P: Lá no seu escritório de advocacia, se você fosse contratar uma das duas, qual seria, só 
de bater o olho, antes de olhar o currículo? // R: A segunda, com certeza. Com certeza. // 
P:  Ela te passa mais o quê? // R: Não, é porque roupa justa (se referindo à Foto 1), num 
ambiente executivo, empresarial, você não... você não anda com tantas joias, não anda 
com uns decotes, nem sei se isso aqui é um sutiã, se for um sutiã é pior ainda... Mas não 
precisava nem ser. É... uma roupa justa, muito justa, pra idade ou ... enfim ... tem esse 
lado... (Kaíque – Camada Média Alta) 

P: Se você fosse dar emprego para uma dessas duas, pra qual seria? // R (sem hesitar): 
Essa (Foto 2) // P: Por quê? // R: Pela roupa dela, a postura, o cabelo... // P: Você acha 
que ela passa mais seriedade? // R: Mais seriedade, isso. P: Pra arrumar namorado, 
alguma delas leva vantagem? // R: A segunda também. (Sabrina – Camada Média Alta) 

 

 
 As representações sobre as oportunidades no mercado matrimonial são mais flexíveis 

do que as do mercado de trabalho. Ainda que às vezes os entrevistados deixem a critério do 

gosto pessoal a questão de querer namorar com alguém, em alguns momentos aparecem certas 

representações negativas em relação à Foto 1, pela pressuposição da falta de “conteúdo”, de 

falta de dinheiro ou mesmo pela forma como a entrevistada Odete se refere à personagem.   

 

P: Olhando essas fotos, alguma dessas duas conseguiria emprego mais fácil? R: (sem 
hesitar, escolhe a 2) Essa aqui ganha. Ganha, a aparência julga, né? // P: E na hora de 
arrumar namorado, ela levaria vantagem? // R: Não, acho que homem gosta é disso aí (se 
referindo à Foto 1). (Odete – Camada Média-Baixa) 

P: Se você fosse namorar, com qual você namoraria?// R: Acho que eu preferiria a 1 
(risos). // P: Se fosse pra você contratar pra trabalhar? // R: Acho que a 2. (Emerson – 
Camada Baixa)  

P: Qual dessas duas tem mais chance numa entrevista de emprego? // R: A 2. // P: Isso 
interferiria na hora de arrumar namorado? // R: Interferia. Infelizmente interferia. // P: 
Acha que o povo iria gostar mais da 2? // R: Da 2. Mais bem vestida. // P: Por quê? A 
pessoa pode julgar que ela é mais séria? // R: Ah, não diria mais séria. Mas eu acho que a 
pessoa que procura alguém pra estar andando do lado quer uma pessoa mais 
arrumadinha, uma pessoa talvez, muita gente julga o livro pela capa, né? E homens são 
pessoas, é, de perfil olho, né? Ele olha, ele acha bonito e pronto. Não interessa outra 
coisa. São poucos os que olham conteúdo. (Pâmela – Camada Média)  
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Também surgiram falas em que a classe social não interferiria nos mercados 

matrimonial e de trabalho, mas nas exceções, desde que houvesse capital cultural, por 

exemplo.  

 

P: Se o seu filho fosse namorar com uma pessoa de classe abaixo da dele, você teria 
algum problema? // R: De maneira nenhuma. Tem que estudar! Se fosse um ótimo aluno 
pode ser da classe que for. Não teria problema não. (Mara – Camada Média Alta) 

P: Na hora de contratar, só de bater o olho, você acha que teria preferência entre classe 
média ou classe popular? // R: Depende, aí eu iria conversar. É como eu te falei: há 

exceções. De repente... é... como se diz, popular, mas a pessoa tem já um certo estudo, 
tem educação de família, né, vem de berço, mesmo sendo, né, de classe mais baixa, mas 
tem uma educação que já vem de berço. Então eu teria que conversar. (Lair – Camada 
Média)  

 

O “esquecimento” das condições objetivas de vida para que se alcancem os capitais 

necessários para a competição no mercado surge em falas de entrevistados de diferentes 

camadas sociais, evidenciando um pensamento meritocrático: 

Mas o cara também não faz nada pra mudar de vida, é impressionante, não faz! Não faz! 
O cara não se supera, não quer saber, tá ganhando aquele negocinho ali tá bom. É.... de 
novo, generalizando, mas tem muita gente que se supera, muita gente... E o que se 
supera, se supera. Eles mudam a cabeça. Eu tenho advogada que trabalha comigo, que 
ela veio por um programa, chama Endeavour, que é um programa de empresários que 
eles vão nas escolas mais pobres, nas regiões mais pobres e pegam os alunos que mais se 
destacam, pegam essas pessoas e põe eles já numa empresa top, pra fazer estágio. E dão 
uma bolsa. O cara não tem dinheiro pra nada, nem pra comer, pega o cara e já põe 
numa puta empresa, num ambiente competitivo, mas o cara tem que performar, se não 
performar cai fora. E ela entrou por esse programa e tá super bem, uma super advogada. 
Tem cabeça... Agora, se não quer... Quantas pessoas querem? Então... eu falo assim: 
assim como a classe média reclama porque não tem mais dinheiro, a classe rica também 
correu muito risco pra ter o que tem. Acho que é um negócio assim: os estereótipos só se 
justificam porque eles têm pé na realidade mesmo. Cê mostrou a foto aqui, eu tenho 
certeza que 90 % respondeu nessa linha. Então não tem muito é.... o estranho seria se 
fosse diferente. (Kaíque – Camada Média Alta)  
 
Por isso que eu falo: quem trabalha dá conta! Igual meu pai não tem dinheiro, minha 
mãe não tem dinheiro, não sou de família rica, nem nada, mas eu corri atrás, eu mais a 
minha noiva, e nós tamo dando conta das coisas. Eu acho que quem corre atrás, eu não 
sei se é porque Deus abençoou também muito a gente assim, mas eu acho que se a pessoa 
correr atrás  ela consegue. Hoje em dia, no mundo hoje em dia as coisas tá muito mais 
fácil. Tava conversando até com o meu sogro ontem à noite mesmo. Ele tava falando que 
na época, uns 10 anos atrás, 20 anos atrás, o jeito que era. Ele tem 53 anos, aí ele tava 
falando que as coisas era difícil demais, mas que as coisas antigamente tinha mais 
respeito, tinha mais ordem, até mostrando a calça, ele guardou a primeira calça que ele 
comprou, que ele falou que calça era um trem de louco, que não era qualquer um que 
tinha. Aí ele tava mostrando a primeira calça que ele comprou e ele guardou a calça. Aí 
ele tava falando o tanto que as coisa antigamente era mais difícil. As coisas antigamente 
era muito difícil. Agora hoje em dia as coisa é fácil. Então quem corre atrás e quem 
persiste dá conta. (Bruno – Camada Baixa) 
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Essa pouca diferença entre as percepções de pessoas de camadas mais altas e baixas 

foi analisada por Cardoso (2010): ao mesmo tempo em que diferentes estratos pensam mais 

ou menos da mesma forma a respeito da injustiça distributiva da sociedade brasileira, de 

modo que haja uma percepção da desigualdade, há também a legitimidade da desigualdade, 

especialmente na visão dos mais pobres. Essa legitimidade foi encontrada no reconhecimento 

de que se alguém estudou, merece ser recompensado por isso; e o merecimento de condições 

piores também se dá pela ausência do estudo ou do esforço. Há, portanto, segundo o autor, 

uma naturalização da estrutura de posições, e, a partir daí, a desigualdade é vista como 

consequência esperada. 

A relação entre condição de vida e oportunidades de se conseguir capital cultural foi 

feita somente por Ana.  

 

P: Na hora de conseguir um emprego aqui, você acha que isso conta, ser da classe média 
ou da classe popular? R: Então, pra classe média, eles têm mais um pouco de condição, 
então eles têm mais qualificação do mercado de trabalho. Tipo assim, a gente não, a 
gente trabalha num determinado horário, às vezes não dá tempo de estudar, de fazer um 
curso devido ao horário que sai do serviço, então pra gente dificulta mais. Acho que pra 
classe média é mais fácil, porque talvez eles tenham mais tempo devido à situação 
financeira pra fazer um curso, fazer uma faculdade. E pra gente não, acho que é mais 
difícil por conta disso. A gente trabalha num horário, às vezes não dá tempo de fazer um 
curso, uma faculdade, entendeu? // P: E você acha que geralmente os empregadores têm 
preconceito contra a classe popular? Você já viu algum caso de preconceito? // R: Ish, 
tem demais! (Ana – Camada Baixa)  

 

 Surgiram nas falas também os “enganos” dos entrevistados, ao classificar outra pessoa 

em termos de classe social. Talvez por isso, muitos afirmaram que as aparências enganam, 

que “às vezes você não dá nada para pessoa e ela é rica”. E o contrário também acontece. Nos 

casos abaixo, a classificação inicial conta para a decisão de se aproximar ou não, mas só até o 

surgimento do afeto.  

 

Fui na igreja. Visitar uma igreja. Aí fui na igreja todo arrumadinho, todo bonitinho, né, 
(...) aí eu vi uma menina me olhando. Aí eu dei uma olhadinha na turma, assim, e falei: é 
a melhorzinha da turma. Tô de boa então. Aí ela ficou me olhaaando. Eu falei: então tá 
bom, depois eu converso com ela. Aí o que que aconteceu que ela pediu meu Facebook e 
a gente começou a conversar. // P: Como que ela estava vestida, você se lembra? // R: 
Ela tava vestida toda social, toda secretária, toda bonitona, elegante, né? Aí, claro que 
chama atenção, né? P: Você acha que se ela estivesse vestida mais como a classe popular 
você ia ter ficado fã dela? // R: Ah, depende, né? Se ela tivesse muito ralelinha, não ia 
dar certo não, né? A bicha tava chique, tava elegante. (...) Aí, né, eu fui e comecei a 
namorar com a bichinha, né? Aí comecei a namorar com ela, tal, e agora nós já tá noivo, 
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né? Tem 2 anos e 4 meses que a gente tá junto. Aí, semana passada ela veio me falar que 
quando me viu, pensou que eu era filho de papaizinho! Achou que eu era muntado. Eu 
falei: aaah, bandida, então cê só interessou por mim porque pensou que eu era rico?  Ela 
“uai, chamou a atenção, né? Aí depois apaixonou, comecei a amar, aí já era, né?” 
(risos) P: Vocês dois então miraram na riqueza! // R: Na cara da riqueza e os dois se 
lascou! (risos) Mas foi bão. (risos)  (Bruno – Camada Baixa)  

P: Você teria algum problema pra namorar com uma pessoa de classe social abaixo da 
sua? // R: Antigamente sim. Assim, eu não pegava pobre mesmo. Não peguei mesmo. A 
vida inteira foi sempre procurando o melhor. Mas eu procurei, tive e hoje acabei 
pegando um... pobre, né? Vou falar assim, nem pobre: é uma situação que pode 
sobreviver. Mas eu já tive dinheiro, já fui rica também...  (Helena – Camada Baixa) 

A questão da existência de preconceito também acabou surgindo nas conversas de 

forma mais explícita. Em alguns entrevistados da Camada Baixa, especialmente, pudemos 

perceber algum desconforto ao falar do assunto. Ainda que alguns se excluam da posição de 

vítima de preconceito, foi possível observar uma diferença no tom da conversa, em alguns 

casos os entrevistados baixaram a voz, e tal mudança pode sinalizar diferentes formas de se 

vivenciar o preconceito. Helena, que começou a entrevista em tom alegre, mudou tanto a 

expressão facial quanto o tom de voz, ao se falar do tema. Para ela, que é vendedora no 

Camelódromo Central, há ainda o preconceito de se vender um produto de camelódromo em 

oposição ao que é vendido em shopping.  

E tem a questão de camelódromo e shopping. Uns vêm: “não, aqui no camelódromo, isso 
aqui é esse valor?” Cê entendeu? “Por que que tá caro?  Então eu vou procurar no 
shopping, que tá o mesmo valor!” (...) Então pra eles é inferior porque tá no 
camelódromo. Sendo que é a mesma mercadoria. Porque nós já tivemos loja no shopping 
também. E é o mesmo padrão. (Helena – Camada Baixa)   

P: Você acha que existe preconceito da classe média contra a classe popular? // R: Ainda 
existe. // P: Você acha que isso atrapalharia na hora de arrumar namorado? // R: Hoje em 
dia ainda tem um pouco isso. Eu assisti na novela ontem, ontem eu vi isso, na novela das 
7. A moça falou assim  que “ah, cê não vai namorar com ele porque ele não tem dinheiro 
e você tem”. Acho que não muda, mas ainda tem. // P: E na hora de arrumar emprego, 
acha que isso interfere? Se chegam essas 2 das fotos aqui (Cartão Fotos)? // R: A 
aparência ainda conta muito. // P: Você acha que a aparência vai influenciar até se a 
pessoa vai pensar que a outra é mais séria ou mais responsável? // R: Ainda tem muito 
isso. Ainda consigo ver. Ainda tem. (Nádia – Camada Baixa)  

P: Você acha que o pessoal da classe popular sofre preconceito na hora de arrumar 
emprego, de arrumar namorado? // R: Sofre. Sofre. Pior que sofre. O povo julga demais 
antes de saber, né? Julga muito pela aparência. O povo é desse jeito. (Bruno – Camada 
Baixa) 

Infelizmente o ser humano tem muito isso. Olha pela aparência. Se você vê um jovem 
com uma sandália havaiana, com uma bermuda, com uma regata, a pessoa já fala: é 
marginal. Eu acho que muitas vezes é isso. Se a gente não conhece, como que a gente 
pode falar? A gente deve falar o que tem certeza absoluta, que é de conhecimento da 
gente. E nem assim a gente não pode julgar. Pra julgar tem juiz pra julgar. (Dilson – 
Camada Média) 

P: A senhora acha que as pessoas da classe média têm preconceito contra as pessoas da 
classe popular? (ela, antes mesmo de terminar a pergunta, respondeu) // R: Ah, com 
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certeza! Tem, tem, e muito! // P: A senhora já viu? // R: A gente nota, né? Como se diz, a 
gente percebe, a gente vê com os outros, a gente percebe. Comigo mesmo nunca 
aconteceu, não. Mas eu já vi acontecer com os outros. // P: E o contrário? Existe 
preconceito da classe popular contra a classe média? // R: Preconceito não tem, mas fica 
assim mais ressabiado. Eu não sei se isso é preconceito ou não, mas a gente fica mais 
assim. // P: Se um empresário for fazer uma entrevista pra contratar alguém e tem dois 
candidatos: um da classe média e outro da classe popular. Qual ele vai contratar? // R: Ah, 
ele vai contratar a classe média! A baixa ele não vai, não. (Fausta – Camada Baixa)  

