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Resumo
Este trabalho traz dados da minha tese de doutorado em Sociologia, orientada pelo Prof.
Manuel Ferreira Lima Filho, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da
Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, e defendida em
dezembro de 2015. O objetivo da pesquisa foi entender critérios de classificação de
anônimos no cotidiano com base na aparência; entender se tais critérios se relacionam
com a classe social inferida do indivíduo classificado; e por fim, se essa valoração que se
faz da aparência pode influenciar as decisões pela interação social, no que se refere a
oportunidades no mercado de trabalho e matrimonial. Para isso, realizamos um survey
com 201 pessoas e 18 entrevistas, em locais de consumo de Goiânia - Goiás. Percebemos
que há um paralelismo entre as representações sobre a classe social atribuída ao
classificado e outros atributos, como boa aparência, comportamento adequado, discrição,
higiene, disponibilidade sexual, responsabilidade, de forma que, quanto mais alta a classe
atribuída ao indivíduo classificado, mais bem avaliados são tais atributos. Essa
hierarquização interfere nas decisões sobre interação, já que, somente com base na
aparência e no que se infere a partir daí, as pessoas das classes mais altas teriam
preferência em vagas de emprego e em relações afetivas. Além disso, observamos que tal
pensamento se espraia por todas as camadas sociais, podendo contribuir para o acúmulo
de oportunidades dentro das camadas mais bem favorecidas na estrutura social,
reproduzindo, com preconceitos por vezes velados, as desigualdades objetivas.
Palavras-chaves: aparência; classe social; hierarquias; capital social; desigualdade.

Introdução.
Quando alguém fala que em algum lugar só compareceu "gente bonita", ou
quando vemos na mídia bordões como "sou pobre, mas sou limpinha", o que isso
necessariamente quer dizer? Estar ou não adequado a um padrão, mais especificamente o
de uma "boa aparência", nos parece uma divisão que é feita na esfera do cotidiano e 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
(classificadas e classificadoras). Aparentar bem, que diz respeito à aparência percebida
imediatamente e também à conduta, pode ajudar na conquista de empregos e de

casamentos, ou seja, pode influenciar no capital social, na rede de relacionamentos, que é
uma das formas de acesso a oportunidades de vida e mobilidade social.
Mas aparentar bem é aparentar para alguém. Por mais que possamos investir em
estratégias para manipular a própria aparência, os critérios de valoração são também
exteriores a nós. Somos classificados por outras pessoas, assim como também somos
classificadores da aparência alheia. Passamos então da ideia da aparência como um
recurso para a ideia da aparência como um valor, que é avaliado positiva ou
negativamente por alguém. Assim, nos propomos aqui a inicialmente pensar no indivíduo
classificador.
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 inferida da pessoa
classificada. 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 objetivo, então, é buscarmos entender quais são esses critérios que estão
ancorados à noção de classe social do indivíduo classificador, que são utilizados para a
classificação de anônimos nos espaços públicos, e se essa valoração tem o poder de
influenciar as decisões sobre interação com o indivíduo classificado. Em outras palavras:
queremos entender em que medida a aparência hierarquicamente valorada pode engessar
certas mobilidades que passam, por exemplo, por relacionamentos afetivos e conquistas
de empregos.

Caminhos teóricos: classe social, consumo e valor-aparência.
Apenas pela nossa proposta de estudo que apresentamos na introdução, é possível
vislumbrar a importância de um aprofundamento teórico em alguns temas-chaves, como
classe social, consumo e o que estamos chamando de valor-aparência. Uma discussão
mais aprofundada sobre esses temas fizemos em Jordão (2015), onde é possível entender
mais detalhadamente os motivos pelos quais percorremos os caminhos teóricos e
metodológicos presentes neste trabalho.

