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RESUMO

O consumo tem funcionado, ao longo da história, como um campo de
reprodução social, sobretudo para demarcar as camadas sociais e gerar
distinção entre os indivíduos e grupos na sociedade. Esta dissertação
estabelece um panorama dos estudos acadêmicos recentes da área de
Marketing que relacionam o consumo de status ao consumo de produtos
culturais e busca compreender esse mecanismo de consumo de status através
da análise do consumo de produtos culturais por mulheres da nova classe
média no Rio de janeiro. Primeiro, são mencionadas as diversas pesquisas
relacionadas a consumo, cultura e identidade. Em seguida, traça-se um painel
com a evolução histórica das pesquisas sobre consumo de status, da
classificação de produto cultural no Brasil, do consumo de produtos culturais
como uma estratégia de consumo de status e da discussão sobre nova classe
média brasileira. Por fim, apresentam-se os resultados obtidos e as análises
das evidências coletadas através de entrevistas realizadas de 12 mulheres
pertencente a nova classe média na cidade do Rio de Janeiro.
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ABSTRACT

This work creates a view of the researches about status consumption and its
connection to cultural products consumption. First, there will be exposed the
studies about consumption, culture and identity. Then after, it shows the
historical evolution of researches about consumption status and there is the
definition and classification of cultural product in Brazil, its use as a status
consumption strategy and the discussion about new Brazilian middle class.
Finally, this work shows its results and the analyses of the evidences that came
from 12 interviews with Brazilian woman who belong to new Brazilian middle
class.
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO

1.1. APRESENTAÇÃO
A principal motivação para a presente pesquisa surgiu da estranheza
causada à pesquisadora ao constatar o processo de esvaziamento de
equipamentos culturais, como o das salas de cinema (DATAFOLHA, 2007) ao
longo dos últimos anos. A estabilidade econômica e o aumento do poder de
compra, sobretudo da classe C, possibilitou o aumento do consumo das
famílias brasileiras, sobretudo de bens de consumo não duráveis, como os
alimentos industrializados (FECOMÉRCIO, 2012). Então, por que esse
crescimento também não se refletiu em mesma proporção no consumo de
produtos culturais, e, ao invés disso, diminuiu. Que fatores regem esse tipo de
consumo e definem as escolhas do consumidor?
Segundo a Pesquisa Nacional de Amostras a Domicílio (PNAD) realizado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2003, menos da
metade dos brasileiros se encontrava em um patamar médio de consumo. Em
2011, quase dois terços da população já tinha alcançado esse patamar. A
classe C, agora alçada ao status de nova classe média brasileira, já representa
54% da população e responde por 51% da renda (NERI, 2010). Entre 2010 e
2011, foi o único estrato social brasileiro que continuou em expansão. Nesse
período, 3,6 milhões de pessoas migraram para a classe C, conforme dados da
PNAD 2010.
Nesse sentido, considerando que a gama de produtos culturais em oferta no
Brasil é bem ampla - contemplando cinema, teatro, show, exposições, entre
outros - o que faz com que pessoas de uma mesma classe social, e, portanto,
mesmo nível de renda e capacidade de consumo, e em mesmo estágio de vida
tenham práticas distintas de consumo de produtos culturais? Em outras
palavras, o que leva um indivíduo a optar por um baile funk em detrimento de
um espetáculo de teatro? Uma primeira avaliação pode considerar o valor, o
custo financeiro, como fator determinante. Contudo, essa seria uma análise
muito simplista, uma vez que existem equipamentos culturais cujos valores
cobrados pelos ingressos são diminuídos ou até mesmo franqueados por
algumas instituições, como são os casos do Centro Cultural Banco do Brasil,
13

Caixa Cultural, Centro Cultural dos Correios e os teatros operados pelo sistema
S1. Assim, não se trata apenas de uma escolha baseada em menor preço,
nem mesmo de uma simples conjuntura social que limita o acesso a
determinados produtos culturais. A escolha parece ter como principal
fundamento o gosto que, segundo Bourdieu (2011), é o fator que intermedia a
relação entre o consumidor e o produto.
Que fatores moldam o gosto de um indivíduo? É uma escolha individual ou
sofre influências do meio em que está inserido? Entre gosto e a prática de
consumo, ou seja, durante a escolha de um produto cultural em detrimento de
outro, que fatores atuam?
Os mecanismos de consumo e suas consequências sociais, bem como a
utilização do consumo como forma de adquirir status, vêm sendo objeto de
discussão teórica há muitos anos (BOURDIEU, 2011; SIMMEL 1957; VEBLEN
[1970] 1983). Contudo, essas pesquisas realizaram-se majoritariamente em
países desenvolvidos, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos. Uma
análise mais recente desse fenômeno foi concebida por Holt (1998), que
averiguou a aplicação desses conceitos nos dias de hoje, fora da Europa,
realizando uma pesquisa nos Estados Unidos e, em seguida, uma pesquisa em
um país em desenvolvimento, a Turquia, em 2010. O autor constatou a
contemporaneidade dos conceitos de consumo de status, sobretudo os
concebidos por Bourdieu (2011), que foram a base de sua pesquisa. No Brasil,
no entanto, ainda são escassos os trabalhos relevantes sobre o tema na área
de administração (ARANHA; STREHLAU, 2004).
O consumo tem funcionado, ao longo da história, como um campo de
reprodução

social

(BARBOSA;

CAMPBELL,

2006;

DÁNGELO,

2001),

sobretudo para demarcar as camadas sociais e gerar distinção entre os
indivíduos e grupos na sociedade (BOURDIEU, 2011). O consumo, portanto,
está diretamente ligado à categorização social, ou seja, à classe social a que
pertence um indivíduo. A Teoria da distinção de Bourdieu (2011), além de
demostrar essa relação direta, fornece subsídios para que se estabeleça uma
relação entre o capital cultural de que um indivíduo dispõe e seus gostos, que,
1

O Governo Federal no documento Nova Política Industrial (BRASIL, 2002), define Sistema S
como "Sistema formado por SENAC, SESC, SENAI, SESI, SEBRAE, SENAR, SENAT e
SEST".
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por sua vez, moldam seu padrão de práticas de consumo, sobretudo o
consumo de produtos culturais.

1.1 .1 Questão problema

Qual a relação entre capital cultural, consumo de produtos culturais e as
estratégias de consumo de status da nova classe média brasileira?

1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo principal
Descrever como o capital cultural influencia pessoas de igual capital
econômico e estágio de vida nas estratégias de consumo de status através do
consumo de produtos culturais.

1.2.2 Objetivos intermediários

a) Descrever a relação entre capital cultural2 e estratégia de consumo de
status3 entre mulheres da nova classe média na cidade do Rio de janeiro
b) Descrever a relação entre classe social e capital cultural entre essas
mulheres.
c) Descrever as práticas e os gostos no consumo de produtos culturais4.
d) Averiguar se há influência da globalização no processo de consumo de
status.
2

Capital Cultural consiste numa série de gostos raros e distintivos, habilidades, conhecimentos
e práticas (BOURDIEU, 2011).

3

Status é o respeito obtido por indivíduos que mostram qualidades consideradas excepcionais
ou que fornecem serviços que não podem ser trocados reciprocamente (BOURDIEU, 2011)

4

A classificação do IBGE considera como produtos culturais aqueles bens que se relacionem
com as necessidades materiais e culturais, úteis para proporcionar informações,
entretenimento e que possam posicionar socialmente os consumidores dos produtos.
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e) Apresentar as características da nova classe média brasileira.
f) Averiguar se há o uso do conceito de trickle down

5

nas práticas de

consumo dessas mulheres.

1.3. DELIMITAÇÃO
1.3.1. Delimitação temporal
A pesquisa para a presente dissertação aconteceu durante o período de
julho a novembro de 2012 e foram avaliadas, portanto, as práticas de consumo
já realizadas até o momento da entrevista.
1.3.2. Delimitação geográfico-funcional
Devido ao perfil socioeconômico estabelecido pela pesquisa, a nova
classe média brasileira, segundo os estratos definidos por Neri (2010), e para
que houvesse uma oferta de equipamentos culturais semelhante para todas as
entrevistadas, foram selecionadas apenas residentes dos bairros da zona oeste
da cidade, incluindo-se a Barra da Tijuca.

1.3.3. Delimitação teórica
Essa pesquisa, no âmbito teórico, tem como base os trabalhos de Simmel
(1957) e de Veblen (1970) na abordagem do consumo de status e classificação
social. Apoia-se ainda no trabalho de Bourdieu (2011) no que tange à
construção da Teoria da distinção e sua relação com o capital cultural.
Além disso, a pesquisa também foi fundamentada nos trabalhos de Holt
(1998) em que ele revisitou as teorias de Bourdieu (2011) e, principalmente, em
Holt (2010), cuja pesquisa foi realizada em um país menos industrializado, a
Turquia, fornecendo uma base, sobretudo metodológica, para a presente
dissertação.
5

O modelo Trickle-Down foi desenvolvido por Simmel (1969), que consiste em uma incessante
competição por status no qual camadas detentoras de baixo status imitam o estilo de vida das
camadas que possuem status mais elevado, via o uso de seus bens e de práticas para contrair
status.
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1.4. RELEVÂNCIA
1.4.1. Relevância para a sociedade
Em termos do mercado consumidor, o alçamento da classe C à nova
classe média brasileira traduziu-se, sobretudo, pelo aumento extremamente
significativo das taxas de consumo de determinados bens historicamente
ligados aos padrões de vida de classe média. Essa dinâmica levou o Brasil, em
2010, a se tornar o terceiro mercado consumidor em computadores; terceiro
em produtos de higiene pessoal, beleza e cosméticos e quarto lugar no
consumo de automóveis. Some-se a isso o crescimento do número de cartões
de crédito e de débito, 438,81% entre 2000 e 2010 e do tráfego aéreo, que
obteve um crescimento de 73,04% no mesmo período (NERI, 2010; SAE,
2012).
A relação entre classe e consumo põe as práticas de consumo como
pilar central na formação da identidade dos indivíduos (BELK, 1998;
McCRACKEN, 2003). Posto isso e, diante do cenário recente de alçamento da
classe C ao status de nova classe média brasileira (NERI, 2010), é relevante
identificar a dinâmica desse crescimento e suas influências sobre a sociedade,
através dos níveis de escolaridade e de capital cultural, da relação entre eles
na nova classe e da descrição de como eles acompanham o crescimento
econômico.