P: Acha que existe preconceito da classe média em relação às pessoas da classe popular? 
// Sim, muitas têm. // P: Como isso é demonstrado? // R: A questão de demonstrar 
acontece mesmo é na conversa, na convivência. Às vezes nem é tipo muito na cara. Mas 
às vezes nas palavra meia escondida assim, mais ou menos sem falar muito na cara, mas 
às vezes sai... // P: Grosseria? // R: Não, não é questão de ser grosso não, às vezes 
conversando normal, mas é... fala algumas palavras que já te deixa por exemplo pra 
baixo, ou você já entende que tá te criticando. // P: E o contrário existe? Preconceito da 
classe popular contra a classe média? // R: Acho que preconceito não. Talvez um 
pouquinho de... inveja. Não sei... se seria essa a palavra. (Carla – Camada Baixa)  

 

Para os entrevistados da camada Baixa, há a vivência de certo preconceito vindo das 

camadas acima na estratificação. Mas não se pode afirmar que haja um ressentimento ou um 

preconceito de volta. O sentimento de volta ora foi chamado de inveja, ora no jeito de ficar 

ressabiado. Isso nos chama a atenção porque o preconceito no Brasil, sob vários aspectos, se 

apresenta de forma velada. Da mesma forma que ele não vem estruturado, o sentimento em 

relação a ele também não parece estar bem organizado o suficiente para ser expresso em 

palavras. Mas se a expressão facial e o tom de voz podem ser considerados linguagem, o 

sentimento vivido por esses entrevistados demonstram que o preconceito pode ser até velado, 

mas é não menos violento por isso. Carla e Fausta mudaram o tom de voz quando entramos 

neste assunto, passando a falar mais baixo e com mais seriedade. Mas Helena foi o caso mais 

marcante, especialmente por ter se mostrado, até determinado momento da entrevista, uma 

pessoa bastante extrovertida e alegre. Mas, ao falar dos preconceitos já vivenciados, a 

entrevistada mudou completamente o tom, ficando visivelmente entristecida.  

Douglas e Isherwood (2009), falando sobre intrusão e exclusão, fazem uma correlação 

entre classe social e casamentos, afirmando que é equivocado tratar com escárnio os temas 

sobre o mercado matrimonial na literatura popular e no cinema, já que “enfrentar as barreiras 

sociais não é uma questão trivial, mas da maior importância para os que se acham excluídos” 

(p. 139). 
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7.6 O consumo. 

 

 

O leitor notou que não falamos em beleza, mas sim em aparência como atributo de 

classificação social. Isso se deu porque na aparência imediata estão incluídos os objetos de 

consumo portados pelo indivíduo que está sendo classificado. Quisemos também averiguar as 

representações sobre o estilo adotado na cor do vestuário e nos objetos de decoração para as 

diferentes classes. Pedimos que os respondentes do questionário atribuíssem livremente uma 

cor de roupa para a Classe Média e a Classe Popular. Para a Classe Média, as cores que 

apareceram foram: 

Gráfico 14: As cores atribuídas às roupas das pessoas de classe média. 

 
 

Já para a Classe Baixa, as cores citadas foram:  
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Gráfico 15: As cores atribuídas às pessoas da classe baixa. 

 
 

 

Os respondentes citaram mais cores frias para a Classe Média e mais cores quentes 

para a Classe Popular (e em maior quantidade). Podemos notar o surgimento de características 

que não são cores específicas, para esta última, como “extravagante”, “colorida” e 

“estampada”, que passam o sentido de exagero, enquanto que, na Classe Média, “tons pastéis” 

e “cores neutras” também surgiram e, sem denotar uma cor específica, esses termos remetem 

a uma leveza no tom das cores, o que nos lembra a questão da discrição, que trabalhamos 

anteriormente. 

Nas entrevistas qualitativas, esta característica mais exagerada também apareceu, 

quando perguntamos como os entrevistados imaginam objetos de consumo, como roupas e 

objetos de decoração de casa de pessoas de Classe Média e Classe Baixa.  

P: E ela (pessoa da classe popular) acerta no estilo? // R: Ah, na maioria das vezes não, 
né? Porque ele quer misturar muito, quer pegar muito estilo, e juntar num só. (...) A 
pessoa de classe média tem poucos móveis, né? É o sofá, às vezes uma mesinha no centro 
e televisão e pronto, né? De cor eu enxergo pro lado de branco, por exemplo um sofá 
branco ou um preto. Nada colorido. // P: E da classe popular? // R: Já mais colorido, 
mais cores, né? Mais enfeites... // P: Por que você acha que isso acontece? // R: Ah, eu 
acho que é da natureza mesmo. Não tem jeito, porque a pessoa que tem mais condição às 
vezes vai pegar nem o que é mais caro, é a coisa mais básica mesmo. Então, nada muito 
chamativo. Um ambiente mais neutro. (Carla – Camada Baixa) 

R: A sala de classe média tem televisão de plasma, sofá bom, um som (risos). // P: Que 
cor é o sofá? // R: Sofá... é bege. // P: Tem tapete? //R: Tem! Tem tapete, tem aquela 
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mesinha assim no meio... Tudo bonitinho, arrumadinho. // P: E como seria a sala da casa 
da pessoa da classe mais popular? //R: Ah, um sofá... um sofá bom também, né? 
Vermelho! (risos) Porque a maioria é vermelho! Uma televisão também, talvez um som. 
// P: A televisão é de plasma também? // R: Não! É inferior um pouco. // P: Alguma 
dessas salas é mais bonita que a outra? // R: A da classe média é mais bonita. (Ana – 
Camada Baixa)  

(a pessoa da classe popular) usa roupa de festa e anda na rua. E o rico mesmo anda de 
boa, de chinelinho, à vontade, tranquiiiilo.... P: Você acha que a classe mais popular se 
arruma mais pra sair? // R: Isso. Se empiriquita mais! (risos) // P: E como você imagina a 
sala da casa de uma pessoa de classe média? E depois me fala como seria a sala da casa 
de uma pessoa de classe popular. // R: Classe média, menos móveis possível, menos 
tranqueira possível, e a casa do pobre, menina do céu, tem trem pendurado até na 
lâmpada (risos). Eu tenho uma tia mesmo que eu fui na casa dela esses dias pra trás, tá 
doido, não tem jeito nem de sentar, de tanto trem que tem lá dentro, moço, tá doido! Ô, o 
tal do pobre, tudo que ele pega na rua ele acha que dá pra aproveitar, que nem aqueles 
enfeitinhos, aqueles porquinho, elefantinho, tem mil lá na sala (risos). O trem é tenso, 
menina. Agora, a casa de uma pessoa que é mais controladinha, tem um aparadorzinho, 
uma televisãozinha, é só um trenzim chique mesmo, arrumadinho, menos trem possível. 
Até a luz é pouca. Pobre põe luz pra todo lado (risos). (Bruno – Camada Baixa)  

P: Como seria a sala da casa da personagem da Foto 2? // R: Olhando assim parece que é 
cheia de quadros. Uma sala bem espaçosa, com flores. // P: E o guarda-roupa? // R: A 2 
seria mais sofisticado com saltos mais altos, mais bonitos. E a outra é mais simples, tipo 
uma rasteirinha ou um tênis. (Emerson – Camada Baixa) 

P: Como a senhora imaginaria a sala da casa de uma pessoa de classe média? // R: Ah, 
não tem nem comparação, né? // P: Como seria por exemplo o sofá? // R: É bem diferente 
da casa da gente. // P: Tem mais coisas, tem menos coisas...// R: É mais bem arrumado, 
né, mais chique... tem outra aparência. Cê entra em uma casa bem arrumada é outra 
coisa... diferente da casa da gente que é mais humilde. Pra começar da casa, né? 
Imagina os móveis lá dentro? // P: A senhora acha que essa diferença acontece por quê? 
//R: Dinheiro, minha filha, dinheiro! Cê sabe que dinheiro, né, quem tem dinheiro tem 
tudo. (Fausta – Camada Baixa)  

Classe média e popular? Acho que hoje em dia eles estão muito próximos na realidade 
em termos de equipamentos, o que muda mais é em termos de ambientes nos quais... é... 
eu acho assim, viagens, por exemplo, uma classe média hoje eu diria que já faz alguma 
viagem pro exterior, algo do tipo, ou faz uma viagem pra lugares mais distantes. Uma 
classe mais popular também viaja, mas viaja pra lugares mais próximos. A casa, o que 
seria, não mudaria muito. Mudaria mais localização, e espaço. Assim, cê tá num bairro 
classe média, ou tá num bairro mais é... um bairro mais simples, basicamente. Mas acho 
que não tem muita distinção. Cê vai numa favela, por exemplo, e a pessoa tem uma 
televisão, eventualmente tem uma TV a cabo lá, um gato, mas tem, é... // P: Mas em 
termos de decoração? // R: Decoração? Éé.... Eu diria que também iria pra um lado mais 
colorido, mais espalhafatoso, bibelôs, eventualmente, ah..., é o gatinho, esses 
bonequinhos de não sei o quê... bibelozinhos... A casa colorida, é mais colorida, vamos 
dizer assim. (Kaíque – Camada Média Alta) 

A cor do cabelo, a forma como é tratado, a pele se tá bem tratada, o estilo das roupas, se 
é mais de feira ou mais de shopping, o gosto, semijoia, que tá usando, se é de bom gosto, 
mesmo que seja mais barata, mas normalmente quem é de uma classe melhor tem mais 
bom gosto pra escolher. // P: Como seria a sala da casa da pessoa da classe média e a sala 
da casa da pessoa da classe popular? // R: (risos) A classe popular teria um... como que é 
o nome daquilo? Um rack, milhões de porta-retratos, velinha, lembrancinha de 
coisinhas, ímã na geladeira, aquele sofá, laranja ou verde; e de uma classe média pra 
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alta,  já seria um ambiente mais limpo, mais clean, sofá ou branco, ou uma cor neutra, 
sem enfeite, uma coisa bem mais discreta. (Sabrina – Camada Média Alta) 

Eu acho que a pessoa de classe média tem o costume de andar de salto, então já tem uma 
postura mais elegante... Cê não vai ver ela calçando uma rasteirinha, por exemplo, mas 
cê já vê que a postura dela é melhor um pouco. Porque a pessoa de classe baixa, ela 
anda muuuuito então ela anda um pouco, como se diz, torto. // P: E a sala da casa da 
classe média, como seria? // R: Ah, eu diria tons pastéis, cortinas, tapetes, sofás, um rack 
suspenso, uma coisa mais... TV na parede, é, assim que eu imaginaria. Já da classe 
popular cê já imagina um sofá de 2 e 3 lugares, um rack normal, uma TV normal... // P: 
E as cores? // R: Ah, cores mais vibrantes, eu diria... // P: Cê acha que isso vale pro 
guarda-roupa? // R: Acho. (Pâmela – Camada Média)  

Uma pessoa de uma classe melhor tem uma sala mais espaçosa, com poucos objetos, mas 
sempre de qualidade melhor, com um estofado assim, melhor, menos peça de decoração, 
poucas peças assim, de melhor valor, peças mais discretas... // P: E na classe popular? // 
R: Um espaço mais reduzido, coisas muito coloridas, assim, muitas peças, pranchas, 
estantes assim cheias de peças de decoração. Peças de decoração de uma qualidade 
assim mais popular.// P: É mais colorida?// R: Acho. E mais cheia. // P: Você acha que 
isso vale pro guarda-roupa?  // R: Acho. Acho. (Mara – Camada Média Alta) 

 
 
 
 
 

7.6.1 O consumo da classe popular: “só pra se amostrar”.  

 

 

Uma representação que surgiu nas entrevistas qualitativas foi a questão do consumo, 

que está incluído no primeiro dos critérios de formação do valor-aparência. Em alguns casos, 

podemos notar uma visão negativa do consumo da classe baixa em contraposição a um 

consumo idealizado do que seria o das classes mais altas. A ideia é a de que os mais ricos são 

mais discretos, mais preocupados com o planejamento orçamentário, não ligam tanto para 

marcas ou para manter as aparências, enquanto as pessoas das classes baixas gastam além do 

que podem em objetos supérfluos ou com objetivos de ostentação. Em outras palavras, é a 

visão espiritualista para si, cujo consumo é incorporado com cultura, versus a visão 

materialista (que se tem dos outros), em que se gasta com o supérfluo, com a ostentação 

(BOURDIEU, 2009; O’DOUGHERTY, 2002).  

 
Eu tive namorada de classe pobre. Eu já tive namorada de classe baixa. Ela pegava 
dinheiro, torrava num celular, no último modelo... hoje nem tanto porque hoje celular 
passou um pouco, mas vai lá e... esse pessoal não tem problema em gastar 500 reais num 
tênis por exemplo. Eu até entendo, o cara não tem dinheiro pra comprar um carro, então 
ele compra um tênis, que é o símbolo de status dele, né, ok. Dentro do meio dele, ter o 
tênis é o máximo que alguém pode ter. Num outro meio, não faz diferença nenhuma ter o 
tênis. Mas no meio dele faz, então ele gasta dinheiro no tênis. Mas aquilo de algum modo 
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faz com que o cara é... financeiramente ele não... ele não usa, não reverte pra ele de 
forma útil. Ele tá correndo atrás do rabo. Ele vive o dia. Uma coisa que eu percebi muito 
estranha da minha ex-namorada que ela vivia o dia. Ela não tinha muito planejamento, 
não olha o futuro, não olha nada. É o dia. Se hoje tem dinheiro, tem. Não tem, não tem. 
Então ela era muito... No bairro onde ela morava, em Diadema, um bairro pobre de São 
Paulo... O meio em que ela vivia, as pessoas, as pessoas puxam ela... Mesmo que ela 
quisesse. Levei ela pra viajar, fomos pra Argentina. Existia uma certa inveja, de querer 
puxar a pessoa pra baixo. É engraçado. É um negócio assim: tô falando de uma visão de 
fora, não é o meu meio, mas eu fiquei meio chocado assim. (Kaíque – Camada Média 
Alta) 
 

A classe popular tenta viver uma coisa que não é realidade, né? //P: Ela gosta mais de 
marca do que a pessoa de classe média? // R: Acho que sim. Como eu falei inicialmente, 
eu não posso julgar. Talvez é uma colocação errada. Mas entre as classes eu acho que 
talvez a classe baixa tente viver alguma coisa que não é realidade. // P: Ela compra 
mais? // R: Hoje eu acho que sim. Porque cê sabe, né, hoje tem muita gente endividada. 
Uns por necessidade mesmo, outros por falta de planejamento. (Dilson – Camada 
Média)  

 
 

Essa visão revela uma suposta superioridade de um tipo de consumo enviesado pela  

moral, gosto e cultura, engajado em práticas “não ostentatórias”, planejadas e realistas, que 

separam o consumo “deles” do “nosso” (O’DOUGHERTY, 2002). Estas que vimos foram 

visões apresentadas por um entrevistado da Camada Média Alta e outro da Camada Média. 