No que se refere ao controverso conceito de classe social, seguimos o modo de
pensar de Pierre Bourdieu (2012), que entende 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. O espaço social é constituído por um
conjunto de posições distintas e coexistentes, e algo que é fundamental na teoria de
Bourdieu (1996) é que 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.
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 relacionamentos 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). 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
(em quantidade e/ou em tipos de capitais predominantes) estarão mais próximas no
espaço, e que 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).
Esta perspectiva de classe nos permite fazer uma aproximação da visão do
consumo como cultura material. Se a localização na estrutura social vai depender do
quanto eu tenho principalmente de capital econômico e cultural (e tudo isso quando
reconhecido gera um ganho simbólico, de prestígio), o que eu compro também dá
mostras do que eu posso comprar a partir da minha renda e o que eu escolho comprar a
partir do meu conhecimento. Ou seja, o consumo, como o eu-visível, pode oferecer sinais
da minha própria posição social.
Existem diversas formas de pensar o consumo e as diferentes correntes teóricas
são uma prova disso, sem que uma necessariamente se sobreponha a outra. Uma
característica comum a muitas delas é a separação da materialidade e da espiritualidade,
como se o consumo fosse algo exterior a nós e que a nossa subjetividade é o que se
encontra do lado de dentro. O que está do lado de fora seria falso ou mera representação.
Uma crítica de Miller (2013) aos estudos sobre consumo trata da dificuldade de se
enxergar a cultura material como construída e construtora das pessoas. Segundo o autor,
vestuário, por exemplo, desempenha um considerável papel na constituição da
experiência particular do eu.
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).

Dessa forma, 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). Para Douglas e Isherwood (2009), os bens são véus que
disfarçam as relações sociais que cobrem, e não somente são 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.

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, ainda que não haja uma intencionalidade do consumidor no processo (id.,
2009).
Desta forma, o consumo é um marcador social, e é um dos marcadores mais
visíveis, porque está no campo da aparência. A aparência é o corpo visível, é o eixo da
relação da pessoa com o mundo, inserindo-a 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)2.

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.
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-
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"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)

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).

Mas, ainda que a aparência seja manuseada como um capital, podemos pensar
que não necessariamente as estratégias serão lidas e entendidas pelo indivíduo
classificador nas situações de interação, de acordo com a intenção de quem a manipulou.
Tendo em vista que um indivíduo não somente reage aos estímulos de um outro, mas
também o interpreta (NUNES, 2005), as avaliações podem colocar por terra as
estratégias, quando há, e a leitura adquire relevância nas decisões de interação (sem
perder de vista que o classificador também é classificado). Voltando nossa atenção para
esta leitura é que estamos pensando a aparência não só como ela se apresenta, mas como
ela é lida e valorada, ou seja, a aparência como um valor hierarquicamente considerado:
o valor-aparência. Ele é, assim, 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: se o intuito
é sedução, o critério pode ser diferente do utilizado para classificar candidatos a uma
vaga de emprego.
Mas para uma análise de forma mais geral dessa construção do valor-aparência,
vamos trabalhar a partir do que Moscovici (2011) chama de representações sociais, ou
seja, os modos de compreender e comunicar, que possibilitam a interpretação e a
formação das teorias do senso comum. 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, produzindo o que se
entende pelos comportamentos adequados (MOSCOVICI, 2012). Um dos processos
geradores das representações que nos chamam a atenção é a ancoragem. 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.
E o anônimo, na vida cotidiana, é esse desconhecido sobre quem o classificador
vai fazer sua interpretação e estabelecer sua teoria própria, com base apenas na aparência
do outro, ancorando-a às próprias experiências e percepções do que seja adequado ou
não.

Caminhos metodológicos.
Esta pesquisa foi dirigida tendo em vista quatro eixos principais: entender o que
as pessoas pensam sobre aparência; entender o que as pessoas pensam sobre classe
social; entender se há relação entre uma coisa e outra e se isso tem poder de influenciar
as decisões sobre interação social.
Para viabilizar metodologicamente este entendimento, utilizamos técnicas
quantitativas e qualitativas, aplicando um survey a 201 pessoas em locais de consumo.
Escolhemos três, na cidade de Goiânia: Aeroporto Santa Genoveva, Feira da Lua e
Centro Comercial Popular, também conhecido como Camelódromo Central. Nos mesmos
locais também realizamos 18 entrevistas. Posteriormente, estratificamos os respondentes
em camadas sociais - média-alta, média, média-baixa e baixa -, com base nos critérios de
Quadros e Maia (2010), para sabermos também a localização na estrutura de onde partem
as representações sociais dos indivíduos. Para considerar se há ou não uma relação
estatisticamente significativa entre as variáveis, como camada social do respondente e
determinada representação social, aplicamos testes de independência, como o QuiQuadrado (x2), 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
frequências3. Para isso, utilizamos (e só iremos apresentar neste trabalho) o que tem sido
convencionado para o nível de significância em grau de probabilidade de 0,05 (LEVIN,
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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.	
  