1.4.2. Relevância acadêmica
No Brasil, a ausência de uma tradição nos estudos de cultura e consumo
tem propiciado a replicação contínua de estudos americanos e europeus,
sobretudo os da Escola de Frankfurt6 (BARBOSA, 2004). Além disso, embora,

6

A Escola de Frankfut surgiu durante a década de 1930 e era formado por pesquisadores
alemães que, exilados a parti de 1933, espalharam-se pela Europa e alguns emigraram para os
EUA. Entre eles encontravam-se grandes nomes das ciências sociais alemãs do século XX,
como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich e mais tarde Hebermas
Fromm. As ideias da Escola de Frankfurt tinham como fundamento uma reavaliação e análise
do marxismo. Para esses pesquisadores, o valor de uma teoria depende de sua relação com a
prática. Em outras palavras, para que uma teoria social seja importante, deve estar relacionada
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a literatura apresente uma vasta gama de estudos sobre comportamento do
consumidor, ainda são escassos trabalhos no campo da administração que
busquem compreender o mecanismo sociológico como motor do consumo
(BARBOSA, 2006). A investigação do tema se restringe à área da sociologia,
sendo escassos estudos que busquem verificar a presença de estratégias de
consumo de status. Dessa maneira, esse tipo de abordagem ainda é carente
de novos estudos para consolidação de uma teoria.
Outra característica relevante é a concepção de produtos culturais sob o
prisma socioeconômico, ou seja, funcionando como marcador social na disputa
de status, revelando, assim, o modo de consumir produtos culturais
(HERSCOVICI, 1995). Dessa maneira, a presente pesquisa busca contribuir
para clarificar as estratégias de consumo desses produtos.

diretamente a uma ação criadora. Assim, A prática se oporia à simples ação pela ação e se
colocaria em uma relação dialética com a teoria.
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CAPÍTULO 2: REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 CONSUMO E CULTURA
Os estudos sobre consumo têm se focado, sobretudo, nos processos de
socialização. Isto porque a circulação, a compra, a venda e a apropriação de
objetos/signos diferenciados transformaram-se na linguagem, no código
através dos quais a sociedade se comunica (BAUDRILLARD, 1995); e a
compreensão desse processo demanda uma análise dos elementos históricos
do processo de consumo.
No meio acadêmico, contudo, não existe um consenso sobre em que
momento se deu a revolução do consumo (McCRACKEN, 2003; SLATER,
2002). A visão tradicional da Economia estabelece que o aumento significativo
do consumo se deu em consequência da Revolução Industrial, no século XVIII,
quando o consumo transformou-se no modo pelo qual a sociedade passou a
assimilar a sua própria cultura (McCRACKEN, 2003; BARBOSA, 2004).
Contudo, há divergências, uma vez que existe uma corrente que
contesta essa “tendência produtivista” e que defende a ideia de que houve uma
revolução do consumidor que precedeu e que foi fator causador da Revolução
Industrial ou, pelo menos, um ingrediente fundamental para a modernização
ocidental (McCRACKEN, 2003). Esse revisionismo histórico baseia-se na
seguinte questão: “De que modo a industrialização teria prosseguido numa
base capitalista sem a existência anterior de uma demanda adequada e efetiva
por sua produção?” (SLATER, 2002).
Assim, essa corrente admite que bem antes da Revolução Industrial,
houve

uma

mudança

no

comportamento

de

consumo,

isto

é,

o

desenvolvimento de um novo mundo: o mundo das mercadorias, em que houve
uma crescente participação de bens de consumo na vida cotidiana das
pessoas. Dois fatores estimularam essa mudança: o surgimento e a
disseminação da cultura de consumo, que teve a moda e o gosto como
elementos-chave

do

consumo,

e

a

criação

de

organizações

e

de

infraestruturas, como a publicidade e os shoppings, que tinham como alvo
esses

novos

consumidores

e

esse

novo

mercado

(SLATER,

2002;

McCRACKEN, 2003).
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Contudo, essa visão revisionista possui algumas lacunas, persistindo
uma questão central: de que modo a ideia e a prática de consumo foram
reavaliadas e transformadas? A resposta a essa indagação é fornecida por
uma terceira corrente, que defende que a existência de uma Revolução
Comercial: Trata-se de uma combinação da Revolução Industrial iniciada na
Inglaterra no século XVIII, com a “Revolução do Consumidor”, que seria aquela
que deu vazão a gostos, a modas e a interesses dos indivíduos pelo consumo,
antes mesmo da emergência dos meios de produção capazes de atender a
essas demandas representando, assim, a passagem da sociedade tradicional
para a moderna (D´ÂNGELO, 2001). Assim, segundo essa vertente, foi o
binômio comércio e negociação, e não a produção ou o consumo, o maior fator
gerador de intensificação do consumo.
Nesse sentido, a questão central, a reavaliação do consumo na
modernidade, esteve ligada intrinsecamente à experiência de um mundo
inteiramente novo, não apenas economicamente, mas, sobretudo, social e
culturalmente, construído pelo comércio, pela troca no mercado e pelo dinheiro,
na medida em que se pressupunha que os indivíduos poderiam fazer escolhas
irrestritas mediante a posse de dinheiro (SLATER, 2002). Assim, ao contrário
da sociedade tradicional, em que o consumo vinculava-se ao status social,
geralmente fixo e imóvel, na modernidade, a permanência das posições sociais
é substituída por uma ordem marcada pela mobilidade e pelo desinteresse nas
tradições, em que as possibilidades de escolha e os ideais de ascensão
perpassam, legitimamente, todos os grupos sociais (SLATER, 2002).
Em outras palavras, na sociedade moderna, a identidade social, outrora
uma herança que se mantinha estável ao longo de toda a vida de uma pessoa,
passa a ser construída pelo próprio indivíduo, que se vale, principalmente, de
produtos e de serviços para moldá-la (CASOTTI, 1998).
Assim, faz-se necessário, antes de se aprofundarem essas questões,
estabelecer algumas definições. O consumo pode ser definido, de forma mais
ampla, como a criação, a compra e o uso de produtos e serviços
(McCRACKEN, 2003), além de se tratar de um processo, visto que não se
inicia nem se esgota ao final de uma compra de um bem ou serviço
(D´ÂNGELO, 2001). Já Canclini (1997) define-o como um conjunto de
processos socioculturais em que se realizam a apropriação e o uso de
20

produtos. Dessa maneira, como um processo cultural, o consumo assume um
papel de construção e afirmação de identidades, sendo também um meio de
diferenciação, exclusão e inclusão social que media as relações e as práticas
sociais (BARBOSA, 2004). Por outro lado, a cultura compreende o conjunto de
valores compartilhados por uma comunidade que estabelece uma ordem e uma
classificação ao mundo, naturalmente heterogêneo e disperso (SLATER,
2002), contribuindo para atribuir identidade a uma coletividade e dar a ela
parâmetros que a permitam construir e decodificar o mundo que a cerca
(McCRACKEN, 2003).
O termo cultura de consumo, por sua vez, tenta englobar a busca de
uma compreensão dos fenômenos sociais da modernidade, indicando
claramente que o entendimento de um passa pela compreensão do outro
(ROCHA, 2000), na medida em que, no mundo moderno, as práticas sociais e
valores culturais são pautados pelo consumo e não por outras dimensões
sociais (trabalho, cidadania, religião) como costumava ser anteriormente
(SLATER, 2002). Todo o consumo, consequentemente, é cultural, pois envolve
significados partilhados socialmente e porque tudo o que consumimos possui
um significado cultural específico, através do qual reproduzimos nosso sistema
de relações sociais (McCRACKEN, 2003).
O consumo, na sociedade contemporânea, sobretudo na sociedade
capitalista ocidental, é vivenciado de maneira mais exacerbada, uma vez que
ele assume um papel central, que vai além da simples satisfação de
necessidades materiais e reprodução social, podendo-se, inclusive, analisar, a
partir dele, questões sobre a natureza da realidade e de fenômenos sociais
(BARBOSA, 2004), estabelecendo uma rede de signos e significados
interligados e interdependentes e oferecendo um modo de socialização aos
seus indivíduos (BAUDRILLARD, 1995). A cultura de consumo trata, portanto,
da negociação de status e identidade mediante a prática e a comunicação da
posição social através do uso dos bens de consumo como instrumentos
fundamentais à aparência social, às redes sociais e às estruturas de valor
social (SLATER, 2002). Verifica-se assim que, em nenhum outro momento da
história, o sistema de signos e símbolos atribuídos a objetos foi tão forte e tão
representativo da sociedade como nos dias de hoje, extrapolando até mesmo
suas características funcionais. Nesse sentido, para compreender o consumo é
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imprescindível entender a cultura, e, na sociedade moderna, a recíproca
também é verdadeira, uma vez que só possível entender a cultura
contemporânea se entendermos as relações capitalistas e de consumo que
nela atuam.
Barbosa (2004) destaca duas concepções teóricas importantes para análise
de consumo e cultura. A primeira define o conceito de cultura de consumo e
estabelece uma relação entre consumo, estilo de vida, reprodução social e
identidade, estetização e comoditização da realidade e o signo como
mercadoria. Já a segunda corrente tem como base o conceito de sociedade do
consumo em que o consumo não é caracterizado como principal forma de
reprodução e diferenciação social. Contudo, o presente trabalho adotará a
primeira abordagem como ponto de partida. Assim, admite-se o consumo como
o centro do processo de reprodução social, ou seja, em que o ato de consumo
é essencialmente cultural.
Verifica-se que, na sociedade contemporânea, os significados e a
relevância atribuídos a produtos e serviços transcendem sua funcionalidade e
valor comercial, agregando assim a capacidade de transmitir e comunicar
significados culturais (McCRACKEN, 2003; BAUDRILLARD, 1995). Nesse
contexto,

McCracken

(2003)

formula

um

modelo

que

permite

uma

compreensão mais elaborada desse processo dominante no mundo do
consumo.
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Figura 1 – Transferência de Significados na Sociedade de Consumo
Contexto
ContextoCultural
Cultural

Propaganda

Moda

Produtos
Produtos

Rituais de Posse, Troca,

Preparação e
Descarte
Consumidor
Consumidor
Final

Fonte: Elaboração própria, adaptada de McCracken (1988).

No modelo de McCracken (1988), fica evidenciado que o contexto
cultural, ou seja, o meio social e cultural no qual as pessoas vivem, é a origem
do significado atribuído a produtos e serviços. Dessa forma, são nas
representações socioculturais dos grupos sociais que a propaganda e a moda
buscam informações, matéria-prima, para transferir aos seus produtos diversos
significados. A transferência desses significados pode-se dar através de
diversos rituais típicos da sociedade de consumo como a posse, a troca e o
descarte. Fica claro que, no modelo, há três locais para construção de
significado (contexto cultural, produtos e consumidor), além de dois momentos
de transferência de tais significados (do contexto cultural para os produtos e
dos produtos para o consumidor). Contudo, é importante salientar que é
fundamental, para compreender as questões relacionadas ao consumo,
reconhecer que os agentes não podem ser analisados isoladamente e que
somente a compreensão de seu papel no conjunto de relações permite captar a
essência de cada atuação (D´ÂNGELO, 2001; SOLOMON, 1983; ROCHA,
2000).
Nesse contexto, tudo pode se transformar em mercadoria mesmo que
por um breve período de tempo, o que implica em colocar perpetuamente o
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mundo íntimo da vida cotidiana no mundo impessoal do mercado e de seus
valores, mercado esse em que se pressupõe ser a cultura de consumo
universal com roupagem de liberdade onde todos podem ser consumidores,
como se o ato de consumir fosse um direito humano fundamental (SLATER,
2002). Nesse sentido, ser consumidor é fazer escolhas que, por sua vez, estão
impregnadas de uma necessidade insaciável atrelada às noções de
modernidade, ou seja, em que a grande produtividade industrial é fator
estimulante e ao mesmo tempo dependente dessa constante avidez por novos
produtos mais refinados, sofisticados ou pessoais (SLATER, 2002).