As próximas serão de entrevistados da Camada Baixa, e as representações entre elas 

demonstram mais similaridades do que diferenças.  

 

P: Quem gosta mais de comprar roupa de marca? // R: Os pobre. Na verdade, coisa que 
nem precisa, só pra falar que pode. Só pra se amostrar pro povo. (Helena – Camada 
Baixa) 

 
 Em uma conversa com dois entrevistados da Classe Baixa, pudemos perceber também 

a presença dessas representações. Os dois são vendedores em uma loja que comercializa 

armações de óculos no Camelódromo Central.  

Carla: O muntado115 tem porque segura mesmo.  

Bruno: O bicho não compra nem pão pra comer.  Carne é um pedacinho.  

Pesquisadora: Acha que a classe popular é mais gastadora?  

Carla: Gasta! Gasta demais, vish! Gasta o que tem e o que não tem. Se tiver com a 
última moeda pergunta se passa cartão.  

Bruno: Pobre gasta o que tem e o que não tem.  

Pesquisadora: Mas vocês acham que pobre é pobre porque gasta muito?  

                                                
115 Gíria que significa pessoa que tem muito dinheiro.  
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Carla: Ele já é pobre, né? Talvez não consiga melhorar de vida porque gasta muito. (...) 
Vai parcelando.  

Bruno: Ele pensa assim: já não vou ser rico mesmo, vou gastar o que eu tenho. (...) 

Carla: Por exemplo, na hora de comprar, a pessoa da classe popular chega mais 
“chegando” e tal, pega esse pra mim, pega aquele, normalmente quem já é de uma 
classe melhor, ele já é mais seguro, tipo assim, já chega tipo quanto é esse,  quanto é 
aquele, qual que é o preço, normalmente. Já chega mais perguntando preço (...). Eles 
vêm aqui, compra 2 ou 3 armação, e leva na ótica. Os mais popular eles chega aqui: vou 
comprar isso não, na ótica é bem melhor. Vai passar a vida inteira pagando a armação.  

Bruno: vai lá e paga na mesma armação 300 real. Pobre é burro. Não sabe comprar. 
Rico sabe.  

Carla: Por isso que eles têm dinheiro!  

Bruno: Rico vem no camelódromo, vai na feira, entendeu? Aí pobre não. Vai lá, ganha 
um salarinho de 800 reais, vai lá na Maresia, compra 4 camisa acabou o salário dele. 
Entendeu? Nem rico não usa roupa cara.   

Pesquisadora: Como é que é o negócio da ótica?  

Carla: É, eles têm coragem de dar 1000 reais numa armação, sendo que por exemplo, a 
nossa é 50, o material é a mesma coisa. Mas aí eles quer ir lá porque tem nome.  

Bruno: Só pra mostrar: “ah, eu comprei ali na ótica”.  

Carla: Os ricos não, vem aqui, compra um monte de armação, prefere mudar a armação 
todo dia, ter uma pra cada dia, e o outro não: quer ir lá e comprar uma de 1000 reais, 
porque  “a minha é original”, custou 1000 reais, não sei o quê. 

Pesquisadora: você acha que quem dá mais valor em marca? 

Os dois ao mesmo tempo: Os pobre! 

Bruno: Pobre dá muito valor em marca.  

Carla: Eles acham que tendo marca vai mostrar alguma coisa.  

Bruno: Eu vou falar uma verdade procê. Eu nem sei nome de marca. Eu sei Nike e 
Adidas, o restante pra mim é tudo marca qualquer. Eu compro é em camelódromo, em 
feira, tô nem aí.  

Pesquisadora: Mas e um Nike, se você achar um Nike num camelô... 

Bruno: Ah, aí eu não tenho coragem de comprar, não, aí eu não tenho coragem de 
comprar, não. Porque aí já não tem a qualidade de cê andar e tal. Agora a roupa, o que 
que vai interferir se usar uma roupa do camelódromo ou da loja? Nada! Igual eu, por 
exemplo, eu fui lá e comprei uma camiseta lá na Gentleman, 220 reais. Aí fui ali no 
camelódromo e achei uma igualzinha, quase morri de raiva ali: 70 reais. A mesma 
roupa! A única diferença é que lá tá escrito Gentleman e tem aquele barquinho e aqui 
não tem. Então tem coisa que é burrice. Tem coisa que não compensa. (...) Sabe o que eu 
aprendi fazer? Assim, ó: cê vai no camelódromo, uma camiseta masculina é mais ou 
menos 30 contos, dessas comum de usar no dia a dia. Não, teve uma que eu paguei 15 
real, que eu gosto de camiseta lisa, sem desenho sem nada, não gosto de nada 
desenhado, eu só tô usando essa desenhada aqui porque eu ganhei, porque eu não gosto 
de trem desenhado assim não, eu gosto de trem liso. Aí eu vou lá na Hering comprar uma 
dessa é 50, 60 reais. Na San Remo, o cara teve coragem de cobrar 110 reais numa 
camiseta da (nome da marca ininteligível), um trenzim lá que só tem uma bandeirinha. Aí 
eu compro de 15, 20 conto. Aí eu compro 30 camiseta aqui no camelódromo, todo dia 
ando com uma diferente. Aí o povo olha pra mim e fala “cê é rico”. Rico não, só soube 
comprar. Tem que saber comprar também. As pessoa hoje em dia, a maioria não sabe 
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comprar. Eu não tenho ilusão de roupa de shopping não. Roupa de shopping é tudo caro. 
Eu não tenho ilusão com esses trem não. Aí eu acho que é até por isso que eu tô dando 
conta de conquistar meus trenzim devagarzinho.  

 
É possível notar uma semelhança nas representações tanto das pessoas mais bem 

posicionadas no espaço social quanto das pessoas menos favorecidas. O pobre não sabe 

comprar, não planeja, dá valor a marcas com preços acima de suas possibilidades financeiras  

e compra para ostentar. Nota-se que neste caso, o pobre é sempre o outro, também com a 

separação entre “nós” e “eles”. Bruno, por exemplo, pertencente à Camada Baixa, critica 

duramente o comportamento de consumo das pessoas menos favorecidas e marca o seu ponto 

distintivo quando afirma não valorizar marcas e não comprar roupas caras de shopping. Mas 

Nike e Adidas são marcas que ele não compra em camelódromo, valorizando o produto 

original, e cita várias compras ou pesquisas de preço que já teria feito no shopping, como no 

caso da compra da camisa da Gentleman. Em alguns casos, é o que Bourdieu (2007) chama de 

blefe: optar pelo mais barato para comprar em quantidade, como se isso fizesse o mesmo 

efeito. Mas as marcas continuam sendo o seu objeto de desejo. Tanto é que, para ele, mudar 

de classe social seria poder consumir mais e consumir marcas: segundo suas previsões, ele, 

que hoje se considera "no meio da rua", estará rico e tranquilo, ou terá "atravessado a rua" 

quando tiver uma Hilux, um jet ski e uma fazenda.   

É a perspectiva do consumo como um marcador de identidades. Quando o assunto se 

encaminha para a questão de um outro menos favorecido conquistar um consumo até então 

reservado às classes possuidoras, surgiu sempre a consideração da necessidade da justiça 

social, de melhores condições de vida para todos, mas o viés do consumo continua sendo 

demarcado pela diferença, ora para se diferenciar do outro, ora para se distanciar (distinção).  

Ah, eu acho bão, né? Mas eu não gosto de usar muita coisa que todo mundo tá usando 
não. Não gosto nem de usar trem na moda. Porque é paia116, né? Usar a mesma coisa 
que o outro tá é paia. Mas eu acho bom, pelo menos ele deu conta, né? Ele tá subindo as 
escadinhas, né? Porque o cara ficar na mesma o resto da vida é ruim, né? Porque eu 
acho assim: o sol brilha pra todo mundo, né? Se o cara não correr atrás ele vai 
continuar pobre e morrer pobre pro resto da vida. Acho bom. Acho bom quando os 
outros consegue alguma coisa. Fico feliz. (Bruno - Camada Baixa) 
 
P: Quando você tá lá no aeroporto, e aí você vê pessoas da classe popular viajando junto 
com você... // R: É tá todo mundo andando agora. // P: O que você acha disso? // R: 
(pensa) É... (risos)... acho que é justo, né, mas é estranho, né, agora em todos os lugares 
tem todo tipo de gente, todo mundo tem as mesmas oportunidades, as mesmas coisas 
agora, né, mas é estranho... mas é justo. // P: aí você sente vontade de ir pra outros 
lugares que ainda não foram descobertos? // R: Exatamente! Um lugar que tem menos 
pessoas e são mais selecionadas as pessoas. (Sabrina - Camada Média Alta) 

                                                
116 Gíria usada pra dizer que algo é ruim.  
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7.7 A “Nova Classe Média” existe? 

 

 

Quisemos saber, dentre todas essas representações sobre as diferenças entre Classe 

Média e Classe Popular, se os respondentes já tinham ouvido falar das expressões “Nova 

Classe Média” ou “Nova Classe C”, alardeadas pelos conteúdos midiáticos e pelas 

propagandas governamentais. Do total da amostra, 55,7% já ouviram falar, sendo que, dentro 

de cada estrato, já ouviram falar 77,8% da Camada Média Alta; 58,9% da Camada Média; 

68,9% da Camada Média-Baixa e 28,1% da Camada Baixa, com significativa relevância 

estatística (0,37 em V de Cramér, conforme Tabela 34, Anexo C).  

  

 

Gráfico 16: Já ouviu ou não falar em "nova classe média" ou "nova classe C",  
de acordo com a camada social 

 

Também testamos a relação entre ter ou não ouvido falar em "Nova Classe Média" ou 

"Nova Classe C" e o grau de escolaridade dos respondentes (Tabela 35, Anexo C). Notamos 

uma diferença expressiva deste conhecimento relacionada ao grau de escolaridade (V de 

Cramér em 0,30), de forma que 86,2% das pessoas com Pós-Graduação (completa e 

incompleta) já ouviram falar, seguidas de 59,5% de pessoas com Ensino Superior (completo 
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ou não), de 42,1% com Ensino Médio e 41,7% com Ensino Fundamental (completos ou não).

Nota-se uma inversão do conhecimento dos termos nas extremidades da estratificação por 

escolaridade, assim como na de camadas sociais.  

 

Gráfico 17: Já ouviu ou não falar em "nova classe média" ou "nova classe C",  
de acordo com a escolaridade 

 
 

Continuamos trabalhando, assim, este tema somente com os respondentes que 

afirmaram conhecer os termos, e, dentre eles, 74,1% o conhecem pela mídia, como TV, rádio, 

internet, especialmente nos conteúdos jornalísticos (Tabela 57, Anexo C).  
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Gráfico 18: Onde o termo "nova classe média" foi visto ou ouvido. 

 

 

Se  a maioria dos respondentes que já ouviram falar do termo "nova classe média" o 

fizeram por meio da mídia, é necessário tentar entender por que 71,9% da camada Baixa da 

amostra nunca ouviram. Conforme mostramos a recorrência do tema nos conteúdos 

midiáticos, pudemos observar que o termo tem sido apresentado nos conteúdos jornalísticos 

de jornais e revistas, ao passo que, nos conteúdos de entretenimento, há apenas a 

representação – e não a apresentação por meio da nomeação.  

Na Pesquisa Brasileira de Mídia 2015 (BRASIL, 2014), feita pela Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República, estratos de renda familiar foram divididos 

em quatro: menor que 1 salário mínimo; de 1 a 2; de 2 a 5; e acima de 5 salários mínimos. Se 

fizermos uma aproximação um pouco grosseira com os nossos estratos, só a título de 

ilustração, pelo fato de que aqui usamos a renda da ocupação do indivíduo (e não familiar) 

para a divisão, teremos os três primeiros estratos da pesquisa de mídia coincidindo com os 

que abrangem a camada Baixa e a Média-Baixa da nossa pesquisa. Podemos assim ter uma 

visão geral da porcentagem de pessoas em seus estratos que nunca leem ou não têm o costume 

de ler jornal.  
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Quadro 6 - Estratificação e leitura de jornal. 

Pesquisa de Mídia Na nossa estratificação Nunca/Não lê jornal 

< 1 SM Baixa 90%   

1 < 2 SM Baixa 83%   

2 < 5 SM Média-Baixa 73%  

> 5 SM Média e Média Alta 56% 

Fonte: Brasil (2014). 

 

Dos que leem, 79% costumam fazê-lo na versão impressa, e a preferência por 

cadernos como Economia Brasileira e Política Brasileira fica com somente 10% e 14%, 

respectivamente, atrás de Notícias da Cidade/Cotidiano (28%), Esportes (24%), e Notícias 

Policiais (16%). Em Goiás, 67% dos leitores têm o costume de ler jornal na versão impressa, 

em detrimento da internet. Sabemos que o preço de um jornal para consumo diário é 

impeditivo para uma boa parcela da população, tanto que os grandes veículos têm apostado 

em versões “populares”, cujo conteúdo geralmente aborda mais as questões da cidade e de 

entretenimento (em Goiânia, o jornal O Popular tem preço de R$2,50, enquanto uma versão 

popular, o Jornal Daqui, veiculado pelo mesmo grupo de comunicação, custa R$ 0,50). 

Já no caso das revistas, 85% da população brasileira afirmaram nunca ler ou não ler, 

mas, dos que leem, 70% preferem a versão impressa. E aí o aspecto econômico pode 

contribuir para inviabilizar a leitura. Só para se ter uma ideia, em 2015, um exemplar da 

Revista Veja a preço de banca, custava R$ 12,00.  