1987) 4 . Tudo isso trabalhado paralelamente às falas dos entrevistados, que nos
possibilitaram um maior aprofundamento em algumas questões e também viabilizaram
que conhecêssemos um pouco mais de suas histórias, relacionadas com o nosso tema de
pesquisa.
É preciso esclarecer como foi a constituição de algumas questões e sua aplicação
em campo, especialmente nas que buscavam saber o que constituiriam uma "boa
aparência" e "bons modos" para os respondentes. Além de buscarmos na teoria,
especialmente em Pierre Bourdieu, Erving Goffman e em Norbert Elias, traços que
poderiam nos ajudar na construção das categorias, fizemos uma pesquisa de campo
prévia, pedindo que as pessoas apontassem características que constituiriam tais atributos
na classificação de anônimos que se veem nas ruas, antes mesmo de interagir com eles.
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", o que nos sinalizou a
necessidade de uma separação entre aparência imediata e comportamento. 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 e montarmos os Cartões,
que assim ficaram:
a) Cartão 1 (P: Só de bater o olho em uma pessoa, o que te faz achar que ela tem
boa aparência? Citar 3, começando pelo que é mais importante): roupas diferentes
das que estão 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
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  Em Jordão (2015), é possível encontrar também os testes que mostram a força da associação entre as
variáveis. Uma vez encontrada uma relação estatisticamente significativa entre elas, analisamos o quanto
essa associação é forte ou fraca, com coeficientes de correlação apropriados para cada caso. Para isso,
utilizamos o Coeficiente V Cramér, nos casos do cruzamento entre variáveis nominais (ou ordinais tratadas
como nominais), 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).

sensual; parecer rica; estilo de roupa mais social; e outros, para que o respondente
pudesse acrescentar outra categoria ao seu critério;
b) Cartão 2 (P: Antes de conhecer uma pessoa, só de olhar, como você definiria que
ela tem bons modos? Citar 3, começando pelo que é mais importante): 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.
Os cartões foram 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.

Figura 1: Cartão Fotos

Os entrevistados não sabiam de onde tiramos tais fotos, mas buscamos as
imagens em cenas da novela Avenida Brasil, exibida em 2012 pela Rede Globo. Avenida
Brasil, uma novela que foi veiculada em horário nobre na Rede Globo e que, com 79%
dos personagens pertencendo às classes populares, acabou trazendo à baila uma
discussão midiática sobre diferenças de classes e de gostos. Escolhemos, assim, duas

personagens representando papéis de pessoas de classes sociais diferentes (a Foto 1, com
uma personagem da classe popular, que fazia o papel de cabeleireira; e a Foto 2, com
personagem da classe média, envolvida com um empresário a quem conheceu em um
curso de filosofia), retirando qualquer forma de identificação, como rosto e cenário para
que os respondentes não fossem influenciados pela narrativa da novela. 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. 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.

Aparências de classe: as relações entre valor-aparência e noções de classe social.
Como dissemos anteriormente, na construção dos cartões para levar a campo,
existiam várias possibilidades de respostas para a pergunta "só de bater o olho em uma
pessoa, o que te faz achar que ela tem boa aparência?". Como cada respondente deveria
elencar três opções em ordem de importância (mais pra menos), e por vezes um mesmo
atributo apareceu com importâncias diferentes, classificamos o peso geral dos atributos
mais citados em três níveis, como pode ser visto no gráfico a seguir. Em relação à
aparência imediata, temos:

Gráfico 1: Os três principais atributos que constituem a boa aparência.

Já para entendermos o que seriam os “bons modos”, repetimos o mesmo
procedimento com outro cartão, obtendo o resultado abaixo:

Gráfico 2: Os três principais atributos para “Bons Modos” por ordem
de importância para o total da amostra.