2.1.1Consumo e identidade

Há, contudo, na relação entre consumo e cultura, a variável identidade que
pode influenciar esse processo, ou mesmo ser influenciada por esses. A
identidade, segundo a concepção sociológica estabelecida por Hall (2006),
preenche a lacuna entre o "interior" e o "exterior"— entre o mundo pessoal e o
mundo público de maneira que:
o fato de que projetamos a "nós próprios" nas identidades
culturais, ao mesmo tempo em que internalizamos seus
significados e valores, tornando- os "parte de nós", contribui
para alinhar nossos sentimentos subjetivos com os lugares
objetivos que ocupamos no mundo social e cultural (HALL,

2006, p.71).

Nesse sentido, a identidade costura o indivíduo à estrutura, tornando-os
mais unificados e predizíveis. Some-se a esse amalgama criado o fato de que
o

atual

sistema

social

envolve

os

sujeitos

primeiramente

enquanto

consumidores, ou seja, eles são mais levados pela sedução e desejos voláteis,
dos quais se valem as marcas e os símbolos com uma leveza quase
imperceptível nas relações sociais, do que ocupados na constituição de laços
com os seus semelhantes (BAUMAN, 2005).
Assim, a identidade social é confirmada através do consumo (BARBOSA,
2004), podendo também ser reforçada por ele, conforme aponta McCracken
(2003), ao descrever como a escolha da compra de uma casa e de seu
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mobiliário pode influenciar a noção de lar e o sentimento de família nas classes
médias americanas. Desse modo, o mundo do consumo disponibiliza aos
indivíduos conteúdo cultural necessário para formação de suas identidades
conforme os objetivos de cada um (McCRACKEN, 2003). Isto porque os
produtos

direcionam

o

comportamento

dos

indivíduos,

evocando

o

desempenho de papéis na vida social de maneira que, a partir da posse de
objetos da cultura material, e, sobretudo, do uso que é feito de cada um deles,
os indivíduos se estabelecem para a sociedade, para a família, como também
atribuem uma identidade para si próprios (BOURDIEU, 2002).
Nesse sentido, Belk (1988) afirma que o indivíduo considera seus pertences
como parte de si, de maneira que os objetos constituem uma extensão do self
de cada pessoa, incluindo pessoas e lugares. O autor propõe que o self
representaria a identidade do ser humano, o ‘eu’, enquanto a extensão do self
englobaria também aquilo que pertence a cada um, em outras palavras, o ‘meu’
e o ‘eu’ (BELK, 1988). Os objetos não são, portanto, parte das pessoas. São,
na verdade, pertences que auxiliam o desenvolvimento do sentido de self de
cada indivíduo (SOLOMON, 1983; BELK, 1988). Assim, o mundo do consumo
fornece ao indivíduo o material cultural necessário para a elaboração da
identidade pretendida por cada um (McCRACKEN, 2003), de maneira que os
produtos operam como guias de comportamento, relacionados diretamente
com os papéis desempenhados na vida social (SOLOMON, 1983).
Neste sentido, a larga gama de bens produzidos diariamente e o processo
de massificação midiática de representações conduz à formação de um
indivíduo imerso no universo das marcas e identidades com uma volatilidade
que o leva a um estado inteiramente inacabado, numa liquidez identitária e de
consumo (BAUMAN, 2005). Portanto, as relações sociais constituídas neste
contexto sociocultural não são pautadas exclusivamente na possibilidade de
construção de vínculos subjetivos característicos entre os sujeitos. Na verdade,
estão relacionadas com a multiplicidade de símbolos e de objetos em que está
imersa a cultura do consumo na sociedade (BAUDRILLARD, 1995). Nesse
sentido, os símbolos configuram-se como instrumentos para integração social,
uma vez que, como instrumentos de conhecimento e comunicação, eles
viabilizam o consenso acerca do sentido do mundo social, contribuindo assim
para reprodução social (BOURDIEU, 2002). Desse modo, o consumo não é
uma simples reprodução de forças, mas é, sobretudo, produção de sentido,
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pois não se limita à posse de objetos, mas também aos usos que lhe dão forma
social.
Hall (2006) aponta três formas diferentes de constituição da identidade
cultural. Na primeira, o “sujeito do Iluminismo” é formado a partir de um núcleo
interior que abrange as capacidades de razão, consciência e ação. Configurase, assim, um indivíduo que tem um eu central que constitui a sua identidade.
A segunda forma, o “sujeito sociológico”, é concebida a partir da relação do
indivíduo com o mundo a sua volta, que intermedia os símbolos, valores e
sentidos de cada cultura para o sujeito. Assim, estabelece-se um núcleo interior
constituinte do indivíduo que é formado e alterado num diálogo contínuo com
os mundos culturais exteriores e suas identidades.
A identidade modela, assim, o sujeito à estrutura, pois constitui uma ponte
que permite que cada sujeito internalize os significados e os valores sociais até
o limite de ordenar os lugares objetivos (espaço público/ exterior) com os
sentimentos subjetivos (espaço privado/ interior) e assim possibilitar que cada
um possa situar o lugar que ocupa no mundo social e cultural. Foi esse o
sujeito definido no século XIX pelo surgimento das ciências sociais.
Já na terceira forma, o “sujeito pós-moderno”, não há um núcleo central
formador de sua consciência, nem sua identidade é vista como estratificada a
partir de intercâmbio. Hall (2006) considera que o homem pós-moderno
transformou-se em um sujeito fragmentado, consequência do montante das
diversas identidades que chegam até a ser contraditórias ou mal resolvidas.
Em função do aumento da velocidade de mudança do mundo externo e do
contato cada vez maior com o diferente, o processo de identificação individual,
absorveu essas características e passou a ser mais efêmero, mutável, e
problemático. “A identidade torna-se uma ‘celebração móvel’: formada e
transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos
representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL,
2006, p. 13).
Nesse sentido, na medida em os sistemas de significação e representação
cultural

se

multiplicam,

somos

confrontados

por

uma

multiplicidade

desconcertante e mutante de identidades possíveis. Ao escolher cada uma, o
indivíduo poderia se identificar, ao menos temporariamente, transformando a
identidade em um estado sempre incompleto, em processo de formação
(HALL, 2006).
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Esse câmbio de identidades efêmeras pode se dar também como um
meio de se posicionar dentro da sociedade em que o indivíduo está inserido. É
nesse contexto que surgem as estratégias de consumo de status.
2.1.2 Consumo de status
A definição de Weber (1963) para classe social englobava, além dos
recursos econômicos descritos por Marx, uma hierarquia social estratificada
expressa e reproduzida através do estilo de vida (HOLT, 1998). Nesse sentido,
Veblen (1983) aponta que as sociedades criam grupos de reputação baseados
não só na posição econômica que os indivíduos ocupam, mas baseadas
também em critérios não econômicos como moral e cultura que tendem a ser
mantidos porque as pessoas costumam se relacionar preferencialmente com
seus pares sociais.
Os bens e os rituais de consumo organizam um sistema social de
informações que estabelece e controla os esquemas de classificação social
(DOUGLAS; ISHERWOOD, 1979), na medida em que produtos e serviços
detêm significados e a capacidade de transmitir significados culturais
(McCRACKEN, 2003). O significado dos bens é oriundo de seu poder de atuar
como indicador de status social, símbolo ou emblema que aponte a
participação ou a aspiração de participar de grupos de status elevado
(SLATER, 2002). Dessa maneira, os bens, como fontes de significados,
tornam-se instrumentos de ascensão social, de participação social e de
exclusão social cuja função básica é diferenciar, mas exclusivamente em
relação à hierarquia social (DOUGLAS, 1979; ISHERWOOD, 1979).
O modelo de consumo de status de Douglas e Isherwood (1979)
estabelece uma divisão clara entre os bens mundanos, necessários e os
objetos e atividades de prestígio. Enquanto os primeiros estão relacionados ao
consumo de bens básicos e essenciais, os últimos envolvem negociação de
prestígio, poder social e rituais de troca de consumo que se configuram como
rituais de exibição e competição por status como festas, eventos que podem
assumir a forma de desperdício, como uma espécie de vitrine de poder
econômico para assegurar valor social ao um indivíduo ou a um grupo. Os
bens de uma espera não podem ser trocados por outros, uma versão não
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moderna de que dinheiro não pode ser trocado por cultura ou valor social
(DOUGLAS; ISHERWOOD, 1979). Contudo, nos dias de hoje, mundanidade e
prestígio não se encontram em oposição apenas pelas classes diferentes de
objetos e trocas, mas por aspectos diferentes de uma mesma categoria de
objetos de consumo (SLATER, 2002), de maneira que não se trata mais de
possuir um carro, mas qual, se um Volkswagen ou um Jaguar.
Já Veblen (1983), na construção de sua teoria da classe ociosa, considera
que o status é validado pela distância ou isenção do trabalho mundano,
produtivo, o que implica na maneira de consumir tempo e bens, buscando
sempre destacar essa distância. O objetivo da riqueza não é, portanto,
consumir mais, e sim acumular títulos de honra, constituindo a “riqueza como
um diferencial que causa inveja”, como uma forma de demostrar status,
despertar ciúmes e o desejo de imitar, na medida em que se mostra
visivelmente isento de trabalho produtivo. Assim, o objetivo é ostentar uma vida
confortável de lazer e consumo e o desperdício ostentatório de tempo e bens
(VEBLEN, 1983). O lazer não se configura como uma indolência, mas sim
muito diligente, na medida em que as atividades envolvidas não sejam
produtivas (SLATER, 2002). Assim como em Douglas e Isherwood (1979),
Veblen (1983) destaca, para aquisição de status, o papel fundamental do
desperdício ostentatório, tanto de tempo como de objetos, sobretudo no âmbito
da cultura, na criação de faculdade estética para que se estabeleçam
discriminações incessantes de gosto (VEBLEN, 1983).
É exatamente a inutilidade, a característica imprescindível para demonstrar
status. Assim, o estilo de vida da classe que tem acesso ao lazer, estrutura-se
de maneira a distingui-la das classes produtivas (SLATER, 2002). As classes
produtivas, por sua vez, buscam “macaquear” esse modo de vida baseado na
improdutividade, configurando-se, então, um modelo de emulação (VEBLEN,
1983). É através do consumo de bens que essa classe tenta emular o outro
modo de vida a que aspira, isto por que, na medida em que os bens podem
significar status, podem também ser utilizados na disputa por este (VEBLEN,
1983, BOURDIEU, 2011). Nesse sentido, os arrivistas sociais oriundos de
camadas com pouco status, reivindicam um status mais elevado imitando o
modo de vida das classes mais elevadas, comprando bens utilizados por eles e
tentando utilizá-los a moda das camadas superiores, “macaqueando-os”
(VEBLEN, 1983).
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Contudo, nos dias de hoje, embora a emulação ainda seja possível, a
natureza tanto do status social quanto dos indicadores de status sofre profunda
mudança (SLATER, 2002). Isto é, aqueles bens vistos como “posicionais” ou
“relacionais” (símbolos de status) estão se modificando constantemente à
medida que são copiados por aqueles que buscam ascensão social. Assim,
quando um produto passa a ser consumido em massa, desvaloriza-se, pois o
acesso fácil a um bem faz com que ele perca seu valor posicional, deixando de
agregar status ao consumidor individual (SLATER, 2002).
É nesse jogo de cópia e diferenciação que o modelo Trickle-Down foi
desenvolvido por Simmel (1969), que consiste em uma incessante competição
por status no qual camadas detentoras de baixo status imitam o estilo de vida
das camadas que possuem status mais elevado, via o uso de seus bens e de
práticas para contrair status. Enquanto isso, as classes mais elevadas tentam
sempre se diferenciar, abandonando o uso desses bens copiados e utilizando
outros bens que ainda mantenham um forte poder posicional e de status.
O modelo possibilita a compreensão das reciprocidades presentes entre os
grupos dominantes e os dominados no mundo da moda e do consumo
(SIMMEL, 1969), mas contém algumas limitações. Isso porque a presença da
mídia e do consumo de massa altera significativamente as condições de
acesso das camadas subordinadas aos bens de consumo. A mídia possibilita
até mesmo o processo inverso: o consumo de práticas e de bens das classes
populares pelas classes superiores, como foi o caso do hip hop nos Estados
Unidos e do funk no Brasil (SOLOMON, 2002).
Há ainda o fenômeno Trickle Down global estudado por Holt (2010) em que
o autor utiliza o conceito original de Simmel (1969) e o aplica ao cenário da
globalização. Ou seja, ele evidencia que a emulação e o processo de distinção
também ocorrem entre classes sociais de diferentes países. Assim, ele
constatou, por exemplo, que as mulheres da classe média turca aspiravam e
copiavam o estilo de vida e os padrões de consumo, como marcas de artigos
de moda, das classes média e alta americanas. Assim como também
comprovou O’Dougherty’s (2002) que, em sua pesquisa, descreveu como
produtos americanos e atividades de lazer, como viagens a Disney World,
ocupavam papel central nas estratégias de consumo de status da classe média
de São Paulo.
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Há ainda os estudos de Warner (1949) que investigou de maneira mais
aprofundada a relação entre classe social e estilo de vida, formulando critérios
para avaliação do comportamento de consumo. O Autor definiu índices para
características de status, posição social e status computado a partir dos
critérios ocupação, renda, vizinhança e tipo de casa. Embora tenha tido grande
contribuição, sobretudo na ênfase estruturalista do entendimento coletivo da
posição social, sua teoria foi descreditada ao longo dos anos. Isso porque
houve uma generalização durante sua análise do estilo de consumo de uma
pequena cidade rural do interior americano para o mundo capitalista. Segundo
o autor, “estudar Jonesville é estudar a América”. Além disso, a natureza
funcionalista de seus pressupostos ignorava a relação entre os recursos
culturais, econômicos e políticos na formação das classes sociais (HOLT,
1998).
Os bens vêm cumprindo uma função de marcadores de posição na vida
social e individual ao longo da história da humanidade, conforme aponta
McCracken (2003), ao citar a diferenciação de vestimentas como símbolo de
status, evidenciando a relevância da cultura material na vida cultural das
comunidades. Assim, é importante destacar o significado cultural dos bens e
sua capacidade de se relacionar com as categorias culturais, sobretudo com
aquelas que têm potencial para segmentar as comunidades humanas em
distinções