 

 Quadro 7 - Estratificação e leitura de revistas. 

Pesquisa de Mídia Na nossa estratificação Nunca/Não lê revista 

< 1 SM Baixa 93%   

1 < 2 SM Baixa 89%   

2 < 5 SM Média-Baixa 85%  

> 5 SM Média e Média Alta 71% 

Fonte: Brasil (2014). 

 

O uso da internet no Brasil apresenta ainda um hiato entre as camadas sociais mais e 

menos favorecidas. Do total da população brasileira, 51% não fazem uso do meio, enquanto 

que em Goiás, essa taxa cai para 42%. Em relação aos estratos, podemos fazer uma análise 

mais detalhada da relação entre a condição financeira e o uso da internet no Brasil.  
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Quadro 8 - Estratificação e uso de internet. 

Pesquisa de Mídia Na nossa estratificação Nunca/Não usa a internet 

< 1 SM Baixa 78%   

1 < 2 SM Baixa 63%   

2 < 5 SM Média-Baixa 43%  

> 5 SM Média e Média Alta 23% 

Fonte: Brasil (2014). 
 

Já a TV se configura como um meio de comunicação de ampla cobertura no Brasil, 

sendo que 73% assistem todos os dias (66% para Goiás). Dentro dos estratos, as diferenças 

entre cada camada não são significativas: 

 

Quadro 9 - Estratificação e frequência de consumo de TV. 

Pesquisa de Mídia Estratificação Assiste à TV todos os dias 

< 1 SM Baixa 72%   

1 < 2 SM Baixa 76%   

2 < 5 SM Média-Baixa 73%  

> 5 SM Média e Média Alta 69% 

Fonte: Brasil (2014). 

 

Mas somente 26% dos lares brasileiros contam com um serviço de TV paga, e 23% 

possuem antena parabólica.  Em Goiás, 61% dos lares de pessoas que assistem à TV contam 

somente com o serviço da TV aberta. Vejamos por estratos, tendo como base os brasileiros 

que assistem à TV: 

Quadro 10 - Estratificação e uso de TV aberta. 

Pesquisa de Mídia Estratificação Não tem TV paga ou antena 
parabólica. Porcentagem de 
quem tem somente TV aberta. 

< 1 SM Baixa 66%   

1 < 2 SM Baixa 75%   

2 < 5 SM Média-Baixa 75%  

> 5 SM Média e Média Alta 69% 

Fonte: Brasil (2014). 

 

O rádio é também um poderoso meio de comunicação no Brasil, seja pela sua 

cobertura, seja pela facilidade de aquisição de um aparelho. Em todo o território nacional, 

30% das pessoas ouvem rádio todos os dias, e, entre os estratos, assim como acontece com a  

TV, existe pouca diferença na quantidade de consumo. 
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Quadro 11 - Estratificação e consumo de rádio. 

Pesquisa de Mídia Estratificação Nunca/Não ouve rádio 

< 1 SM Baixa 45%   

1 < 2 SM Baixa 44%   

2 < 5 SM Média-Baixa 43%  

> 5 SM Média e Média Alta 42% 

Fonte: Brasil (2014). 

 

Sendo assim, se a nomeação da “Nova Classe Média” é feita por conteúdos 

jornalísticos impressos ou online, existe uma menor probabilidade de que as pessoas das 

camadas mais abaixo na estratificação, devido ao baixo consumo de jornais e revistas,  

tenham contato com esse conteúdo, restando principalmente a TV aberta e o rádio para a 

apreensão – ou não -  desse tipo de informação, seja através de sua programação jornalística, 

seja pela de entretenimento.  

 

 

7.7.1 Representações sobre a “Nova Classe Média”. 

 

 

Pedimos que os respondentes que já tinham ouvido o termo falassem livremente sobre 

o que significaria o "Nova Classe Média" e, para 37,5% deles, “Nova Classe Média” significa 

“Classe popular em ascensão”, resposta que foi seguida por “Maior poder de consumo e 

renda” (31,3%). Não souberam ou não quiseram responder 5,4%, e também surgiram “Mais 

qualidade de vida” (6,3%), “Ascensão por mudanças na economia e programas 

governamentais” (5,4%), “Classe emergente/Novo-rico” (4,5%), “Ilusão” (4,5%), “Mais 

qualificação” (2,7%), “Classe média em ascensão” (1,8%), entre outros (Tabela 36, Anexo C). 

Essas percepções mantêm uma distribuição equilibrada dentro de todas as camadas sociais e 

escolaridade dos respondentes, não sendo possível afirmar estatisticamente a relação entre 

estratificação e representação, talvez devido à quantidade de categorias e baixas frequências 

em muitas células (Tabelas 37 e 38, Anexo C).  
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Gráfico 19 - O que significa o termo "nova classe média". 

 

 

Entre os que já ouviram falar em “Nova Classe Média” ou “Nova Classe C”, 79,5% 

afirmam conhecer alguém que pertence a esse estrato (Tabela 39, Anexo C) e 48,3% fazem 

essa relação devido ao maior poder de renda e consumo da pessoa conhecida. Aspectos como 

"Melhoria no mercado de trabalho" e "Melhoria na qualificação" ficaram com 9% e 3,4%, 

respectivamente, nas representações (Tabela 40, Anexo C) e Gráfico 20, a seguir: 
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Gráfico 20: Atributos de pessoas conhecidas consideradas como da "nova classe média". 

 
 

Além disso, 67,9% acreditam que a pessoa que faz parte “Nova Classe Média” passou 

de fato para a Classe Média, enquanto 21,4% consideram que ela estaria ainda na Classe 

Baixa (Tabela 41, Anexo C).  

Agora, mostrando novamente o Cartão Fotos aos respondentes para averiguarmos qual 

das duas personagens poderia pertencer a essa “nova classe média” (lembremos que 

anteriormente 63,2% atribuíram a Foto 1 à Classe Baixa e 66,7% a Foto 2 à Classe Média), as 

opiniões se dividiram: 42% afirmaram ser a Foto 1; e 36,6% a Foto 2 (Tabela 42, Anexo C). 

Ainda que nas representações o que seria considerado como "nova classe média" se situaria 

dentro da Classe Média, pela aparência se entende que a personagem da Foto 1 (antes 

considerada de Classe Baixa) aparentaria um pouco mais ser dessa "nova classe". Ou seja, 

quando falamos em Classe Alta, Média e Baixa, as representações se mostraram mais fortes 

em termos de classificação, e mais fluidas quando trabalhamos com camadas intermediárias, o 

que pode ocorrer inclusive pela novidade (ou ausência) do fenômeno e da própria formação 

incipiente da representação. Esta aparente confusão de alguma forma reflete os conteúdos 

midiáticos sobre a "nova classe". É que, apesar de a mídia apresentar que a classe popular 

tenha passado para a Classe Média, ela representa a "nova classe média" com características 

associadas à Classe Popular, especialmente no que se refere ao valor-aparência e à origem 

social.  

Nas entrevistas, tivemos a oportunidade de ouvir as pessoas que não conheciam os 

termos, mas que tinham algumas noções sobre uma parcela da população que hoje pode 

consumir mais. Não há a percepção de melhorias educacionais ou de trabalho, mas sim a 
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visibilidade de uma mobilidade via consumo e acesso ao crédito. Primeiramente, vamos 

colocar aqui as falas de pessoas que não tinham ouvido falar dos termos “nova classe média” 

e “nova classe C”, mas que notaram alguma diferença nos espaços ou nas oportunidades de 

consumo.  

Ah, tem os cara que parcela tudo e anda bonito, né? Cara mete um carrão financiado, 
compra a casa financiada, corrente financiada, aliança financiada (fazendo referência a 
si mesmo nos dois últimos itens) e acha que é rico. (risos)  // P: Mas isso mudou de uns 
tempos pra cá ou não? // R: Acho que mudou, né, porque antigamente pobre era pobre e 
rico era rico. Agora tem um meio da rua aí, né? (Bruno - Camada Baixa) 

Aumentou bastante o número de pessoas que não podia comprar e hoje já compra. Não 
só no mercado de roupa, mas também no de celular... qualquer outra coisa também. Hoje 
tá mais fácil tipo assim ter acesso, entendeu, às coisas. (Ana - Camada Baixa) 

Ah, isso aí eu ouvi falar, né (de pessoas que têm podido comprar mais), que dá pra tirar 
carro, que dá pra fazer esses empréstimo aí, esses financiamento. (Gabriela - Camada 
Baixa) 

Eu notei mais assim que o acesso ao aeroporto cabe pra todos, não só mais pra classe 
média, mas todos hoje têm acesso. (Ivone - Camada Média-Baixa)  

 

Nos casos em que os entrevistados já tinham ouvido falar do termo “nova classe 

média”, existem diferentes versões do que ele signifique, variando entre pessoas que tiveram 

acesso ao consumo e ascenderam socialmente e pessoas das camadas mais altas que passaram 

para uma camada inferior da estratificação. Em geral, as pessoas se mostraram inseguras para 

falar sobre o assunto. Isso pode sinalizar que o nome está se sedimentando na memória dessas 

pessoas, mas não o seu significado.  

Acho que seria uma classe que não tem muito dinheiro, que é controlado 
financeiramente, mas que consegue ter mais por questão mais do parcelamento por essas 
coisas assim. // P: Você vê aqui (no Camelódromo Central) gente dessa classe? // R: 
(hesitou) Sim, a gente vê muito, né? Hoje em dia tem bastante.// P: Você acha que mudou 
a cara do Camelódromo com o surgimento dessa classe? // R: Não, acho que nessa 
questão não. Não mudou tanto assim não. // P: E pessoalmente, no seu circuito familiar, 
nos seus amigos, tem alguém? // R: Sim, praticamente todos pode-se dizer que sim, né? 
Que vieram de uma classe bem baixa e que foram conseguindo as coisas aos poucos. 
(Carla - Camada Baixa) 

Acho que pessoas... é... sem estudos, e que como se diz... é.... no trabalho, né, tem um 
bom salário, né, tem dinheiro, mas não tem estudo. (Lair - Camada Média)  

Pelo que eu vejo, quase não tem classe alta mais, virou quase que classe média e classe 
média alta. Porque parece que tem muito rico que quando é rico é rico demais, né, que 
não é aquele meio termo mais, né, acho (Odete – Camada Média-Baixa) 

R: Já, já ouvi, mas não entendi muito bem ainda não. Eu vi que no Brasil que a gente 
vive hoje a maioria das pessoas são consideradas de classe média. (...) Eu vi no G1, 
falando. Agora não sei esse ano, né, porque a economia esse ano já começou lá em cima, 
então eu acredito que a classe média vai dar uma caída. Vai ter uma classe C maior 
agora. // P: Essa nova classe média seria então o quê? // R: O povo da classe média que 
vai cair pra classe C. (Pâmela - Camada Média) 
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As pessoas falam que depois da Dilma tem a nova classe C agora, o povo acha que 
agora tá todo mundo viajando de avião, todo mundo tem um celular smartphone, 
independente da classe. (Sabrina - Camada Média Alta)  

 

Também interessante notar que, na construção da noção de “Nova Classe Média”, é 

possível perceber em alguns entrevistados o atravessamento de posições políticas e sociais. 

R: Eu acho que há um engano uma mentira muito grande na colocação da situação das 
pessoas, que às vezes os governantes coloca, eles tentam empurrar isso na garganta das 
pessoas, mas na verdade não é isso. O que eu penso não é isso. Hoje tem a classe de 
pessoas miseráveis. Diz que tá diminuindo isso, mas eu não acredito. Eu não acredito. 
Isso é só politicagem mesmo. Eu penso que a pessoa pra ter dignidade tem que procurar 
crescer e não viver por conta de cesta de governo nem de bolsa família de governo. O 
governo tem que dar condição pra pessoa trabalhar pra viver dignamente e crescer na 
vida. Aí o governo estaria ajudando. Isso não é ajudar. Isso aí é monopólio de trazer as 
pessoas na mão na hora da política. Eu penso assim. O nosso país hoje é um espírito de 
engano, de corrupção, de mentira muito grande e eles estão com o poder na mão e pra 
tirar isso é muito difícil. (Dilson - Camada Média) 

R: Tá em todo lugar, mas não dá pra saber se é da nova classe social. // P: Dá pra 
perceber no aeroporto? // R: Dá. // E o que você acha disso? // R: Acho muito legal. Esse 
é um dos pontos positivos que a gente está conseguindo enquanto sociedade poder 
garantir os mesmos direitos pra quem precisa das mesmas coisas. Precisa ter os mesmos 
direitos.  (Januário - Camada Média)  

 

 O que as entrevistas nos acrescentam ao questionário aplicado é que, apesar de a 

camada baixa e menos escolarizada ter sido a que menos conhece o termo “Nova Classe 

Média”, ela tem sentido alguma diferença nas formas de consumir de pessoas do seu círculo 

social.   

 

 

7.8 A identificação com as classes sociais. 

 

Pobre de tudo eu não tô, rico também não,  
então eu tô no meio da rua. (Bruno) 

 

Fizemos um trabalho de estratificação, desenhando posições dos respondentes no 

espaço social, cujos critérios não foram apresentados aos mesmos, que, portanto, 

desconhecem o marco teórico utilizado, tanto para o recorte de um conceito de classe social 

quanto para o de estratificação. Mas é possível perceber algum conhecimento de classe do 

ponto de vista pessoal, em uma estratificação muitas vezes dividida entre ricos, pobres e “no 
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meio da rua”, como disse o entrevistado Bruno, e um conhecimento dos seus diferentes estilos 

de vida.  

Assim, para saber como se passa a percepção pessoal do respondente em relação à sua 

identificação na estratificação, foram apresentados nomes de camadas com as opções: “me 

identifico plenamente”, “me identifico um pouco”, “não me identifico nada”. A partir dos 

resultados, atribuímos um peso para cada categoria (3 para plenamente; 2 para um pouco e 1 

para nada) e calculamos as médias ponderadas de cada camada, como pode ser visto a seguir.  

 
Gráfico 21: Grau de identificação com as classes sociais - Média ponderada 

 

No total da amostra, a maioria dos respondentes se identifica mais com a Classe 

Trabalhadora (85%), com uma relação estatisticamente significativa (Gamma a -0,44) com a 

posição do indivíduo na estratificação que fizemos (Tabela 44, Anexo C). Em todas as 

camadas, a maioria dos respondentes se identificou plenamente com a Classe Trabalhadora, 

com frequências ascendentes, na medida em que se desce nas camadas da estratificação: 

70,4% da Camada Média Alta; 80,4% da Média; 86,9% da Média-Baixa e 94,6% da Baixa. 