Assim, para a boa aparência imediata, contam limpeza, estar com roupas
adequadas e em bom estado, enquanto a conduta é bem avaliada quando se trata bem as
pessoas, se tem comportamento adequado e discreto. Em ambos os casos, podemos
perceber a importância do capital econômico e cultural da pessoa classificada.
Interessante notar que a questão de se estar “adequado” aparece tanto para boa aparência
imediata, quanto para bons modos, o que nos remete à questão da competência para o
consumo, em que deve-se consumir de forma apropriada, ou seja, dentro das normas.
Para Bourdieu (2007), geralmente esquece-se da origem do aprendizado dessas regras, de
forma que ter bom gosto ou saber se comportar sejam frutos de uma espécie de dom ou
de talento.
Queríamos então ver como esse tipo de classificação ocorre “corporificada”, e
para isso nos utilizamos do Cartão Fotos. Para 81,1% do total dos respondentes, a
personagem da Foto 2 tem melhor aparência do que a da Foto 1 e também tem melhores
modos para 68,7% da amostra.
Em relação à higiene, o atributo que tem o maior peso no que constitui a boa
aparência, 51,2% do total de respondentes afirmou ser a personagem da Foto 2 mais
asseada do que a da Foto 1. Não seria uma frequência tão alta, caso houvesse equilíbrio
entre as fotos. Mas a personagem da Foto 1 foi escolhida como tendo mais asseio por
somente por 10% do total. 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, pela maior ou menor quantidade de objetos, que poderia “poluir” a
imagem. Existe, portanto, algo nas fotos que passe essa sensação de limpeza/sujeira
(ainda que simbólica) para os respondentes.
Para além dos dois principais critérios de classificação social pré-interação,
quisemos também observar se, pelas fotos, é possível atribuir a uma ou a outra
personagem outros aspectos, como disponibilidade sexual e responsabilidade. No total da
amostra, 66,2% afirmaram ter a personagem da Foto 1 maior disponibilidade para levar
uma cantada, havendo um equilíbrio da escolha entre todos os estratos dos respondentes.
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 pra 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, diferente de 7,9%, que afirmaram que a figura da Foto 1 seria mais
responsável.
O passo seguinte da nossa análise foi tentar entender como se constituem as
representações sobre classe social para os respondentes. Perguntamos o que as pessoas da
Classe Média teriam de diferente (muito menos, um pouco menos, indiferente, um pouco
mais, muito mais) do que as pessoas da Classe Popular, testando atributos como:
dinheiro, escolaridade, prestígio profissional, higiene, amigos, vontade de trabalhar, boa
aparência e comportamento adequado. Entre outros, existe importância para os
respondentes de dinheiro (55,3% - um pouco mais; 25,1% - muito mais), escolaridade
(53,3% - um pouco mais; 21,6% - muito mais) e prestígio profissional (41,2% - um
pouco mais; 34,7% - muito mais), que têm relação mais entranhada com o conceito de
classe social com o qual estamos trabalhando (formado pelos capitais econômico,
cultural e social, em seu volume e sua constituição, e o prestígio decorrente).
Para vermos se e como a noção de classe a respeito de um anônimo é inferida a
partir da aparência, nos utilizamos novamente do Cartão Fotos. Entre as opções Classe
Alta, Classe Média, Classe Baixa e Não Sei, 63,2% do total da amostra afirmaram ser a
personagem da Foto 1 pertencente à Classe Baixa. Já a personagem da Foto 2 foi
considerada da Classe Média por 66,7%. Também fizemos uma pergunta aberta em que
o respondente poderia atribuir livremente uma ocupação às personagens das fotos. 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.
(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)

Mas, além dos atributos que são indicadores mais diretos da localização social
das pessoas, encontramos a relação com outros que não seriam ligados a priori, como
boa aparência e o comportamento adequado, diferenciando a Classe Média da Baixa.

Gráfico 3 - O quanto a classe média tem de BOA APARÊNCIA em relação à classe baixa.

Gráfico 4 - O quanto a classe média SABE SE COMPORTAR em relação à classe baixa.

Ou seja, os critérios utilizados para valorar a aparência são também ancorados,
trazidos para construir a noção de classe social para os respondentes, especialmente no
que diferencia a Classe Média da Classe Baixa. Com a pergunta nas entrevistas semiestruturadas - “só de bater o olho, você consegue saber de que classe social a pessoa é?”
- acabamos encontrando também a aparência e a conduta 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)
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 préjulgamento, 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)

É possível notar a importância da aparência na classificação de outra pessoa em
termos de localização na estrutura social. Há a percepção de uma diversidade de
aparência e modos quando se fala genericamente de classes sociais. Mas, quando
perguntamos o que diferencia as pessoas da classe média da classe baixa, a diferença se
torna hierarquizada:
(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)
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)
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)