de

classe,

status,

gênero,

ocupação

idade

e

ocupação.

(MCCRACKEN, 2003). Dessa maneira, observa-se que a posição social está
diretamente ligada a um padrão de consumo. No mesmo sentido, Holt (1998),
aponta que o consumo atua como sistema de classificação e que um
determinado estilo de vida é formado por um grupo de objetos culturais que
dizem algo sobre o mundo social das pessoas que os consomem. Isto porque
cada bem traz em si um ou mais significados culturais (MCCRACKEN, 2003).
Contudo, embora o significado do bem seja atribuído individualmente a quem o
consome, a construção de fronteiras simbólicas se realiza a partir do conjunto
de bens; portanto, é o padrão de consumo que agrega diversos objetos que
estabelece uma teia de significados (HOLT, 1998). Assim, as significações
assumidas pelos objetos não se manifestam isoladamente, mas sim na relação
de uns com os outros (BAUDRILLARD, 1995).
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Já Bourdieu (2011), ao longo de suas pesquisas, conseguiu sintetizar as
tradições de Weber (1976), de Marx (1985) e de Durkheim (1978) na busca por
um modelo de organização social, um mecanismo genérico que contemple a
competição pelos vários tipos de capitais nos diversos campos sociais (HOLT,
1998). Para Bourdieu (2011), a vida social pode ser concebida como um jogo
de status multidimensional no qual as pessoas se apoiam em três diferentes
tipos de recursos (capitais econômico, cultural e social) para competir por
status, a que ele denomina “capital simbólico”.
O quadro a seguir condensa as principais características das pesquisas
sobre consumo de status mencionadas acima, seus avanços, critérios e
limitações. O objetivo é estabelecer um painel da evolução histórica dos
estudos e, sobretudo, dos critérios utilizados por cada autor, dentre os quais
alguns que serão utilizados na presente pesquisa.

Quadro 1 – Evolução histórica das pesquisas de consumo de status.
VEBLEN
Teoria da
classe
ociosa
Consumo
conspícuo

SIMMEL
Tricke-Down

WARNER
Status

BOURDIEU
Distinção

HOLT
Distinção

Emulação

Estilo de vida

Gosto

Gosto

CRITÉRIOS

Distância
de
trabalho
produtivo

Classe social

Índice de
características
do status

Capital cultural

Capital cultural
Trickle Down
Global

AVANÇOS
(HOLT, 1998)

Estudos
sobre
consumo

Emulação
como
influenciador
do consumo.

A influência do
Estilo de vida.

Teorias dos
gostos.

CRÍTICAS E
LIMITAÇÕES
(HOLT, 1998)

Análise
isolada do
consumo.

Não
mensuração
de posição
social.

Dicotomia
cultura erudita
e cultura
popular.

PAÍS

EUA

EUA

Estudos
apenas em
cidades
pequenas do
interior do país
EUA

Atualização de
conceitos e
análise em
países menos
industrializados.

ANO

1889

1904

1949

1984

TEORIA
BASE

FRANÇA

EUA
TURQUIA
1998
2010

Fonte: Elaboração própria.
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2.1.3 Capital cultural, habitus e campo.
Para Bourdieu (2011), o mundo social é formado por campos, microcosmos
ou espaços de relações objetivas, que carregam uma lógica própria, não
reproduzida e irredutível à lógica que rege outros campos. Configura-se tanto
como um “campo de forças”, uma estrutura que constrange os indivíduos nele
inseridos, como um “campo de lutas”, onde cada um atua de acordo com suas
posições relativas no campo de forças, conservando ou transformando a sua
estrutura (BOURDIEU, 2011).
Nesse sentido, o que determina a existência de um campo e demarca os
seus limites são os interesses específicos, os investimentos econômicos e
psicológicos que ele solicita aos agentes dotados de um habitus e as
instituições nele inseridas (HOLT, 1998). Campos são, portanto, arenas onde
atores competem por espaço na hierarquia social, por aquisição de status
distintivo do campo (SILVA, 2008; HOLT, 1998).
Bourdieu (2011) descreve a existência de vários tipos de capitais que atuam
no campo social do consumo e define a vida social como um jogo
multidimensional de status em que os indivíduos têm à sua disposição três
diferentes tipos de recursos para competir por status: os capitais social,
econômico e cultural. Embora a teoria de Bourdieu (2011) sempre utilize o
entrelaçamento dos três tipos de capitais, na área de Administração,
abordagens utilizando apenas um dos capitais têm se mostrado eficientes e
consistentes, sobretudo nos estudos de consumo de bens culturais (HOLT,
1998, 2010). Portanto, a presente pesquisa utilizará apenas o capital cultural
em sua investigação.
O entrelaçamento dos conceitos de habitus, campo e capital cultural,
formulados e aperfeiçoados por Bourdieu (2011), constituem uma rede de
interações que orienta sua teoria e busca explicar as relações internas do
objeto social. A dinâmica social no interior de cada campo é conduzida pelas
lutas em que cada indivíduo procura manter ou transformar as relações de
força e a distribuição das formas de capital específico. Nessas lutas, verificamse estratégias, não conscientes, que se fundam no habitus individual e no
habitus dos grupos em disputa. Os fatores determinantes dos comportamentos
32

individual e coletivo são as posições particulares de cada indivíduo na estrutura
de relações.
Dessa maneira, em cada campo, o habitus, socialmente constituído por
disputas entre pessoas e grupos, determina as posições, e o conjunto de
posições determina o habitus. Ele se configura, portanto, como a maneira de
cada indivíduo perceber, julgar e valorizar o mundo, condicionando a forma de
agir, corporal e materialmente (BOURDIEU, 2011).
Nesse sentido, os habitus são diferenciados e são diferenciantes, na
medida em que operam distinções e denotam um termo médio entre as
estruturas objetivas e as condutas individuais. Isto porque o coletivo, o grupo, a
fração da sociedade está depositada em cada um de seus membros sob a
forma de disposições duráveis, como as estruturas mentais (BOURDIEU, 2011;
HOTL 1998). Nesse sentido,
O habitus é, com efeito, princípio gerador de práticas objetivamente
classificáveis e, ao mesmo tempo, sistema de classificação
(principium divisionis) de tais práticas. Na relação entre as duas
capacidades que define o habitus, ou seja, capacidade de produzir
práticas e obras classificáveis, além da capacidade de diferenciar e
apreciar essas práticas e esses produtos (gosto), é que se constitui o
mundo social representado, ou seja, o espaço dos estilos de vida
(BOURDIEU, 2002, p.162).