Esse é um ponto importante, se formos pensar em uma nomenclatura para o que se denomina 

Classe Trabalhadora na literatura. Talvez a tradução de “Working Class” para o português 

guarde um sentido teórico, mas se distancia das representações do que seja uma classe 

trabalhadora para os indivíduos pesquisados aqui, porque é possível pensar que um 

empresário ou executivo possa se identificar com o termo pela quantidade de trabalho que 

assume – e não pelo tipo.  

O segundo maior valor apresentado foi na Classe Média, com identificação plena de 

48,5% do total da amostra (Tabela 46, Anexo C). Dentro de cada estrato, também 

encontramos uma relação estatisticamente significativa com a identificação com as classes (V 
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de Cramér a 0,31 e Gamma a 0,54) com a maior frequência de identificação plena dentro da 

camada Média Alta, de 77,8%. Essa frequência diminui na medida em que descemos nas 

camadas da estratificação: 69,1% para Média; 40% para Média-Baixa e 23,2% para Baixa.  

As duas últimas camadas também se identificam um pouco com a Classe Média, com 43,3% e 

44,6%, respectivamente. 

E o terceiro maior valor apresentado foi referente à identificação com a Classe 

Popular, com 40,5% do total da amostra com identificação plena, mas sem relação 

estatisticamente significativa com os estratos dos respondentes (Tabela 43 , Anexo C) 

Com relação à identificação com a Classe Alta (Tabela 47, Anexo C), somente 8,5% 

do total da amostra se identificaram plenamente com esta classe, havendo relação 

estatisticamente significativa dentro de cada estrato (V de Cramér a 0,30 e Gamma a 0,46): 

33,3% na Camada Média Alta; 5,4% na Média; 8,2% na Média-Baixa e nenhum respondente 

da Camada Baixa se identificou plenamente com a Camada Alta. As maiores frequências 

neste caso ficaram na última opção, de “não identificação”, sendo que 72,5% do total da 

amostra não se identificaram nada, estando as frequências assim distribuídas dentro de cada 

camada: 37,% na Média Alta; 69,6% na Média; 80,3% na Média-Baixa e 83,9% na Baixa. 

Olhando para o lado oposto da estratificação percebida pelas pessoas, movimento 

semelhante ao que ocorre com a Classe Alta acontece também com a identificação com a 

Classe Baixa (Tabela 51, Anexo C): somente 7% do total da amostra se identificaram 

plenamente, enquanto 71,9% não se identificaram nada, não havendo aqui relação 

estatisticamente significativa dentro de cada estrato. Notamos, nas entrevistas qualitativas, um 

certo desconforto, especialmente por parte de algumas pessoas das camadas menos 

favorecidas, em se colocar nesta classe social. Além disso, como pudemos observar no 

decorrer desta pesquisa representações negativas a partir de todas as camadas em relação às 

pessoas da classe Baixa em vários aspectos, tanto no que se refere à aparência quanto ao 

comportamento, isso já nos sugere motivos pelos quais tão poucas pessoas se identificam (ou 

assumem se identificar) com esta classe. Nas entrevistas, sempre que fizemos a pergunta 

“Você se considera de alguma classe social?” obtivemos as seguintes respostas:  

  

Não... Popul... não sei dizer. Classe média baixa. (Rosana – Camada Média-Baixa) 

Eu? (baixou o tom de voz) Eu considero mais baixa. (Fausta – Camada Baixa) 

Ai... Trabalhar pra sobreviver. Tem que falar assim. (Helena – Camada Baixa) 

Baixa não... Média... Média não. Sei lá, acho que é baixa mesmo. // P: O que diferencia 
uma da outra? // R: Ah, a condição financeira, né? A classe média... eu ainda me 
considero baixa. (Odete – Camada Média-Baixa) 
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Mas também houve entrevistas em que pudemos apreender um pouco mais o que seria 

a diferença entre a Classe Baixa e a Classe Média. 

Hoje em dia, sei lá, tá tudo tão difícil. Ah, classe média. (Lair – Camada Média) 

Ah, acho que é aquela normal, mesmo. Classe C, né? Vendedora, tem carro, moto e 
casa... popular, né? Tão acho que é a C, né, sei lá. // P: Classe C é classe média? // R: 
Classe média, né, salário mínimo... Meu esposo também, salário de... ele é mestre de 
obra, aí é isso. (Gabriela – Camada Baixa) 

Acho que classe média.  // P: O que é classe média? //R: Classe média é a pessoa que não 
tem muita dificuldade de conseguir as coisas, assim, a classe popular tem aquela, não sei 
explicar, pra mim seria classe média. A classe popular é uma pessoa que é mais 
assalariada e conta o seu dinheiro, tipo só aquilo ali pra casa, não vive pra você mesmo, 
não gasta com você. Só pra viver. Acho que é assim. (Emerson – Camada Baixa) 

Na classe alta cê tem padrões de renda per capita salvo engano, é uma família com 
renda acima de 4000 reais já é classe alta, pra padrões médios, salvo engano, tá? Tem 
que ver dados do IBGE, sei lá. Então se for considerar isso como critério eu certamente 
sou classe alta, pelo padrão renda per capita. Se você pegar é... acho que padrão de 
renda, eu sou classe média alta pros padrões brasileiros. (Kaíque – Camada Média Alta) 

 Acho que eu sou classe média. // P: O que é ser da classe média? //R: Acho que morar em 
casa própria, ter emprego fixo, todos os filhos estão na escola, e em termos assim, não 
passar grandes dificuldades financeiras, não viver, é, com altas regalias, mas também 
não passar necessidade, pelo menos necessidades básicas, assim, em termos de 
transporte, saúde, educação, não passar necessidade. (Mara – Camada Média Alta)  

 

Assim, para os entrevistados, pertencer à Classe Baixa é não ter dinheiro pra si. É 

viver com o salário que se tem para pagar as contas, para a sobrevivência. Já quem pertence à 

Classe Média não é visto como detentor de grandes regalias, mas, pelo menos com o básico, 

como transporte, saúde e educação, não precisa se preocupar. Consumir, ter coisas como 

moto, carro e casa populares, ainda que com uma renda de salário mínimo, coloca a 

entrevistada em situação de Classe Média. Uma noção bastante parecida com a relatada pelos 

informantes de O’Dougherty (2002) no início da década de 90, um momento de recessão 

econômica e alta inflação no Brasil: ser de Classe Média era ter casa própria e carro. Mas 

mesmo que, depois de seguidas crises, a classe média daquela época tenha visto a redução dos 

seus recursos materiais, ainda havia o amparo dos aspectos culturais para garantir a posição 

de classe e para tentar se aproximar da classe média alta, em contraste com a Classe Baixa.  

Por isso não é difícil compreender por que a noção de “nova classe média” ligada ao 

consumo seja de fácil assimilação, o que apareceu tão claramente na pesquisa quantitativa: as 

representações mostram que o poder de consumo conta muito mais para definir uma 

“fronteira” entre classe baixa e média do que o tipo de ocupação, a natureza do trabalho 
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(manual ou não), as oportunidades de educação e os cuidados básicos com a saúde e 

transporte.  
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8. Discussão e conclusões 

 

 Imaginemos o seguinte cenário: em um lugar de consumo a que várias pessoas de 

diferentes classes sociais têm acesso, há um trânsito intenso de indivíduos que podem ou não 

interagir. Vamos pensar em pessoas que estão na mesma condição - de consumidoras - e não 

naquelas que vão interagir devido a uma prestação de serviço. Essa interação, pois, vai 

depender, em grande medida, do resultado das classificações mútuas, a começar pela 

aparência: a única informação que as pessoas têm umas das outras à primeira vista. É preciso 

reforçar que o classificador também pode estar sendo classificado, e, portanto, uma interação 

não depende somente da decisão daquele. Mas na parte que é a ele atribuída, o que podemos 

observar é que há uma hierarquia de valores que acompanha as supostas localizações das 

classes na estrutura social, com interferência em alguma medida nas oportunidades de vida 

das pessoas que são classificadas, no que se refere a empregos e casamentos. Utilizamos o 

termo "supostas" porque as localizações de classe são inferências que as pessoas fazem umas 

sobre as outras, já que não há uma interação anterior, e que podem estar inclusive sendo 

atribuídas erroneamente, mas que ainda assim são sujeitas à classificação.  

 Sendo assim, estamos falando de dois momentos distintos: a abstração da aparência, 

para pensarmos no que a constitui; e os critérios de avaliação da aparência, as ancoragens que 

são feitas para fundamentar as classificações e hierarquizações em termos de melhor/pior, ou 

seja, o próprio valor-aparência, que diz respeito às objetivações e às representações sociais do 

indivíduo classificador em relação à aparência da pessoa classificada, à primeira vista.  

 Com base na literatura e na empiria, pensamos a aparência como sendo constituída 

pela aparência imediata (que envolve o consumo) e pela conduta. Com relação aos 

pressupostos teóricos, utilizamos perspectivas que trabalham os usos sociais do consumo, que 

vêm desde autores como Douglas & Isherwood (2009) e Miller (2013) a outros que o 

consideram um fator importante na constituição do estilo de vida (FEATHERSTONE, 1995), 

que vai caracterizar grupos mais - ou menos - compatíveis ou distintos (BOURDIEU, 2007; 

VEBLEN, 1983; ELIAS, 2001; SIMMEL, 2014). O comportamento como forma de 

classificação (BOURDIEU, 1996, 2007, 2012; ELIAS, 1990, 1994, 2001; GOFFMAN, 1985) 

também está relacionado ao consumo, já que envolve o manejo e o conhecimento de regras, 

sejam de etiqueta ou de moda, e que vão da mesma forma indicar o lugar ocupado por uma 

pessoa na estrutura social. Esse conjunto, assim, ora pode construir cercas, ora pontes 

(DOUGLAS e ISHERWOOD, 2009). Em relação aos capitais bourdianos, a aparência reflete: 
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o capital econômico, que vai ser materializado no corpo, na posse e no estado dos objetos, 

especialmente do vestuário, do indivíduo classificado; e o capital cultural, que vai determinar 

tanto a escolha desses objetos consumidos graças ao gosto quanto o modo de se comportar em 

público, ambas as características construídas em grande medida pela educação, formal ou não, 

acesso privilegiado que geralmente é esquecido na luta das classificações (BOURDIEU, 

2007). Os capitais conceituados por Pierre Bourdieu, à medida que são valorizados e 

reconhecidos, ganham valor simbólico, o que vai conferir ao portador um prestígio que pode 

ser decisivo na conquista de oportunidades de vida. Esse reconhecimento requer uma 

classificação e um pensamento dominante do que se considera adequado ou não. Na moda 

fica fácil visualizar qual o pensamento dominante do momento: ora serão bolsas grandes, ora 

pequenas; ora cabelos lisos, ora cacheados. Da mesma forma, em uma primeira ida a campo 

para compreender o que algumas pessoas entendem por "boa aparência" e instrumentalizar a 

construção do questionário aplicado posteriormente, os dois aspectos surgiram ligados de 

forma recorrente: a questão da "arrumação" e o jeito de se comportar.   

 O primeiro aspecto da aparência é como se fosse uma imagem estática da pessoa 

classificada. É a aparência imediata. Ela é composta pelo tratamento que o indivíduo dá ao 

corpo, por meio da cosmética, cuidado com os cabelos etc., o que envolve obviamente 

consumo, além dos próprios objetos consumidos no vestuário e o estado em que se 

encontram. Já o segundo aspecto da aparência é a conduta: é a pessoa em ação em público e o 

manejo dos próprios objetos consumidos. Mas quais são os critérios dominantes para se 

avaliar a aparência, atribuindo um valor a ela? Pois é partindo dela que se assumem os outros 

capitais sem o conhecimento prévio, hierarquizando-os em uma escala de valores. E é por isso 

que estamos trabalhando com o conceito de valor-aparência, pois, nos locais públicos com 

pessoas anônimas, é com base nele que se decide ou não por estabelecer uma rede de contatos 

- o capital social, que também pode conferir prestígio e garantir ou mudar a localização das 

pessoas no espaço social. 

 Três critérios principais de constituição do valor-aparência são utilizados para definir 

a aparência positiva ou negativamente: se há higiene, asseio; se as roupas são apropriadas ao 

local; e as condições em que se encontram as roupas e os calçados (bom estado x desleixo). Já 

os três principais critérios de classificação para a conduta de alguém são: tratar bem as 

pessoas; ter comportamento adequado ao local ou à ocasião; e ser discreto(a). Podemos notar 

a importância do capital cultural e econômico no primeiro caso, já que o consumo de qualquer 

coisa envolve um mínimo de conhecimento, além de dinheiro; e mais fortemente a presença 
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do capital cultural no caso da conduta, que está sempre ligada ao conhecimento de regras do 

que se considera apropriado.  

 Mas, se um dos processos que formam as representações sociais é a ancoragem, pelo 

qual se associam noções a priori não relacionadas (MOSCOVICI, 2011), com o que estão 

ligadas essas percepções sobre a aparência e os critérios de valoração? Pode ser que haja uma 

conjunção de fatores, mas partimos da hipótese de que um desses fatores seja a própria 

suposição da classe social do indivíduo classificado. Obviamente os critérios de constituição 

de uma classe nas representações sociais não são necessariamente os mesmos utilizados na 

academia. Mas o que se percebe é que há um sentimento de classe, de si e do outro, que varia 

entre Classes Alta, Média e Baixa, e, de forma mais recorrente, entre ricos e pobres. Neste 

último caso, como não são categorias, já que não se pode estabelecer onde termina a riqueza e 

começa a pobreza, o sentimento de classe vai depender em grande medida de aspectos 

simbólicos, da subjetividade da pessoa e de sua localização, do que vê e o quanto vê em quem 

é mais rico ou mais pobre do que si mesma.  