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)
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 remete ao processo civilizador ao fim do feudalismo, trabalhado por
Elias (1994), em que surge a tendência entre nobres e burgueses do controle das
emoções, vistas como inferiores à razão. Pelo que notamos, essa valoração do fim da
Idade Média 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, ainda assim, que a importância deste tipo de comportamento
tivesse um peso diferente na medida em que se muda de camada social dos respondentes.
Mas o que pudemos notar é que este é um atributo valorizado por todas os estratos. 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.
O passo seguinte da nossa análise consiste em analisar mais detidamente a relação
entre a valoração da aparência e a classe social atribuída a alguém. O que pudemos
perceber é que existe uma relação entre a classe social atribuída às personagens das 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 do que a personagem da Foto 1, em uma relação estatisticamente
significativa. 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.
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%. Ainda em relação aos bons modos, das pessoas que associaram a Foto
1 à Classe Baixa, 4,7% consideraram ter esta personagem melhores modos do que a
personagem da Foto 2, contra 74,8% que acreditam ter esta última tal característica.
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.
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)

Relacionamos também a escolha da classe social das personagens do Cartão
Fotos com a noção de responsabilidade, mas não encontramos uma relação
estatisticamente significativa. Tal relação ocorre com base na característica das
ocupações (nível manual, técnico e superior), como veremos a seguir.
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; 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. Agora, 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.
Assim, podemos afirmar que existe uma relação entre a valoração da aparência da aparência imediata e da conduta - e as representações que a amostra têm sobre classe
social. Estão na órbita dessas representações 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.
Toda essa investigação, além de mostrar quais são os atributos que ancoram a
noção de classe social e a boa aparência para os respondentes, em última análise visa
entender o quanto isso pode ou não interferir nas tomadas de decisões sobre interação
social, como nas situações de o indivíduo classificado estar concorrendo a uma vaga 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, especialmente em relação a
possibilidades de decisões futuras. A ideia aqui foi perguntar para as pessoas se elas
namorariam/gostariam que seus filhos namorassem; ou empregariam alguma das
personagens do Cartão.

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, alguma dessas aqui (Cartão Fotos) 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)

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, 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)

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).
Mas foi possível perceber que a maior parte das representações se mostraram
homogêneas em todos os estratos. De forma geral, as representações sobre as pessoas de
classe mais baixa que a do classificador passam pelo que falta a elas, em relação a um
protótipo (MOSCOVICI, 2011), que seriam 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. Mas ao mesmo tempo, notamos um senso de lugar (de classe) como
"intermediário", 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).

Considerações finais.
Com base na literatura e na empiria, pensamos a aparência como sendo
constituída pela aparência imediata (que envolve o consumo) e pela conduta. Mas quais
são os critérios dominantes para se avaliar a aparência, atribuindo um valor a ela? É por
isso que estamos trabalhando com o conceito de valor-aparência, pois, nos locais
públicos com pessoas anônimas, pode ser 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 se elas se
encontram em bom estado. 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 do capital cultural no caso da conduta,
que está sempre ligada ao conhecimento de regras do que se considera apropriado.
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
observada. 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; 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 se há ancoragem entre esses aspectos. 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. Com relação à conduta,
ocorre também uma relação 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.
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, para quem foram atribuídas ocupações de nível superior.
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 (o currículo com foto é um exemplo). Para alguns entrevistados, é
maior a probabilidade de uma pessoa dar uma oportunidade de emprego a alguém que
seja classificado como de classe 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. 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.
Pudemos observar na pesquisa que há nas representações um preconceito contra
as pessoas das camadas populares, mas isso ocorre independentemente da camada social
do respondente, ou seja, ainda que ele seja da camada mais baixa da estratificação, ele
mostra uma representação pejorativa ao que ele considera como “pobre”. 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 colocálas 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
essencialização, de atribuição de características como se fossem intrínsecas às classes
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, 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"
cada uma do seu lado, mas ao mesmo tempo, aplicam-se as hierarquias no plano
horizontal.
Se na vida cotidiana, as escolhas por quem se vai ou não conviver sejam feitas
pelo valor-aparência, que vimos estar relacionado com a noção de classe social que as
pessoas têm, podemos pensar que há uma incidência dessa classificação no capital social
do indivíduo classificado. A diferença passa, assim, a ser desigualdade. Deixar de
contratar, de namorar, de fazer amizade são aspectos que, juntamente com os outros
recursos, podem influenciar nas chances de vida de uma pessoa. Da mesma forma, deixar
de conviver com o outro para conviver com os “pares” pode acabar contribuindo para
manter as oportunidades dentro de uma mesma camada, ou nas camadas superiores. Isso
pode ser visto como um dos mecanismos de criação e manutenção das desigualdades
duráveis (Tilly, 1998) e acabar inibindo a mobilidade - via capital social - das pessoas em
situação menos favorável na estrutura social.
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