Essa classificação norteia, portanto, a estruturação em relação às
práticas e à percepção destas. Dessa maneira, a relação estabelecida entre os
atributos pertinentes à condição social e econômica e as características
distintivas relacionadas à posição ocupada no espaço dos estilos de vida
configuram-se como uma relação inteligível, a não ser pela construção do
habitus como fórmula criadora que viabiliza tanto justificar práticas e produtos
classificáveis que, uma vez classificados, formam um sistema de sinais
distintivos.
Assim, os estilos de vida são os produtos sistemáticos do habitus, que
se configuram como sistema de sinais socialmente qualificados como distintos,
sendo, portanto, o habitus em sua dialética, essencial na transformação da
distribuição do capital dentro do sistema de diferenças percebidas e de
propriedades distintivas (BOURDIEU, 2011).
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O capital cultural, diferente do econômico (recursos financeiros) e do social
(relacionamentos, filiações a instituições e rede de relacionamentos), consiste
numa série de gostos raros e distintivos, habilidades, conhecimentos e práticas.
Ele não se adquire necessariamente pelo trabalho caricaturalmente escolar. Na
maior parte das vezes, ele é produto das aprendizagens sem intenção,
tornando possível uma disposição adquirida através da aquisição familiar da
cultura legítima (BOURDIEU, 2011).
O capital cultural pode se apresentar de três formas: incorporado, como
conhecimentos implícitos, habilidades e disposições; objetivado, como um
produto cultural; e institucionalizado, através de certificados e diplomas oficiais
que comprovem a existência da forma incorporada (BOURDIEU, 2011; HOLT,
1998). No que tange à aquisição no seio familiar, isto se dá na medida em que
os pais têm um alto nível educacional ou um trabalho que demande uma
cultura relevante e que, na interação com famílias semelhantes, de alto nível
educacional, estimula o pensamento abstrato, a construção de senso crítico e
desenvolve habilidades de comunicação que viabilizam a aquisição constante
de novos conhecimentos e habilidades com ênfase para produção simbólica
(HOLT, 1998).
O capital cultural assume, portanto, um papel de distintor em cada
campo, e não apenas nas artes, pois ele atua nos diversos campos de
consumo como comida, decoração, moda, cultura popular e esportes
(BOURDIEU, 2011; HOLT, 1998). Nesse sentido, por exemplo, no campo
acadêmico, o capital cultural toma a forma de destaque intelectual,
competência nas pesquisas, e habilidades que são personificadas em
apresentações, ensino, e interações informais, objetivadas em artigos de livros
e jornais, e institucionalizada em prestígio universitário e participação social
(BOURDIEU, 2011).
Embora o capital cultural seja articulado em todos os campos sociais
como importante recurso, no campo de consumo ele opera de maneira
particular, convertendo-se em gostos e práticas de consumo (HOLT, 1998). Os
objetos funcionam, portanto, como representações das práticas de consumo,
gerando a distinção e evidenciando a posição social do consumidor, sendo o
capital cultural, dessa forma, um dos elementos relevantes para auxiliar no
estudo do consumo particular de produtos.
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Os recursos que compõem o capital cultural podem ser acumulados
através de três tipos primários de aculturação (BOURDIEU, 2011; HOLT, 1998;
SILVA, 2008): Educação familiar (mensurada pela educação e ocupação do
pai, uma vez que o status da família tem o domínio do pai); educação formal
(retrata o nível de educação do próprio consumidor); e cultura ocupacional
(apresenta a ocupação do consumidor).
No que tange à acumulação de capital cultural, as práticas culturais
apresentam um cálculo estratégico, buscando sempre o poder simbólico que
poderá, em seguida, converter-se em capital econômico (SILVA, 2008;
BOURDIEU,

2002).

Nesse

sentido,

a

superioridade

ou

inferioridade

socioeconômica é exibida por meio das práticas e, desse modo, para fazer a
análise do comportamento de consumo é imprescindível analisar três fatores: o
volume e os tipos de práticas culturais; a posição ocupada em cada prática
(criador ou apenas consumidor); e o grau de compromisso em cada prática.
Nesse último item, é fundamental destacar que o recurso monetário e temporal
deve ser medido, pois quanto mais dinheiro e tempo dispendidos em
determinada prática, maior o compromisso assumido durante o consumo
(BOURDIEU, 2011; SILVA; 2008).
A pesquisa de Holt (1998), que tem como base o conceito de capital
cultural, faz um levantamento de características de consumo de textos culturais
para consumidores de alto capital cultural (ACC) e de baixo capital cultural
(BCC), demonstrando que o habitus estruturou as orientações para cultura,
bem como definiu estilos diferentes de consumir textos culturais de massa
como televisão, filmes, livros e música. Evidenciou-se na pesquisa que ACCs
leem entretenimento popular como ficção divertida, como possibilidades de ser
edificantes, porém que não refletem efetivamente no mundo empírico.
Já BCCs, ao contrário, interpretam o texto cultural como uma
perspectiva referencial, de maneira que eles tratam o texto como uma
representação

bem próxima

da

realidade do mundo,

sendo, assim,

potencialmente relevante para suas próprias vidas (HOLT, 1998). BCCs
aplicam, portanto, o mesmo sistema de classificação utilizado na vida diária
aos textos culturais, sendo atraídos, por exemplo, por filmes que sintam como
real ou músicas que retratem o mais próximo possível sua realidade de vida
(SILVA, 2008). Da mesma forma, BCCs tendem a resistir e repugnar
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programas e produtos culturais cujos enredos, personagens e letras divirjam de
sua visão de mundo ou façam menção a distúrbios de experiências passadas
(HOLT, 1998).
Outras pesquisas também estabelecem relação similar relacionada ao
consumo, conforme aponta Silva (2008), ao expor a pesquisa realizada pela
Câmara Brasileira do Livro em 2001, que evidenciou fatores que influenciam
diretamente o consumo de livros no Brasil: escolaridade, nível socioeconômico
e hábitos do país. Silva (2008) aponta ainda que, embora a pesquisa não utilize
o conceito de capital cultural, verificam-se fatores determinantes coincidentes.
No mesmo sentido, segue a pesquisa de Earp e Koris (2004) que constatou ser
a escolaridade o vetor de diferença mais acentuado que a idade dos leitores no
consumo de livros e que os principais consumidores têm educação superior,
além de destacar a ocupação como fator relevante. Já a influência da família é
constatada por Belk (1988) cuja pesquisa verifica a influência do estágio do
ciclo de vida familiar na decisão de compra de uma obra de arte.
Fica evidente que, ao contrário do que defendem as teorias econômicas
em que o consumidor é um ator estratégico, os recursos que são valorizados
em determinado campo de consumo são naturalizados e mitificados no habitus
como gostos e práticas de consumo. Dessa forma,

o gosto, propensão e aptidão para a apropriação – material e/ou
simbólica – de determinada classe de objetos ou de práticas
classificadas e classificantes é a fórmula geradora que se encontra na
origem do estilo de vida, conjunto unitário de preferências distintivas
que exprimem, na lógica específica de cada um dos subespaços –
mobiliários, vestuários, linguagem ou hexis corporal – a mesma
intenção expressiva (BOURDIEU, 2011, p.165).

O gosto, portanto, é o operador prático da transmutação das coisas em
sinais distintos e distintivos, das distribuições contínuas em oposições
descontínuas. Assim, o gosto faz com que as diferenças inscritas na ordem
física dos corpos tenham acesso à ordem simbólica de distinções significantes
(BOURDIEU, 2011; HOLT, 1998). Ele se encontra, portanto, na origem do
sistema de traços distintivos, que é levado a ser percebido como uma
expressão sistemática de uma classe particular de condições de existência. Em
outras palavras, o gosto atua como um estilo distintivo de vida por quem possui
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o conhecimento prático das relações entre os sinais distintivos e as posições
nas distribuições (HOLT, 1998).
O conceito de capital cultural configura-se como uma tentativa de
desenvolver uma estrutura teórica para examinar o padrão social do consumo
no crescente e mistificado mundo social (HOLT, 1998; SILVA, 2008). Isto
porque a classificação do consumidor conforme o recurso do capital cultural
permite explicar fatores do consumo cultural de forma mais acentuada.
Contudo, há divergências, muitas críticas teóricas e refutações
empíricas, como a de Hercovici (1995) que considera o modelo de Bourdieu
(2011) equivocado na medida em que se limita a uma análise localizada e
desconsidera determinismos globais, além da crítica à utilização de categorias
abstratas como a classificação sócio profissional e a educação.
Já Silva (2008) tece sua crítica no que tange à utilização no modelo de
Bourdieu (2011) de um padrão tradicional de dominação masculina em
detrimento da posição da mulher dentro da família, desconsiderando o papel da
mulher como chefe de família, muito comum no Brasil, que influenciaria o
cálculo do nível de capital cultural. Guimarães (2006), por sua vez, aponta que
o modelo ignora o papel da televisão como principal meio transmissor de
valores da produção material e de consumo individual de cultura no Brasil, uma
vez que os brasileiros ficam tempo mais assistindo à televisão (cerca de cinco
horas diárias) do que nos bancos escolares.
As críticas apresentadas são coerentes, na medida em que outros
antecedentes que influenciam o consumo podem ser identificados e
analisados. Contudo, há algumas observações a serem feitas. Embora a
significância do nível escolar como determinante no modelo de capital cultural
no contexto brasileiro seja posta em cheque por alguns críticos, outros autores
embasam esse fundamento em suas pesquisas.

Silveira et. al (2009)

apontando que quanto maior a escolarização da pessoa-referência, maior a
intensidade do consumo cultural das famílias, configurando, assim, a
escolaridade como variável válida na explicativa de consumo cultural no Brasil.
Além disso, outras pesquisas significativas demonstram a relevância da
escolaridade na explicação do consumo de cultura (BOURDIEU, 2011; HOLT,
1998; EARP; KORNIS, 2004; SILVA, 1998).
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No que diz respeito à não consideração do papel da mulher como chefe
de família e influenciadora do índice de capital cultural, é importante mencionar
que essa participação ainda não se tornou dominante e que a ascendência
masculina, ou, como fala Bourdieu (2002), a dominação masculina, permeia
majoritariamente as formações domésticas. Embora lares chefiados por
mulheres representem 21.933.180 das famílias brasileiras e essa proporção
tenha crescido de 27% para 35% entre 2001 e 2009, segundo dados do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2009), ainda há uma
predominância masculina. A mesma pesquisa aponta, ainda, queda de 1,3% no
número de famílias chefiadas por mulheres no estado do Rio de Janeiro no
mesmo período. Além disso, o presente trabalho investigará mulheres entre 35
e 45 anos de idade cujos chefes de família, durante o período de suas infância
e juventude, foram, em sua maioria, homens.
Para efeitos dessa pesquisa, considerar-se-á que a teoria do gosto é
potencialmente eficaz para diagnosticar a relação entre classes sociais e
consumo de produtos culturais na sociedade contemporânea pós-moderna.