  Já que a quantidade de pessoas da Classe Alta, constituída por grandes empregadores e 

indivíduos com grande volume de capital econômico e cultural, é estatisticamente pequena no 

Brasil (QUADROS, 2008), nos concentramos em aproximar a nossa lente da Classe Média, 

especialmente pelas características relacionadas ao estilo de vida, ao prestígio, ao consumo e 

às distinções em relação à Classe Baixa. Perguntando diretamente para as pessoas de 

diferentes classes - frequentadoras de locais de consumo, como Aeroporto Santa Genoveva, 

Feira da Lua e Camelódromo Central de Goiânia - o que diferencia a Classe Média da Classe 

Baixa, a renda, a escolaridade e o prestígio profissional ganham destaque. O consumo, nas 

representações sociais, também é um fator importante, especialmente para diferenciar a 

localização de classe das pessoas. Na Classe Média, a renda permite ter casa própria, carro, 

pagar por um sistema de saúde, transporte e educação de qualidade para os filhos, e, além 

disso, o consumo para si, individual, é possível. Ser de Classe Média é não passar 

necessidade. Já na Classe Baixa a renda permite o pagamento de contas, e praticamente todo o 

dinheiro é destinado para as despesas domésticas. Trabalha-se para sobreviver. E atributos 

como "boa aparência" e "saber se comportar de acordo com a ocasião ou lugar" também 

entram como relevantes nas representações para diferenciar essas classes, de forma que as 

pessoas da Classe Média se favorecem nesses aspectos em detrimento das pessoas da Classe 

Baixa. 

 É possível suspeitar (e não necessariamente acertar), por meio da aparência, a que 

classe social (do ponto de vista das representações sobre classe) pertence a pessoa 
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classificada. Tanto que, no Cartão Fotos, ficou claramente demonstrada a diferença entre as 

classes sociais atribuídas às personagens apresentadas. Relembrando: a personagem da Foto 1 

foi considerada de Classe Baixa por 63,2% do total dos respondentes, enquanto a personagem 

da Foto 2 foi considerada de Classe Média por 66,7%. À primeira, foram atribuídas profissões 

manuais e de nível técnico, como manicure, garçonete, trabalhadora doméstica, secretária, 

vendedora; e para a segunda, os cargos de chefia e profissões de nível superior prevaleceram. 

"Uma coisa mais patroa". 

 Assim, em um dado momento, buscamos entender o que é a aparência e o que 

constitui o valor-aparência; em outro, quais são as representações sobre classes sociais. Tudo 

isso para ser possível averiguar a relação e se há ancoragem entre esses aspectos. O Cartão 

Fotos foi um de nossos instrumentos para esse fim, tanto para os questionários quanto para as 

entrevistas. No que diz respeito à aparência imediata, o primeiro critério do valor-aparência, 

existe uma associação entre o fato de a personagem da Foto 2 ser considerada de Classe 

Média e/ou de Classe Alta e de que ela tenha também a melhor aparência. Notamos que se 

atribui uma competência maior às classes mais altas para se vestir adequadamente, com 

roupas que combinam entre si, com tecidos melhores, de forma elegante e despretensiosa. 

Ainda que não estejam utilizando peças caras, atribui-se às pessoas das classes mais altas 

mais bom gosto para utilizá-las, bom gosto que também se materializa na pele e nos cabelos 

bem tratados. A discrição, que está também associada à conduta, da mesma forma se reflete 

nas cores e estampas das classes mais altas. Na decoração de casa, essa "limpeza" também se 

aplica: estofados de cores neutras e poucos móveis, valorizando o espaço. À Classe Baixa, 

atribui-se a falta de traquejo para produzir-se, pelos excessos de acessórios, pelas cores e 

estampas espalhafatosas, pelas misturas de estilos consideradas inapropriadas, pelos decotes 

generosos, pela visibilidade de um corpo às vezes fora de forma e que por isso talvez devesse 

estar escondido, ou mesmo pelo desleixo. Na casa, o kitsch, o excesso de elementos, bibelôs e 

cores vibrantes nos móveis.  

 Mas a oposição entre discrição x extravagância que distingue o consumo das classes 

altas e baixas também é vista com conotações morais e hierarquizantes, como se um tipo de 

consumo fosse mais apropriado do que o outro, inclusive no que se refere à responsabilidade 

financeira do consumidor. As classes mais altas são vistas como mais precavidas, pesquisam 

preços, não consomem por ostentação, não ligando tanto para marcas, enquanto as pessoas 

das classes mais baixas gastam o que não podem com objetos e marcas de que não precisam, 

para ostentar: "só pra falar que comprou na ótica, e não na feira". Idealiza-se um "saber" e 

uma simplicidade das pessoas mais ricas que, estando de chinelos ou com roupas simples, 
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estariam apropriadas a todos os locais e ocasiões. Já o consumo das classes mais baixas é 

visto por um viés materialista e moralista, segundo o qual o certo seria consumir para a 

utilidade, para a subsistência: mais que isso é ostentação, impulso e endividamento. É a 

obrigatoriedade do gosto da necessidade (BOURDIEU, 2007). "Tudo que vê na rua acha que 

pode aproveitar". Ou seja, assim como existem várias correntes teóricas sobre o consumo e os 

seus usos, nas representações sociais analisa-se sob uma perspectiva moralista o consumo das 

classes populares que ora é considerado hedonista, ora é emulação das classes altas e ora é 

distinção. O consumo da classe média, visto na teoria como carregado de aspectos simbólicos 

para se diferenciar das classes mais baixas, tende a ser percebido moralmente como ascético: 

não há ostentação e há um conhecimento que o autoriza a fazer um consumo apropriado, 

econômico e esteticamente superior. Mas, ao mesmo tempo o consumo é algumas vezes 

utilizado pela mídia como uma forma de associar a classe média a uma superficialidade de 

suas demandas, especialmente em momentos de crise, em que ela deve abrir mão de seus 

"luxos".  

     Com relação à conduta, o segundo critério avaliado no valor-aparência, ocorre 

também uma relação estatisticamente significativa entre a pessoa classificada ser de Classe 

Baixa e ter modos valorados negativamente em relação aos das pessoas de classes mais altas. 

As pessoas da Classe Média e Média Alta tendem a ser vistas como mais discretas, crê-se que 

tratam melhor as outras pessoas, são mais sutis e falam mais baixo. Já as pessoas das classes 

mais baixas tendem a ser vistas como mais barulhentas e escandalosas no jeito de falar e de 

gesticular. Da mesma forma, há uma relação entre essas representações e a camada social do 

respondente, com a frequência aumentando, na medida em que se desce na estratificação. Ou 

seja, isso pode sugerir que pessoas das camadas mais baixas têm maior tendência a julgar que 

as pessoas das classes mais altas possuem melhores modos. É possível, nesse caso, pensar que 

essas representações atravessam a estratificação social, de forma a ser um pensamento 

dominante em todas as camadas.  

 Mas não só isso. A ideia de responsabilidade está ancorada ao tipo de ocupação: se de 

nível manual, técnico ou superior, de forma que o segundo tipo, relacionado à personagem da 

Foto 1, se associa com a ideia de que ela tenha menos responsabilidade do que a personagem 

da Foto 2. Isso pode interferir nas oportunidades de vida de pessoas de classes sociais 

distintas (com tipos de ocupação que também as caracterizam) que estão sendo classificadas 

por meio do valor-aparência. Para alguns entrevistados, é maior a probabilidade de uma 

pessoa dar uma oportunidade de emprego a alguém que seja classificado como de classe 
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Média ou Alta. A seriedade, a postura, a aparência e o comportamento são características 

citadas como possíveis critérios para uma contratação.  

 Testamos também a relação entre a classe social atribuída e a disponibilidade sexual 

no valor-aparência. Neste caso, quanto mais alta a classe da pessoa classificada, mais forte é a 

representação de que há uma menor disponibilidade sexual, e isso independentemente da 

camada social do classificador, já que em todos os estratos tal representação se evidencia. O 

vestuário, com a presença de decotes e roupas justas, que se atribui às pessoas de classes mais 

baixas, contribui para a representação de que há uma maior disponibilidade sexual. A própria 

discrição e seriedade que estão ancoradas à noção de classe média e alta podem fazer com que 

termos como "periguete" sejam associados somente às pessoas das camadas mais baixas. Mas 

aqui as interações podem ocorrer de diferentes formas, tanto direcionadas à satisfação dos 

desejos sexuais quanto direcionadas a fins matrimoniais. Algumas pessoas, especialmente 

mulheres, consideram que os homens gostam de mulheres com maior disponibilidade sexual, 

e associam esta preferência somente à beleza e não a um "conteúdo" da mulher desejada. 

"Eles julgam o livro pela capa". Mas, quando fica claro que a interação em questão seria para 

relações um pouco mais duradouras, o recato, a elegância e o "melhor" passam a ser 

representados pelas pessoas de Classe Média acima. Ainda assim, essa leitura da aparência de 

uma pessoa e a dedução de que ela seja de Classe Média podem ocorrer equivocadamente, 

levando a uma interação entre pessoas que haviam inferido que a classe do outro fosse 

superior ao que de fato é, mas que, a partir do surgimento do afeto, a relação com uma pessoa 

de classe abaixo deixa de ser um problema.  

 Com relação ao aspecto da higiene, pudemos perceber que a "limpeza" surgiu de 

várias formas: tanto no asseio atribuído às personagens das fotos, quanto na discrição e nas 

cores menos berrantes das roupas, passando também pela decoração mais clean da casa. Isso 

nos faz questionar se a higiene ou a falta dela que se vê no Cartão Fotos não possa ultrapassar 

o sentido literal, e ser vista como valor simbólico de pureza (sexual, inclusive) e a sujeira 

como a alteridade, entrando não só no campo da aparência imediata, mas também no da 

conduta. A sujeira é o que polui, é o que tira a ordem das coisas, do conhecimento organizado 

e categorizado. A pureza é uma valoração que pode ser usada para fins morais e tudo o que é 

impuro deve ser afastado, ficar de fora (DOUGLAS, 1976). O sujo, portanto, é o estrangeiro, 

é o outro visto como oposição entre "eles" e "nós", que é o mesmo que tende a ocorrer nas 

representações que diferencia ricos e pobres, não só pelo aspecto dos capitais econômico, 

cultural social e simbólico, como também por meio de uma hierarquia moral.  
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 O conteúdo cultural e educacional, no entendimento de alguns entrevistados, poderia 

suprir as exigências para que se aprovasse o casamento entre uma pessoa de camada abaixo 

na estratificação com um(a) filho(a), ou para que se a contratasse numa oportunidade de 

emprego. Mas, se uma pessoa é da classe popular, muito provavelmente ela vai ter um volume 

pequeno de capital econômico e cultural. Esquece-se de que o capital cultural é também uma 

das consequências do acesso a oportunidades e, na exigência de que ele exista como critério 

para que se consiga oportunidades, em vez de consequência, ele passa a ser visto unicamente 

como causa. A oportunidade, então, passa a ser um mérito.  

 Como vimos, o conhecimento de classe (GIDDENS, 1975) e o senso de lugar 

(GOFFMAN, 1985) de si e dos outros são perceptíveis. Há uma noção, que podemos pensar 

como dominante, do que diferencia as pessoas de diferentes classes, não só em termos da 

materialidade, da aparência do que é visível, mas também de aspectos que orbitam essa 

aparência, como a responsabilidade, a disponibilidade sexual e a higiene. É justamente por 

transcender a materialidade que esses fatores que distinguem as classes adquirem sua força 

simbólica, que não é menos forte. Aliás, por estarem nos discursos de pessoas das mais 

variadas localizações sociais é que mostram a sua força. São ideias que a princípio podem ser 

novidade, se avizinham e, antes que se note, se tornam imperceptíveis, como uma pequena 

rachadura no teto que se deixa de observar com o passar dos anos: não se pensa sobre ela nem 

sobre seus riscos, porque ela já faz parte da casa.  

 Mas nesse processo de legitimação das ideias e do conhecimento no cotidiano, vários 

fatores são importantes. Do sobrenome que se carrega à profissão com que se ganha a vida, 

das posições políticas, enfim, dos inúmeros campos por onde as pessoas passam, tudo pode 

conter as diferentes perspectivas que se batem, que se negociam ou que se misturam na 

cultura. Mas com o avanço tecnológico e os meios de comunicação de massa, esses discursos 

ganham força e alcance. Nos conteúdos midiáticos podemos observar as referências às classes 

sociais, seja por meio da apresentação, quando se fala de alguma coisa, especialmente pelos 

conteúdos jornalísticos, seja pela representação, quando se fala pela própria coisa em forma 

de personagem, produzindo-a com cenário, roupas e maquiagens, principalmente na 

publicidade e nos conteúdos de entretenimento. É possível apresentar e representar ao mesmo 

tempo, como nos casos em que, para produzir uma matéria jornalística, pede-se que uma 

pessoa real, não um personagem, pose dessa ou daquela forma, em determinado cenário etc. 

Em qualquer dos casos, especialmente a noção de Classe Média tem sido ancorada ao 

consumo: de casa própria, de carro, de lazer e viagens. Em tempos de crise, a Classe Média é 

"expulsa do paraíso" do consumo e tem que abrir mão de frequentar restaurantes e salões de 
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beleza, cortar viagens ao exterior, ajustes algumas vezes vistos em tom jocoso. Já a Classe 

Popular é representada por vezes de forma caricata. O grotesco ganha vida na "produção do 

mau gosto", que é a produção deliberada da alteridade como hierarquicamente inferior, em 

que se simulam banguelas, desgrenham-se os cabelos, sobrepõem-se desajeitadamente roupas 

e acessórios, acentuam-se os gestos e o tom de voz, tudo isso aliado muitas vezes a uma 

imagem de imoralidade. Os decotes da "periguete" são diferentes dos da moça de classe 

Média e Alta. Eles não cabem em si e se ancoram à disponibilidade sexual, muitas vezes com 

sentido diferente da liberdade sexual que pode ter uma outra pessoa com maior capital 

econômico e cultural. 

 E também é pelo argumento do consumo que se buscou nomear uma "nova classe", 

intermediária às classes Baixa e Média, a chamada "nova classe média". Como o nome faz 

surgir a própria coisa, tirando-a do anonimato e a situando-a em um lugar social e cultural 

(BOURDIEU, 2007; MOSCOVICI, 2011), muitas publicações midiáticas passaram a 

considerar este "grupo" como sendo dotado de características próprias, tanto pela 

apresentação quanto pela representação. Se "conhecer socialmente algo é falá-lo" 

(MOSCOVICI, 2012, p. 212), ainda não é possível afirmar que haja uma representação social 

do que significa o termo "nova classe média" para quase metade das pessoas pesquisadas, 

especialmente as das camadas mais baixas da estratificação e menos escolarizadas. O 

conhecimento do nome se dá com maior frequência quanto maior o nível de instrução e mais 

alta a camada social. Mas isso não quer dizer concordar, discordar ou ao menos entender o 

que ele signifique. Para grande parte dos conhecedores do nome, ele denota a ascensão das 

pessoas da Classe Popular, por meio do consumo e da renda, pessoas estas que teriam de fato 

passado para a Classe Média, conservando na aparência traços de sua origem social, o que é 

em essência o que os conteúdos midiáticos propagaram. O que é um movimento digno de 

nota, porque ao mesmo tempo que são retiradas diferenças na ordem econômica, são 

reforçadas outras na ordem da aparência e do simbólico. Mantêm-se, portanto, as diferenças 

entre grupos, especialmente no que se refere aos "tradicionais" e aos "novatos". Mas ainda há 

casos em que o entendimento do significado não é o reflexo do que tem sido apresentado ou 

representado na comunicação de massa. Há quem pense que o nome "nova classe média" se 

refere às pessoas da Classe Média que caíram na hierarquia social, o que é diferente do 

sentido apresentado pelos conteúdos midiáticos. Assim, não há necessariamente uma 

apropriação: há tanto a negociação quanto a negação dos sentidos (HALL, 2003).  

 Poderíamos pensar que essas diferentes apropriações sejam características de uma 

ancoragem incipiente, o que pode realmente ocorrer em alguns casos em que há a dúvida ou a 
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confusão. Mas grande parte dos conhecedores do termo também afirma de fato conhecer 

pessoas da "nova classe média", ou seja, neste caso, não estamos somente lidando com a 

nomeação midiática e seu reflexo nos discursos, mas há a personificação de uma classe por 

meio de conhecidos que agora podem comprar mais do que podiam antes.  

 Há, e isso algumas vezes independentemente do conhecimento do nome "nova classe 

média", a representação de que hoje em dia é possível para as camadas mais baixas da 

estratificação parcelar as compras e adquirir bens que antes não podiam. Não há uma 

percepção de que uma nova classe social tenha surgido a partir de melhorias de vida, como 

prestígio profissional ou aumento na escolaridade, atributos elencados nas representações 

como diferenciadores entre a classe média e a classe popular, mas as referências a uma 

suposta melhoria dizem respeito ao consumo mais acessível às pessoas de baixa renda. Além 

disso, do ponto de vista teórico, se uma classe social, no sentido em que estamos 

considerando teoricamente (BOURDIEU, 1987; 2012), é desenhada pela constituição e pelo 

volume de capital - econômico, social, cultural e simbólico -, além da trajetória social das 

pessoas, a compra de um carro, de eletrodomésticos, de celulares de última geração ou de 

tênis das marcas mais famosas e caras não nos habilita ainda a falar em mobilidade de classe 

social (ainda que possamos pensar em mudanças de posições dentro da mesma classe). 

 Mas se chegamos à conclusão de que nas representações sociais o consumo é 

fundamental para a mudança de classe social ("vou atravessar a rua quando eu tiver uma 

Hilux") e pelo conhecimento e sentimento de classe, pela posse ou não de uma casa própria, 

por poder gastar consigo e não só com o consumo para a subsistência, é possível pensar na 

nomeação de uma nova classe por meio do consumo como uma forma de dizer que fazemos 

parte de um país em que há mobilidade social e uma redução das desigualdades, como se 

vivêssemos em um país de Classe Média. E as próprias representações sobre o que seja uma 

classe social tendo o consumo como decisivo (fruto de apropriações de discursos que foram se 

tornando dominantes no decorrer do tempo) facilitam a introjeção desse discurso sobre uma 

"nova classe", de sua reprodução e legitimação, mesmo que na nossa pesquisa tenhamos 

mostrado que isso ainda esteja em estágio embrionário e nem possamos dizer se irá ou não se 

consolidar frente à situação econômica do país da atualidade. Pelo menos, nos conteúdos 

midiáticos, não se tem falado mais nisso com a mesma constância. 

 O que é importante pensar aqui, em relação aos conteúdos midiáticos, é na sua 

capacidade de circular informações e contribuir para a construção das teorias da vida 

cotidiana, as representações. Se no caso da "nova classe média", em poucos anos de 

veiculação, houve uma apropriação da nomenclatura e de alguns de seus sentidos, ainda que 
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somente pelas classes mais altas e mais escolarizadas (até pela clareza da apresentação nos 

conteúdos jornalísticos, em relação à representação dos conteúdos de entretenimento), 

podemos imaginar o poder que conteúdos que apresentam e representam as diferentes classes 

sociais por anos, décadas, vidas, têm de construir, reproduzir e contribuir para sedimentar 

sentidos que podem se tornar hegemônicos, a ponto de parecer normal que se produza o mau 

gosto das classes populares e/ou se idealize o gosto das classes mais altas, na aparência 

imediata e na conduta. Podem, assim, acabar autorizando e legitimando os critérios utilizados 

no valor-aparência, no julgamento de anônimos no cotidiano. "Os estereótipos só se 

justificam porque eles têm pé na realidade". 

 Retomando o valor-aparência, um objeto consumido, que vai dar indicativos da 

localização social do portador, pode ter leituras diferentes quando feitas pelo consumidor ou 

pela pessoa que está classificando este consumidor. Poderíamos pensar em inúmeros 

exemplos: uma viagem ao exterior poderia ser a prova decisiva de que houve uma mudança 

de classe. Mas para o indivíduo que está classificando, especialmente se tal tipo de viagem for 

um hábito seu, a presença do novato é a própria existência do blefe. Pode-se até ter uma 

aparência imediata similar, mas a conduta tenderá a ser observada para a valoração da 

aparência de classe. Ou o contrário: a conduta pode estar "de acordo", mas os objetos 

consumidos e o trato do corpo podem diminuir o capital simbólico que o capital econômico 

permitiu.  

  Isso porque as representações sobre as pessoas de classe mais baixa que a do 

classificador passam pelo que falta a elas, em relação ao protótipo (MOSCOVICI, 2011), que 

são as classes Média e Alta. Faltam-lhes bom gosto, discrição, modos, seriedade, elegância, 

para o que se considera apropriado. Se é assim, é porque são vistas por um olhar dominante 

que enxerga e decreta o que é necessário para se ter um valor-aparência positivo. E, como 

seria de se esperar de um pensamento dominante, ele é legitimado, visto como natural e passa 

a ser pouco questionado justamente por isso. São esquecidas as origens e as condições para a 

própria construção desse pensamento (BOURDIEU, 2007). Não é de se estranhar, portanto, 

que as pessoas das camadas mais baixas da estratificação tenham em muitos casos as mesmas 

representações que têm as pessoas das camadas mais altas. Por um lado, como afirmam 

Bourdieu (2007) e Goffman (1988), pode haver o sentimento de indignidade, de estigma, que 

é causado pelo reconhecimento dos valores dominantes a respeito do que é estar abaixo na 

hierarquia social, e isso é sentido porque existe o conhecimento do próprio lugar social. 

Assim, existe o incômodo na vivência do preconceito, quando sofrido, e o sentimento de 

injustiça. "As pessoas julgam demais pela aparência". Mas ao mesmo tempo, notamos um 
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senso de lugar (de classe) como estando "no meio da rua", que reflete representações 

dominantes negativas em relação ao que se entende por ser de classe mais baixa. A pessoa da 

camada baixa, se dentro desse espectro de pensamento, tende a aplicar a quem está em 

situação mais desfavorável que ela própria os mesmos critérios de classificação e 

hierarquização que lhe causaram o estigma em outro momento, numa espécie de identidade 

ambivalente (BARBOTIN, 2014). 

 Um complicador nessas classificações, assim, são as identificações das pessoas em 

relação às classes sociais, que não tendem às extremidades da estrutura social. Pouquíssimas 

pessoas se identificam plenamente com a Classe Baixa, tanto quanto com a Classe Alta. As 

identificações tendem a ocorrer mais com a Classe Trabalhadora - e isso em todas as camadas, 

o que aponta para uma representação que se difere de nomenclaturas utilizadas nas teorias 

quando querem se referir à Classe Baixa ou Operária (working class) - e com a Classe Média: 

o meio da rua por excelência. Essa vizinhança nas percepções pode acirrar as lutas no campo 

simbólico, justamente pela ameaça da identidade social (BOURDIEU, 2009). No caso da 

nossa pesquisa, pelo valor-aparência que atribui ao outro, uma pessoa pode pensar, agir, 

barrar oportunidades para quem está do lado menos favorecido da rua, dando preferência ao 

que enxerga pela frente como sendo "melhor". Isso não se configura como uma contradição, 

nem tampouco o estudo desse aspecto diz respeito a uma espécie de "desmascaramento" do 

pensamento de pessoas e grupos (MANNHEIM, 1974). O que esta conclusão nos mostra é a 

inserção de formas dominantes de pensar em diferentes perspectivas e localizações sociais, 

em que alguns discursos se impõem a outros e se instalam de forma hegemônica.  

 Esses tipos de representações que se espraiam por toda a estrutura social nos apontam 

(mais) algumas questões para se pensar em classes sociais. Por um lado, é inegável que os 

diferentes capitais possuídos pelas pessoas - econômico, cultural, social e simbólico - vão 

colocá-las em situação de desigualdade na busca e conquista de oportunidades na vida. Além 

desse "desenho" no espaço social, podemos perceber que há também um processo de 

consignação, de atribuição de características como se fossem intrínsecas às classes sociais (e 

até a criação de uma, como no caso da "nova classe média"), como vimos nos conteúdos 

midiáticos e também nas representações sociais: Classe Média é de tal forma; Classe Baixa, 

de outra, no que envolve os mais diversos atributos, tal qual responsabilidade, higiene, 

disponibilidade sexual etc., com base na aparência. Dessa forma, não é difícil pensar nas 

fronteiras que separam as classes, especialmente as que se encontram nos extremos na 

estrutura social. Por outro lado, justamente pelo fato de umas deterem maior acesso aos 

recursos, o que inclui o poder de voz e de fazer circular os seus discursos, inclusive pelos 
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meios de comunicação de massa, cria-se, a partir de uma perspectiva, um ideal de classe  - 

como se deve ser e o que é adequado - que é, em alguma medida, compartilhado por todas 

elas. Neste caso, as fronteiras se tornam fluidas, pois, não necessariamente os indivíduos se 

sentem de classes a que eles realmente pertencem. Bourdieu (2007) já apontava que é preciso 

analisá-las não somente pelo que elas são, mas por como são percebidas. Podemos pensar que 

é possível trabalhar com o tema também por como elas são sentidas e vividas, especialmente 

em uma sociedade que, como diz DaMatta (1997), iguala em um plano e hierarquiza no outro: 

há uma consciência da diferença vertical entre as classes (altas e baixas) "homogeneizando-

as" por um lado, mas ao mesmo tempo, aplicam-se as hierarquias no plano horizontal. Talvez 

este seja, se estamos corretos, um efeito expressivo da dominação na nossa sociedade, uma 

vez que o pensamento hegemônico situa cada um em seu lugar, em um processo de 

hierarquização múltiplo e contínuo, mas, os símbolos de status, como o consumo, geram uma 

sensação de igualdade. É como se bastasse aparentar para ser. É uma fluidez entre as classes, 

no sentido das representações, mas ao mesmo tempo um engessamento feito pelas 

classificações, em que o pior é definido pelo que lhe falta, podendo estar tanto na classe mais 

baixa, quanto na casa ao lado. Assim, cria-se uma identidade fragmentada, que vive a 

adequação e a inadequação quase que simultaneamente, já que ela é fundamentalmente 

relacional, e vai cambiar de acordo com o campo, o grupo ou a pessoa (inclusive anônima) 

com que se convive momentaneamente. Dessa forma, podem-se camuflar os próprios 

processos de geração de desigualdades, dificultando a tomada de consciência de tal 

dominação.  

 Talvez esse fosse um processo menos complexo (mas não menos dominador), se a 

aparência fosse uma categoria, cujas regras estivessem mais claramente difundidas, e ela 

pudesse ser utilizada mais facilmente como recurso, como capital. Mas estar adequado ou 

não, neste caso, depende, em grande medida, da perspectiva e da avaliação de alguém, e por 

isso a trabalhamos como valor. Mas, como dissemos, tal visão hegemônica é produzida e 

reproduzida por quem tem mais acesso aos diferentes capitais, e, por mais que seja difundida, 

sua apropriação - quando há - é feita com algum custo, tanto que a presença do novato é 

sentida ao menor deslize no manejo das regras já tão bem dominadas pelos "tradicionais". 

Velado, o preconceito gerado pelo valor-aparência não é declarado, objetivado com clareza. 

Não se fala: "não te contratarei porque, pelo fato de eu achar que você é pobre, duvido da sua 

responsabilidade"; "não me interesso por você porque você não tem dinheiro e cultura 

suficientes"; "você não é mulher pra casar"; ou "acho o seu comportamento tal qual o de um 

bárbaro". Há um julgamento negativo da própria atitude de julgar os outros pela aparência. 
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Assim, como reagir ao que não se apresenta claramente como ameaça? O preconceito pode 

estar presente em uma infinidade de maneiras: no olhar ou na indiferença, na pronta resposta 

negativa ao currículo com foto, no nem cogitar se relacionar, na condescendência por parte 

das pessoas que estão mais bem localizadas na estratificação e que faz com que algumas que 

estão abaixo não só se sintam desfavorecidas, mas se sintam menores. Algumas formas de 

reação estão no caldo da cultura, nas expressões como "coxinha", "madame", no escárnio em 

relação aos mais bem posicionados que tentam extrair algo que consideram cool das classes 

populares (SKEGS, 2004) etc. Mas convivem com essas formas de reação as formas de ação 

que tendem a repetir em muitos casos, em alguma medida, o pensamento dominante. 

 Esse eco não só mostra a força da reprodução de ideologias que mantêm relações de 

poder, mas a sua capacidade de se fazer acreditar até por quem é prejudicado por elas. 