2.2 PRODUTO CULTURAL
Um produto não é definido exclusivamente por sua condição material, física,
destinada a função específica. Um objeto, ao se inserir nos hábitos de vida dos
indivíduos, também detém uma dimensão simbólica (DUBOIS, 1998). Contudo,
o produto cultural possui uma carga simbólica ainda mais forte, distinguindo
assim dos demais produtos (HOLT, 1998). Embora seja notório que a cultura
transformou-se em mercadoria, é seu valor social que a distingue dos demais
produtos. Isto porque enquanto um produto comum esgota seu valor social no
ato do seu consumo, o produto cultural tem seu valor social reproduzido ao
longo do tempo (SILVA, 2008). Para que se faça uma discussão mais
aprofundada do conceito, classificações e funções do produto cultural é
imprescindível recorrer aos teóricos da escola de Frankfurt e suas
contribuições no estudo da indústria cultural, sobretudo Adoro, Horkheimer e
Beijamin.
Para

Adorno

e

Horkheimer

(1978),

a

indústria

cultural

interfere

negativamente sobre a lógica da obra de arte, de maneira que os autores
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consideram que a indústria cultural ligada à diversão e ao lazer uma corrupção
da cultura. Essa concepção foi criticada ao longo do tempo, sobretudo por se
tratar uma concepção elitista que estabelece um aristocratismo cultural,
negando qualquer outra experiência estética que não considerada clássica
(MARTIN-BARBERO, 2001). Já Benjamin (1978) defende a concepção de que
as técnicas e as massas proporcionam uma emancipação da arte, ou seja, o
autor enxerga nas massas um caminho e não um obstáculo para a cultura.
É relevante mencionar que, na indústria cultural, são os objetivos
econômicos imediatos que determinam a fabricação de um produto cultural,
bem como suas especificidades estéticas. Entretanto, dessa forma, um maior
número de pessoas terá acesso a esses produtos, o que não significa, contudo,
que a lógica da distinção seja eliminada nesse processo, segundo Hercovici
(1995), devido aos seguintes fatores:
I.

O consumo diário é inversamente proporcional ao grau de instrução e

ao grupo social a que pertença;
II. A apreciação estética varia conforme a posição social do indivíduo;
III. A existência de mercados restritos, como as obras de artistas de renome
nas artes plásticas, que ratificam a distinção em contraposição ao crescimento
da cultura de massa;
Em outras palavras, embora a cultura de massa amplie o acesso a produtos
culturais, persiste a existência de segmentos culturais em que não se verifica
essa maior acessibilidade. Além disso, o fato de o produto cultural está à
disposição de um indivíduo não significa necessariamente que ele o consumirá,
uma vez que esse consumo está condicionado a fatores como instrução e
posição social, ou seja, talvez ele não tenha o hábito ou o gosto pelos produtos
culturais ofertados. Um exemplo disso, seriam os concertos gratuitos realizados
em bairros da baixada fluminense cuja audiência é baixíssima, simplesmente
pela inexistência do hábito e, por conseguinte, do gosto por tal produto cultural.
Além disso, embora a cultura de massa viabilize a comunicação entre as
diferentes camadas sociais, é impossível que haja uma completa unidade
cultural em uma sociedade (MARTIN-BARBERO, 2001). Assim, produtos como
o livro ainda mantêm a distinção e a segregação cultural. Já a televisão,
através de seus produtos, propiciam diariamente o encontro de classes.
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Outra questão que é evocada na análise da cultura de massa é a dicotomia
cultura erudita versus cultura popular. Para Bourdieu (1998), ao contrário da
dinâmica da indústria cultural, que para ganhar da concorrência, busca sempre
o maior mercado possível, a cultura erudita, por ter clientes privilegiados, faz
suas próprias normas de produção, prezando pela qualidade do produto acima
de tudo. Essa dinâmica pode ser observada, por exemplo, em conservatórios
de músicas e museus. O autor concebe o produto da cultura erudita como
único em contraposição a massificação dos produtos populares. Herscovici
(1995), em contraposição a Bourdieu (1998), afirma que cada produto cultural é
único mesmo que seja produzido industrialmente e seguindo uma estratégia de
preço mercadológica. Isto porque, para o autor, é o valor de uso que torna um
produto cultural único, ou seja, mantém o universo simbólico no consumo e é
preservado o gesto artístico de seu criador.
Contudo, persiste o processo de distinção a que Bourdieu (1998) chama de
hierarquia cultural. Nessa estrutura, que funciona através da legitimação social,
produtos que detenham um poder de distinção ocupam o topo da hierarquia por
possuírem devida complexidade formal e conceitual, constituindo-se assim a
cultura legítima. É um modelo, portanto, que vai de encontro ao proposto pelos
teóricos de Frankfurt que detectavam um apelo ideológico embutidos nos
produtos da indústria cultural.
Atualmente, contudo, essa diferenciação entre produtos eruditos e de
massa torna-se muito complexa, uma vez que a produção popular, erudita ou
de massa não pode ser reduzida a termos de qualidade fixa em uma escala de
valorização, mas, sobretudo, porque o processo de comercialização ocorre em
qualquer esfera de produção cultural (SILVA, 2008). Some-se a as esses
fatores o fato de manifestações de massa e de público restrito receberem
influências umas das outras.
Para fins dessa pesquisa, será adotada a concepção de Herscovici (1995),
ou seja, será refutada a dicotomia entre arte legítima e indústria cultural, uma
vez que, assim como afirma Silva (2008), reconhece-se uma inter-relação entre
as duas. Além disso, busca-se evitar que sejam feitas acepções e avaliações
estéticas sobre os dois tipos de produtos culturais, pois não é esse um dos
objetivos da presente pesquisa.
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2.2.1 Classificações de produtos culturais
Vários autores desenvolveram classificações na busca de criar um padrão
que possa definir o que é um produto cultural e de que tipo ou a que segmento
ele pertence. Assim, serão expostas a seguir as principais correntes. Canclini
(1997) apresenta uma classificação em que o mercado de produtos culturais é
composto por quatro segmentos paralelos de produção e circulação de bens:
I Manifestações artísticas em senso restrito: compostas por artes visuais,
cênicas, músicas, música, arquitetura, literatura, entre outros;
II. Circuito histórico-territorial: composto por patrimônio histórico e cultura
popular tradicional;
III. Cultura de mídia: composta por rádio, TV, cinema, DVD´s e outros suportes;
IV. Sistema de informação e comunicação por satélites: composto por
computadores e celulares;
Herscovivi (1995) apresenta outra classificação dos produtos culturais, com
o aspecto econômico, mediante o grau de reprodutibilidade:
I. Produtos em cuja produção haja um trabalho artístico e / ou intelectual e que
não sofram reprodução industrial ou tenha reprodução limitada;
II. Produtos que, embora haja um trabalho artístico em sua feitura, são
beneficiados com vistas a escala industrial, limitando a criação artística apena
a produção da matriz original.
Na França, os produtos culturais são classificados e agrupados conforme os
itens avaliados na pesquisa de orçamento familiar (SILVA, 2008) que considera
os seguintes itens: I. Imagem: Televisão e DVD; II. Som: Aparelhos de som,
rádio, Cds; III. Texto: Livros não didáticos, jornais e revistas; IV. Saídas de
casa: Cinema, museus, teatros e discotecas; V. Práticas amadoras: Fotografia,
tocar algum instrumento e participação em associações e, assim, estabelecese a seguinte classificação dos produtos culturais:
I. Aparelhos de som e imagem;
II. Jornais e revistas;
III. Televisão;
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IV. Espetáculos;
V. Livros;
VI. Discos;
V. Vídeos;
VI. Cinema;
VII. Instrumentos de música;
VIII: Museus, monumentos históricos e bibliotecas.
Por fim, a classificação adotada no Brasil, também tem como base a
pesquisa de orçamentos familiares (POF), foi desenvolvida pelo IBGE. A
classificação considera, para a avaliação, produtos culturais que se relacionem
com

as

necessidades

materiais

e

culturais,

úteis

para proporcionar

informações, entretenimento e que possam posicionar socialmente os
consumidores dos produtos. Dessa maneira, é possível afirmar que os
produtos culturais detêm algumas funções (SILVA, 2008):
I. Integração e exclusão social;
II. Reconhecimento e valorização das possibilidades de expressões culturais
diferentes;
III. Cidadania, ao focar acesso e qualificação de informações úteis.
Assim, os produtos culturais, conforme o Critério brasileiro, foram
classificados de acordo as características do processo de produção,
disponibilização e consumo, distribuídos nas seguintes categorias:
I. Leitura: composto por livros didáticos e não didáticos, jornais, revistas e
demais produtos da mídia escrita;
II. Fonografia: Composto por CD´s, discos de vinil, aparelhos e equipamentos;
III. Espetáculo ao vivo e artes: composto por circo, teatro, balé, museu, shows
e música;
IV. Audiovisual: composto por cinema, práticas amadoras, TV a cabo,
equipamentos e conteúdos;
V. Microinformática: Composto por equipamentos e internet;
VI. Outras saídas: Boate, danceteria, zoológico e etc.
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Para a presente pesquisa, esta última será a classificação adotada não
só por sua semelhança com as classificações utilizadas em outros países, mas,
sobretudo, para que haja uma unicidade entres os dados secundários
coletados sobre o consumo no país e as evidências que serão encontradas na
pesquisa de campo. Dito isto, serão esses seis itens e seus componentes, os
critérios utilizados para aferir o consumo de bens culturais.
O consumo de produtos culturais pode ser definido como um conjunto de
processos de recepção, apropriação e uso de produtos culturais em que o valor
simbólico se sobrepõe aos valores de uso e troca (BENHAMOU, 2007). Nesse
sentido, Herscovici (2005), em se tratando do consumo de bens culturais,
também defende a possibilidade de existência de outros valores que não o de
uso. O autor afirma que a capacidade desses produtos de criarem ou
atenderem uma necessidade está intrinsecamente relacionada ao campo e,
que, portanto, está vinculada a acumulação simbólica.
Fica evidente assim que a lógica predominante no consumo de um produto
cultural diverge do tradicional modelo econômico de consumo, segundo o qual
o consumidor é racional, tem gostos estáveis, dispõe suas escolhas em
categorias e tem em mente o limite de seus recursos. Em contraposição a esse
princípio de racionalidade, no consumo cultural, os gostos não são estáveis,
uma vez que evoluem ao passar do tempo (BENHAMOU, 2007). É exatamente
por isso que o prazer e a vontade de consumir tendem a aumentarem
proporcionalmente ao consumo, fazendo com o que o gosto evolua com o
tempo, contrariando a tese da racionalidade (SILVA, 2008).