Juntando-se a isso as representações e apresentações veiculadas nos meios de comunicação de 

massa, que aumentam o alcance e a força de legitimação dessas representações sociais, 

diminuem-se as possibilidades de mobilidade social ascendente de pessoas das camadas mais 

baixas, via capital social, somente pela aparência de classe. Por outro lado, as avaliações 

positivas das classes mais altas nos mais diferentes aspectos do valor-aparência permitem a 

elas que continuem acumulando as oportunidades (TILLY, 1998). As perspectivas, nesse 

sentido, nos parecem fluidas nas diferentes classes sociais, o que sugere uma certa 

homogeneização das representações, mas representações que hierarquizam e contribuem para 

a manutenção de desigualdades. E como isso toma uma dimensão inclusive moral, 

distinguem-se na cidade grupos que dividem fronteiras não somente pelas diferenças, pelos 

diferentes tipos de capitais, mas pela hierarquização em efeito cascata, pela oposição entre 

qualificados e desqualificados, apropriados e inapropriados, em muitos casos sem direito a 

resposta, já que a oposição é instituída ao primeiro olhar antes da interação, via valor-

aparência. Assim, o valor-aparência, quando relacionado com classe social, coloca "cada um 

no seu lugar", designando ao mais pobre a pobreza: no corpo, nos modos, no consumo, 

reservando a ele o lugar social da alteridade. E aí, dependendo do contexto, escondemos os 

pés. 
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ANEXO A - Questionário e roteiro para entrevistas 

 

Questionário 

 

Você tem mais de 18 anos? (Se sim, continuar).  
(  )  Sim     (  ) Não 
 
1. Só de bater o olho em uma pessoa, o que te faz achar que ela tem boa aparência?   (CARTÃO 
1, para escolher até 3, em ordem de prioridade) 
(  ) roupas diferentes do que está na moda  
(  ) roupas na última moda 
(  ) roupas de marcas caras    
(  ) roupas que mostram o corpo   
(  ) roupas que não mostram muito o corpo    
(  ) roupas mais coloridas  
(  ) roupas menos coloridas   
(  ) roupas apropriadas ao local   
(  ) roupas e sapatos em bom estado 
(  ) pele e cabelo produzidos 
(  ) higiene, parecer asseada   
(  ) dentes bem tratados 
(  ) ênfase nos acessórios, como brincos, colares e bolsas   
(  ) estilo de roupa mais informal    
(  ) parecer jovem 
(  ) estar em forma   
(  ) pele e cabelo naturais   
(  ) parecer sensual   
(  ) parecer rica   
(  ) estilo de roupa mais social   
(  )  outro: _______________________ 
 
2. E antes de conhecer a pessoa, só de olhar, como você definiria que uma pessoa tem bons 
modos? (CARTÃO 2, para escolher até 3, em ordem de prioridade) 
(  ) ser discreta   
(  ) ter comportamento adequado ao local ou à ocasião   
(  ) sorrir, cumprimentar   
(  ) falar baixo   
(  ) sentar de pernas cruzadas   
(  ) comer de boca fechada   
(  ) saber usar os talheres   
(  ) andar rápido 
(  ) andar devagar   
(  ) tratar bem as pessoas 
(  ) ser formal 
(  ) ser informal 
(  ) não mostrar emoções em público, como muita alegria/tristeza 
(  ) falar português corretamente 
(  ) respeitar o espaço dos outros  
(  ) outro: _______________________ 
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3. Olhe as fotos que estão no cartão FOTOS:  
 
 

 
3.1 A partir dessas fotos, na sua opinião, quem tem melhor aparência? 
(  ) foto 1     (  ) foto 2   (  ) indiferente  (  ) não sabe/não respondeu 
 
3.2 Qual delas na sua opinião parece ter mais bons modos? 
(  ) foto 1     (  ) foto 2   (  ) indiferente  (  ) não sabe/não respondeu 
 
3.3 Na sua opinião, qual delas você acha que estaria mais disponível pra levar uma cantada? 
(  ) foto 1     (  ) foto 2   (  ) indiferente  (  ) não sabe/não respondeu 
 
3.4 Qual delas tem jeito de ser mais asseada? 
(  ) foto 1     (  ) foto 2   (  ) indiferente  (  ) não sabe/não respondeu 
 
3.5 Alguma delas te parece mais responsável? 
(  ) foto 1     (  ) foto 2   (  ) indiferente  (  ) não sabe/não respondeu 
 
3.6 Qual profissão você acha que elas têm jeito de ter?  
Foto 1 ___________________ 
Foto 2 ___________________ 
 
3.7 Atribua um número correspondente à classe social que você acredita que as personagens 
fazem parte: 
(1) Classe alta 
(2) Classe média 
(3) Classe popular 
(4) Não sei 

 
(  ) foto 1      
(  ) foto 2     
 
4. Para você, o que diferencia as pessoas da CLASSE MÉDIA das pessoas da CLASSE 
POPULAR? A classe média tem:  
 
 Muito 

menos 
Um 
pouco 
menos 

Indifere Um 
pouco 
mais 

Muito 
mais 

NR/NSD 

Dinheiro       
Escolaridade       
Bons modos       
Higiene       
Vontade de trabalhar       
Saber se comportar de 
acordo com a ocasião ou o 
lugar 

      

Prestígio profissional       
Amigos       
Boa aparência       
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5. Se você pudesse atribuir uma cor de roupa para pessoas de uma classe social, qual seria?  
Para classe média __________________ 
Para classe baixa  __________________ 
 
6. Você já ouviu falar na expressão “nova classe média” ou “nova classe C”?  
(  ) sim  (  )  não 
Se sim, onde? (SE NÃO, pular para questão 12) 
______________________________________________________________ 
 
7. O que significa esse termo pra você?________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
8. Você já viu ou conhece alguém dessa NCM? 
(  ) Sim    (  ) Não  (  ) não sabe/não respondeu 
 
9. SE SIM - Por que você diz que essa pessoa é da NCM? _________________________ 
__________________________________________________________________________ 
  
10. Se fosse pra situar essa hipotética NCM em uma classe, em qual ela estaria? 
(  ) classe alta  (  ) classe média (  ) classe baixa  (  ) não sabe/não respondeu 
 
11. Agora olhe novamente a Foto 1 e a Foto 2: se alguma delas fizesse parte da NCM, qual 
seria? 
(  ) foto 1     (  ) foto 2   (  ) indiferente  (  ) não sabe/não respondeu 
  
12. Nome (não será divulgado): ________________________________________________ 
 
13. Sexo: ( ) mas (  ) fem 
 
14. Idade:______________ 
 
15. Seu grau de escolaridade:  
(  )  Analfabeto 
(  ) Ensino fundamental incompleto 
(  ) Ensino fundamental completo 
(  ) Ensino médio incompleto 
(  ) Ensino médio completo 
(  ) Ensino superior incompleto 
(  ) Ensino superior completo 
(  ) Pós-graduação incompleto 
(  ) Pós-graduação completo  
 
16. Profissão: ________________________________________________ 
 
17. Posição na ocupação: 
(  ) Empregado   
(  ) Trabalhador doméstico   
(  ) Conta própria   
(  ) Empregador   
(  ) Trabalhador não remunerado membro da unidade domiciliar   
(  ) Outro trabalhador não remunerado   
(  ) Trabalhador na produção para o próprio consumo   
(  ) Trabalhador na construção para o próprio uso   
(  ) não aplicável  
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18. Onde a sua renda mensal se encaixa?  
(se estudante, e no caso de não ter renda própria, situar a renda do pai ou da mãe – o mais bem 
posicionado):  
( ) até R$ 788,00                                       ( ) de R$ 788,00 a R$ 1.576,00 
( ) de R$ 1.576,00 a R$ 3.940,00             ( ) de R$ 3.940,00 a R$ 7.880,00 
( ) acima de R$ 7.880,00 
 
19.Setor onde mora: ___________________________________________ 
 
20. O quanto você se identifica com as classes abaixo? 

(1) Me identifico plenamente 
(2) Me identifico pouco 
(3) Não me identifico nada 

     
(  ) Popular (  ) Trabalhadora  (  ) Nova Classe Média   (  ) Média   (  ) Alta 
(  ) Sem Classe  (  ) Nova Classe C  (  ) Nova Classe Trabalhadora (  ) Baixa 

 

 

Roteiro para entrevistas. 

 
1 - Quando você bate o olho em alguém você consegue saber de qual camada social ela é? 
Como?  
 
2 - Como você imagina que seja a casa de uma pessoa de classe média? Descreva a sala. E 
como você acha que é a de uma pessoa de classe popular? 
 
3 - No caso das roupas? 
 
4 - Tem diferença na alimentação ou no jeito de comer? 
 
5 - E no jeito de se comportar em público? 
 
6 - O que mais você acha que difere as pessoas das classes médias das classes populares? 
 
7 – (Se a pessoa disse que já ouviu falar da NCM): Existe de fato, você já viu? Você acha 
legal essas pessoas estarem frequentando o mesmo lugar que você? Qual é a sua impressão no 
modo de vestir? O que você notou? 
 
8 - O que você acha de cada vez mais pessoas estarem podendo andar de avião (ou consumir 
coisas que até então você consumia)? Muda alguma coisa pra você? 
 
9 - Você namoraria com uma pessoa da classe popular ou deixaria filha/filho namorar?   
 
10 - O fato de a pessoa ser da classe popular tem alguma influência na hora de conseguir um 
emprego onde você trabalha? Você acha que existe preconceito?   
 
11 - Você se considera de alguma classe social? Se sim, qual? Por quê? O que define essa 
classe pra você? 
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ANEXO B - Cartões 

 

CARTÃO 1 

 

 

 

 

CARTÃO 2 
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CARTÃO FOTOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

278 

ANEXO C - Tabelas e testes estatísticos 

 

Tabela 4 - A estratificação nos locais de pesquisa 
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Tabela 5 - Melhor aparência Cartão Fotos de acordo com a Camada social dos respondentes  
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Tabela 6 - Higiene no Cartão Fotos de acordo com a Camada social dos respondentes  
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 Tabela 7 - Melhor aparência no Cartão Fotos de acordo com a Escolaridade dos respondentes 
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Tabela 8 - Frequência Bons Modos - Cartão Fotos 

 

 
 

Tabela 9 - Bons modos no Cartão Fotos de acordo com a Camada social dos respondentes   
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Tabela 10 - Bons Modos no Cartão Fotos de acordo com a Escolaridade dos respondentes  
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Tabela 11 - Disponibilidade sexual no Cartão Fotos  de acordo com a Camada social dos respondentes
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Tabela 12 - Disponibilidade sexual no Cartão Fotos de acordo com o Sexo dos respondentes 
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Tabela 13 - Responsabilidade no Cartão Fotos de acordo com a Camada Social do respondente 
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Tabela 14 - Relação entre a Posição na ocupação e a Camada Social dos respondentes 
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Tabela 15 - O quanto a classe média tem de HIGIENE em relação à classe baixa

 
 

Tabela 16 - O quanto a classe média tem de VONTADE DE TRABALHAR em relação à classe baixa 

 
 

Tabela 17 - O quanto a classe média tem de AMIGOS em relação à classe baixa 
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Tabela 18 - Classe social atribuída à Foto 1 de acordo com a Camada social do respondente
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Tabela 19 - Classe social atribuída à Foto 2 de acordo com a Camada social dos respondentes
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Tabela 20 - A relação entre a Classe Social da Foto 2 com a Melhor aparência
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Tabela 21 - A relação entre a classe social da Foto 1 com a Melhor aparência 
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Tabela 22 - A Melhor aparência no Cartão Fotos de acordo com o Sexo dos respondentes 
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Tabela 23 - A Higiene de acordo com a Classe social atribuída à Foto 1
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Tabela 24 - A Higiene de acordo com a Classe social atribuída à Foto 2 
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Tabela 25 - Os Bons modos de acordo com a Classe social atribuída à Foto 2 
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Tabela 26 - Os Bons modos de acordo com a Classe social atribuída à Foto 1 
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Tabela 27 - A Disponibilidade sexual de acordo com a Classe social atribuída à Foto 1 
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Tabela 28 - A Disponibilidade sexual de acordo com a Classe social atribuída à Foto 2 
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Tabela 29 - A Responsabilidade de acordo com a Classe social atribuída à Foto 2 
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Tabela 30 - A Responsabilidade de acordo com a Classe social atribuída à Foto 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

302 

Tabela 31 - Característica da ocupação em relação à Classe social atribuída à Foto 2 
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Tabela 32 - Característica da ocupação em relação à Classe social atribuída à Foto 1 
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Tabela 33 - A Responsabilidade no Cartão Fotos de acordo com a Posição na ocupação do respondente 
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Tabela 34 - Já ter ouvido as expressões "Nova Classe Média" ou "Nova Classe C",  
de acordo com a Camada social dos respondentes 
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Tabela 35 - Já ter ouvido as expressões "Nova Classe Média" ou "Nova Classe C" de acordo com a Escolaridade 
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Tabela 36 - O que significa "nova classe média" para os respondentes 
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Tabela 37 - O significado de "nova classe média" de acordo com a Camada social do respondente 
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Tabela 38 - O significado de "nova classe média" de acordo com a Escolaridade do respondente 
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Tabela 39 - A Camada social do respondente que conhece ou não alguém 
que julgue de "nova classe média" 
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Tabela 40 - Por que o respondente julga ser o conhecido de "nova classe média"

 
 
 
 

Tabela 41 - Em que classe se situaria a pessoa conhecida considerada de "nova classe média" 

 
 
 
 

Tabela 42 - Qual das personagens do Cartão Fotos seria da "nova classe média" 
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Tabela 43 - Graus de identificação com a classe popular 
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Tabela 44 - Graus de identificação com a classe trabalhadora 
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Tabela 45 - Graus de identificação com a "nova classe média" 
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Tabela 46 - Graus de identificação com a classe média 
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Tabela 47 - Graus de identificação com a classe alta
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Tabela 48 - Graus de identificação com a afirmação de não ser de nenhuma classe 
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Tabela 49 - Graus de identificação com a "nova classe c"
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Tabela 50 - Graus de identificação com a "nova classe trabalhadora" 
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Tabela 51 - Graus de identificação com a classe baixa
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Tabela 52 - A Escolaridade de acordo com a Camada Social dos respondentes 
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Tabela 53 - A característica das ocupações da Foto 1 em relação à responsabilidade no Cartão Fotos 
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Tabela 54 - A característica das ocupações da Foto 2 em relação à responsabilidade no Cartão Fotos 
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Tabela 55 - A característica das ocupações atribuídas à Foto 1  

 

 
 

Tabela 56 - A característica das ocupações atribuídas à Foto 2  

 
 
 
 

Tabela 57 - Onde os respondentes já ouviram falar em "nova classe média"  

 
 