2.3 A NOVA CLASSE MÉDIA NO BRASIL
Assim como o consumo pode construir identidades, reforçando e criando
culturas, ele também pode ser visto como responsável por estabelecer classes.
Potencialmente mais relevantes que as “classes” anteriormente definidas por
nível de renda ou escolhas profissionais, a segmentação de classe por tipo de
consumo permite a identificação de uma gama mais abrangente de classes,
incluindo suas particularidades e abdicando as simples classificações
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unidimensionais (BOURDIEU, 2011). O habitus é, portanto, a forma
incorporada da condição de classe e dos condicionamentos que ela impõe.
Nesse sentido, mesmo diferenças sociais estando presentes em
qualquer sociedade independente de localização e momento histórico em que
estejam situadas (MATTAR, 1995), foi com o desenvolvimento da economia
que o consumo de bens configurou-se como forma de diferenciação social
(ROCHA, 2000). Assim, as diversas formas de estratificação social, por classe
ou status, têm viabilizado o estudo de diferentes áreas da vida social, entre
elas, o consumo cultural (CHAN; GOLDTHORPE, 2007).
No Brasil, não há unanimidade quanto a um critério de classificação e há
grande carência sobre a discussão de critérios para a definição e mensuração
de classes sociais (MATTOSO, 2010). Entretanto, dois critérios têm maior
relevância para a definição de classes sociais no Brasil: o Critério de
Classificação Econômica Brasil (CCEB) e o conceito da Fundação Getúlio
Vargas (FGV). Nesse sentido, o “Critério Brasil” utiliza características como a
posse de bens, o nível de instrução do chefe da família e a existência de
empregados (as) mensalistas no domicílio para aferir o poder de compra das
famílias (domicílios), dividindo a população em cinco classes: A, B, C, D e E.
(CHAUVEL; MATTOS, 2008).
Contudo, outros autores (MATTOSO, 2010; CHAUVEL; MATTOS, 2008;
NERI, 2010; MATTAR, 1995) apontam deficiências e limitações na metodologia
utilizada pelo Critério Brasil. Uma dessas limitações diz respeito à definição de
classe, especificamente na metodologia utilizada (MATTAR, 1995).

Além

disso, os critérios estruturantes de classes sociais não são muito confiáveis, à
medida que possuem como base a posse de bens e estes ficam facilmente
obsoletos, além do que, com o aumento da renda e do crédito, os bens se
popularizam e não discriminam mais como antes. (JANUZZI, 2003)
Há outro critério de estratificação, o modelo de Neri (2010), desenvolvido no
centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (CPS/FGV) que é
amplamente aceito não só para fins de pesquisas acadêmicas, como também é
utilizado pelo mercado. O critério estabelece um índice de consumo potencial
com base na renda, classificando as classes econômicas mediante a
distribuição da renda corrente. (NERI, 2010). Divergindo do Critério Brasil, que
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distribui os indivíduos por faixa de pontos para definir os limites entre as
classes, a classificação de Neri busca avaliar e estabelecer um potencial de
consumo das pessoas de cada classe.
Para a presente pesquisa, será considerado o modelo criado por Neri
(2010) e, portanto, será adotado como critério a renda per capita e utilizados
referências relativas á distribuição de porcentagens em um ano-base.

RENDA DOMICILIAR PER CAPITA A PARTIR DO
TOTAL DAS FONTES FAMILIARES (LIMITES –
PREÇOS 2011)
Inferior
Superior
Classe E
0
751
Classe D
751
1.200
Classe C
1.200
5.174
Classe B
5.174
6.745
Classe A
6.745
Fonte: Neri (2010)

A definição de ‘Nova Classe Média’ foi desenvolvida por Neri
(2010) mediante o cenário em que o crescimento dos rendimentos
somado ao aumento expressivo dos postos de trabalho formais, do
acesso ao crédito e dos índices do mercado consumidor formaram uma
combinação essencial para a reavaliação do potencial da classe C
(NERI, 2008 e 2010).
Para o autor, a classe C configura-se como a classe detentora da
renda média brasileira, ou seja, é classe média no sentido estatístico
(NERI, 2010) e vem crescendo aceleradamente nos últimos anos. Em
2003, menos da metade dos brasileiros encontrava-se em um patamar
médio de consumo. Em 2011, quase dois terços da população, 54% já
tinha alcançado esse patamar e respondeu por 51% da renda e 46% do
poder de compra, superando inclusive as classes AB (SAE. 2012). Além
disso, enquanto a capacidade de consumo, renda disponível do
brasileiro o montante de sobra dos ganhos, descontando-se as
despesas, subiu pouco mais de 20%, na nova classe média houve um
aumento de 50% (de R$ 243 para R$ 363). Já a renda média familiar da
classe C cresceu quase 8%, enquanto das classes A/B e D/E ficaram
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estáveis. O foco da presente pesquisa é, portanto, a nova classe média
devido à relevância econômica desse estrato social.
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CAPTÍTULO 3: METODOLOGIA

3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA
A abordagem utilizada foi a qualitativa que permite dar maior ênfase à
perspectiva dos indivíduos e a suas interpretações, permitindo uma melhor
análise do contexto em que se dá a coleta de evidências (CRESWELL, 2007).
Assim, houve maior margem para analisar o ponto de vista dos indivíduos
selecionados para a pesquisa, suas influências, seus conceitos e suas
concepções de consumo e a construção da realidade em que estão inseridos.
Além disso, a abordagem qualitativa permitiu à pesquisadora construir um
panorama complexo e holístico, analisar palavras, relatar perspectivas
detalhadas dos informantes e conduzir o estudo em um contexto natural.

3.2 QUANTOS AOS FINS E QUANTO AOS MEIOS
Quanto aos fins, trata-se de pesquisa descritiva, pois busca expor as
características de determinada população ou fenômeno e estabelecer
correlações entre as variáveis envolvidas. Portanto, a pesquisa não tem o
compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base
para tal explicação (VERGARA, 2005). Assim, a presente pesquisa teve
compromisso apenas com a descrição do fenômeno estudado, mostrando
como ele ocorre, quais as influências que sofre, a que fatores está sujeito e
suas possíveis implicações.
Quanto aos meios, a pesquisa teve inspiração etnográfica que, segundo
Elliott e Jankel-Elliott (2003), trata-se de um caminho assertivo para a
compreensão da “experiência viva” dos consumidores, sobretudo no que diz
respeito à crença de que não há como apreender esse comportamento sem
entender o mundo simbólico dos sujeitos, alcançando seus pontos de vista e
tendo contato com os significados compartilhados em grupo e expressos na
linguagem da vida cotidiana (BARROS; ROCHA, 1999).
Essas adaptações do método etnográfico à pesquisa do consumidor
buscam, sobretudo, reduzir o tempo de permanência em campo ou o contato
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intermitente com o grupo estudado, enquanto se mantêm os princípios da
abordagem antropológica (BARROS, 2002; ELLIOTT; JANKEL-ELLIOTT,
2003).
Nesse sentido, o método escolhido para a pesquisa foi a quasi-ethnography
(ELLIOTT; JANKEL-ELLIOTT, 2003), denominação dada ao uso do método
antropológico na área de pesquisa de marketing. Na quasi-ethnography, o
pesquisador não realiza uma imersão total junto ao grupo estudado,
vivenciando o seu dia-a-dia por um longo período, como na etnografia
tradicional. Contudo, busca-se fortalecer a construção de uma relação que
envolva confiança e ética durante o período em que se dá a presença do
pesquisador em campo.
É reconhecido que a utilização do método adaptado pode conceber perda
da “densidade” característica dos relatos obtidos por um antropólogo em
imersão total. Para compensar essa perda, o pesquisador pode lançar mão de
uma gama de tipos de dados em diversas situações, com o objetivo de obter
material para futuras triangulações. Além da observação, a quasi-ethnography
se utiliza de entrevistas individuas com roteiros semiestruturados e de
conversas informais, como na etnografia tradicional (ELLIOTT; JANKELELLIOTT, 2003).

3.3 FORMAS DE LEVANTAMENTO DE EVIDÊNCIAS
Uma das formas de se coletarem evidências de forma profunda, detalhada
e do ponto de vista do entrevistado é por meio da realização das entrevistas
dentro de um ambiente que possibilite uma análise não só do discurso, mas
também do contexto, de suas peculiaridades e de idiossincrasias. O objetivo da
pesquisa é relatar e descrever um fenômeno social, contemplando toda a
complexidade envolvida sem a formação prévia de suposições, ou seja, não há
hipóteses a serem confirmadas, embora algumas possam até surgir ao longo
da pesquisa (VERGARA, 2005).
Assim, a estratégia metodológica utilizada foi a entrevista em profundidade,
ou seja, não estruturada, direta, pessoal, em que se busca encontrar as
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motivações, crenças e atitudes referentes a um tema, podendo cada entrevista
durar de 30 minutos a mais de uma hora (MALHOTRA, 2001).
Thiry-cherques (2009), afirma que, na pesquisa qualitativa, o número
mínimo de observações deve ser de 6. Já Creswell (2007) sugere entrevistas
em profundidade com 10 pessoas. O presente estudo utilizou inicialmente 10
entrevistas em profundidade, através do emprego de roteiro de entrevistas, que
se encontra no apêndice B. Contudo, durante o processo de avaliação dos
resultados, foi percebida uma forte semelhança entre os comportamentos de
consumo dos dois grupos estudados, ACCs e BCCs. Decidiu-se, então, voltar a
campo e realizar mais 2 entrevistas que apenas ratificaram os primeiros
achados, configurou-se, assim, o ponto de saturação da pesquisa em 12
observações, conforme aponta Thiry-cherques (2009).

3.4

DETALHAMENTOS DA ABORDAGEM

Embora a teoria de Bourdieu ([1984] 2011) seja a base dessa dissertação, o
modelo a ser utilizado será a reformulação de sua teoria proposta por Holt
(1998; 2010), que fornecerá as linhas base do modelo interpretativo a ser
utilizado. A pesquisa de Holt (1998) revisitou os conceitos de Bourdieu ( [1984]
2011), sobretudo, no que tange à contextualização histórica, ou seja, à
atualização de alguns conceitos e inclusão de outros como o consumo de
massa. Contudo, o centro da questão permanece sendo investigar como a
variação de capital cultural leva a diferenças sistemáticas nos gostos e nas
práticas de consumo de bens culturais. Assim, o quadro abaixo expõe as
características presentes nos trabalhos de Bourdieu ([1984] 2011) e Holt
(1998;2010) e ilustra como se dará a estrutura da presente pesquisa.
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Quadro 2 – Painel de metodologias e contribuições das pesquisas que abordam o consumo de produtos
culturais como estratégia de consumo de status e da presente pesquisa.

PERÍODO DA
PESQUISA
PAÍS
CONTRIBUIÇÃO

OBJETIVO:
Avaliar:

CONSUMO DE
STATUS

BOURDIEU

HOLT

HOLT

MODELO DESSA
PESQUISA

1984

1998

2010

2012

França

Estados Unidos

Turquia

Brasil

- Uso de produtos
culturais como
fator de distinção
em busca status.

- Ênfase na cultura de
massa americana.

O sistema de
gostos e sua
relação com
classe social,
capital cultural e
como estes
influenciam o
consumo de
produtos culturais.

Como pessoas de
capitais cultural e
econômico diferentes
consomem categorias
de produtos culturais
populares.

Como o capital
cultural influencia
pessoas de igual
capital econômico e
estágio de vida na
estratégia de
consumo de status.

Como o capital cultural
influencia pessoas de
igual capital econômico
e estágio de vida na
estratégia de consumo
de status através do
uso de produtos
culturais.

Através de
produtos culturais

Através de produtos
culturais populares

Através de produtos
culturais e estilo de
vida

Através de produtos
culturais

- Pesquisa fora do
eixo EUA/ Europa;
- Capital cultural
como única variável.

- Descrição da relação
entre capital cultural e o
consumo de produtos
culturais no Brasil.

METODOLOGIA
Abordagem
Seleção de sujeitos

Quali-quantitativa

Qualitativa

- Segmentação por
ocupação e por
classe;

- Aleatória através da
lista telefônica;

Qualitativa
- Referências
pessoais para
recrutamento / bola
de neve
- Mulheres entre 35 e
45 anos

Características
Constantes

---

---

Características

Capital

- Capital

Variantes

Econômico;

Econômico;

- Gênero;

- Gênero;

Qualitativa
- Referências pessoais
para recrutamento /
bola de neve
- Mulheres entre 35 e
45 anos

- Capital econômico;

- Capital econômico;

- Gênero;

- Gênero;

- Estágio de vida;

- Estágio de vida;

Capital cultural

Capital cultural
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Questionário /
Formulário

- Estágio de vida

- Estágio de vida

-Capital cultural

-Capital cultural

- Sócio econômico;

- Sócio econômico;

- Sócio econômico;

- Sócio econômico;

- Aferição de
capital cultural;

- Aferição de capital
cultural;

- Aferição de capital
cultural;

- Aferição de capital
cultural;

Residência

Residência

- Avaliação de
critérios:
decoração; roupas;
música; cozinha;
leitura; cinema;
pintura; música;
fotografia; rádio e
artes amadoras.
Entrevista
Local
Quantidade
Estratégia

Residência

Residência

1.217
- Questionários;
- Entrevista em
profundidade;

Critérios do roteiro
de entrevista

20

30

12

- Entrevista
etnográfica

Entrevista
etnográfica;

Entrevista em
profundidade

- Estimular a narração
de episódios de
consumo

- Alimentação;

- Decoração interior;

- Roupas;

- Roupas;

-Decoração interior;

- Férias

- Música;

- Compras;

- Televisão;

- Localização da
casa;

- Filmes;
---

- Livros;
- Socialização;
- Férias;
- Esportes;
- Hobbies

- Decoração interior;
- Roupas
-

Critério brasileiro de
produtos culturais:

- Leitura;
- Fonografia;
- Espetáculo ao vivo e
artes;
- Audiovisual;
- Microinformática;
- Outras saídas (Boate,
zoológico. etc.)
Critérios utilizados
por Holt e Bourdieu
I.

Decoração interior;
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II. Roupas;
III. Localização da casa;
IV. Férias.

Critérios de
observação

- Casa;
- Roupas;
- Penteado;

- Localização da
casa;

- Localização da
casa;

- Decoração interior

- Decoração interior;

- Correlação;
- Análise fatorial;

- Decoração interior;
- Roupas;

- Roupas;

- Linguagem;
Análise de
evidências

- Localização da casa;

- Método
hermenêutico

- Método
hermenêutico;

- Análise de conteúdo

Fonte: Elaboração própria.

3.5 COLETA DE EVIDÊNCIAS NO CAMPO
3.5.1 Seleção de sujeitos
A pesquisadora solicitou aos contatos da sua rede de relacionamentos
que indicassem possíveis participantes da pesquisa com base em dois
critérios: que fossem moradoras da zona oeste da cidade e tivessem entre 35 e
45 anos. Cada contato indicou os nomes, e-mails e, em alguns casos, os
telefones de seus contatos dispostos a participar da pesquisa. Em seguida,
para cada pessoa indicada, foi enviado, por e-mail, um questionário para
obtenção de informações socioeconômicas e de aferição de capital cultural,
sendo que este último referia-se ao grau de instrução e a profissão da
entrevistada e de seu pai (Apêndice A).
Para realização das entrevistas dessa pesquisa, houve cinco filtros para
a escolha das entrevistadas, dentre aquelas que responderam voluntariamente
ao e-mail de convite, com os questionários socioeconômico e de aferição de
capital cultural respondidos:
1)

Perfil socioeconômico requisitado: apenas os pertencentes à nova

classe média, conforme modelo de Neri (2010), e em conformidade com o
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estrato social estudado na Turquia por Holt (2010) foram selecionados para as
entrevistas;
2)

Gênero: somente mulheres foram selecionadas para evitar distorções

na avaliação de gostos e de consumo e também em conformidade com Holt
(2010);
3)

Estágio de vida: apenas mulheres entre 35 e 45 foram entrevistas

porque, conforme defendido por Holt (2010), nesse estágio de vida, em tese, já
haverá uma estabilidade financeira e uma maior nitidez com relação a gostos e
práticas de consumo dessas mulheres.
4)

Localização de moradia: somente residentes em bairros da zona oeste,

incluindo-se a Barra da Tijuca, foram selecionados para a entrevista. Esse filtro
foi utilizado para que houvesse uma restrição territorial da localização dos
equipamentos culturais. Em outras palavras, os residentes nesses bairros
teriam acessos semelhantes aos mesmos teatros, salas de cinema, áreas de
lazer, entre outros.
5)

Nível de capital cultural: Isso levou à seleção de 12 mulheres para serem

entrevistadas, sendo que metade possuíam os índices mais altos de capital
cultural (ACC) e a outra metade os índices mais baixos (BCC), conforme
metodologia utilizada por Holt (2010).
O processo de hierarquização dos índices de capital cultural foi obtido a
partir de duas fontes: a ascendência da entrevistada, que engloba a
escolaridade e profissão do pai, e a condição atual da entrevistada,
escolaridade e a profissão que exerce. Holt (2010), com base em critérios
desenvolvidos por Bourdieu (2011), estabeleceu um ranking de pontuação
específica para cada nível de escolaridade e ocupação (ver Tabela 2).
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Tabela 2 – Ranking de pontuação de capital cultural

CRITÉRIO
ESCOLARIDADE
Até o ensino médio
Superior concluído
Pós-graduação
Mestrado
Doutorado / Ph.D.

PONTUAÇÃO
1
2
3
4
5

OCUPAÇÃO / PROFISSÃO
Trabalho manual
Serviço sem qualificação / Dona de casa
Vendedor / Técnico / comerciante
Técnico especializado/ gestor /professor
Produtor cultural

1
2
3
4
5

Fonte: Adaptação de Holt (2010)

O índice de capital cultural é aferido conforme o seguinte cálculo: Índice
de capital cultural = Ascendência (escolaridade do pai + profissão do pai) / 2 +
escolaridade do entrevistado + profissão do entrevistado. Assim como fez Holt
(2010) e Bourdieu (2011), para que haja um maior contraste entre as
entrevistadas, foram selecionados para a pesquisa os extremos na hierarquia
de capital, ou seja, os 6 mais altos e 6 mais baixos índices de capital cultural.

3.5.2 Entrevista e observação
As entrevistas foram coletadas durante o período de junho a novembro de
2012 em duas etapas conforme o modelo de Holt (1998; 2010): o
preenchimento do

questionário socioeconômico e de aferição de capital

cultural e a entrevista em profundidade. Esse modelo apresenta a vantagem de
consistência das análises em período de tempo curto porque as entrevistas são
um poderoso instrumento de levantamento de evidências conforme permitem
alcançar, através da conversação, evidências que possam ser utilizadas em
uma análise qualitativa (VERGARA, 2005). Além disso, a entrevista apresenta
como

benefícios,

a

possibilidade

de

os

respondentes

fornecerem

importantes insights sobre a situação, além de possibilitar uma maior fluidez da
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comunicação e levantamento mais completo de evidências que possam
elucidar a análise qualitativa a posteriori.
Some-se, ainda, o fato de que a pesquisadora também utilizou observação,
para o levantamento de evidências, a técnica que viabiliza a consecução de
informações, utilizando os sentidos na obtenção de determinados aspectos da
realidade (LAKATOS; MARCONI 1996). Contudo, para que a observação
obtenha status de técnica científica, ela deve ser planejada, buscando uma
precisão em sua feitura, descrevendo como deverá ser feita, que dados serão
registrados e como serão. Dentre os vários instrumentos disponíveis para o
registro, incluem-se: fichas, quadros, gráficos, formulários, dispositivos
mecânicos, como gravadores. Assim, foram utilizados, nessa pesquisa,
anotações em fichas e a gravação do áudio das entrevistas e das observações
que foram guiadas pelo roteiro de entrevista e pelo plano de observação que se
encontram nos apêndices B e A respectivamente. Foram utilizados os
seguintes procedimentos:

1. Gravação digital de cada uma das entrevistas realizadas.
2. Transcrição das entrevistas.
3. Registro manuscrito e arquivamento digital das observações durante a
realização da pesquisa, bem como de datas dos eventos.
4. Arquivamento dos documentos coletados relacionados a pesquisa para
futuras análises e comprovações.

Além disso, utilizaram-se também imagens, fotos da disposição dos
produtos culturais nas residências das entrevistadas (Apêndice D), com o
objetivo de apoiar a discussão de resultados. Isto porque, devido à sua
característica polissêmica, a imagem compõe o cenário da memória do
indivíduo, e a interpretação das imagens pode ser somada as narrativas e as
descrições das entrevistadas (BAUER; GASKELL, 2002).

3.5.3 Escolha do ambiente das entrevistas
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No processo de levantamento de evidências, depois que foram
determinados os sujeitos participantes da pesquisa, foi negociado, com cada
um, a realização das entrevistas na casa em que residem, conforme perímetro
geográfico delimitado pela pesquisa, ou seja, bairros da zona oeste da cidade.
Contudo, a escolha do cômodo da casa foi definida de acordo com a
entrevistada, tendo-se solicitado que atendesse a dois critérios:
1. Local reservado: o ambiente deveria possibilitar uma melhor interação entre
entrevistadora e entrevistada, sendo o mais silencioso possível.
2. Conveniência: que não atrapalhasse a dinâmica da casa nem causasse
algum desconforto a outros residentes.

3.6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE EVIDÊNCIAS
Após a coleta de evidências, realizou-se a análise das evidências cujo
objetivo é conferir sentido a textos produzidos pelos entrevistados. Para
realizar essa atividade, faz-se necessário inicialmente preparar as evidências
para análise, deter-se detalhadamente na sua compreensão e conceber uma
interpretação do significado mais amplo das informações (CRESWELL, 2007;
VERGARA, 2005).
A interpretação das evidências ocorreu através da análise de conteúdo por
se tratar de um conjunto de técnicas que abrange uma classificação de
conceitos, uma codificação destes, bem como uma categorização (VERGARA,
2005). O objetivo desse processo é detectar a presença de palavras, de
conceitos e de eventos relevantes e carregados de significados tanto no
discurso empregado pelo entrevistado como em seu comportamento durante a
entrevista, de maneira que se identifiquem categorias.
O método da análise de conteúdo surge como uma ferramenta para a
compreensão da construção de significado que os atores sociais exteriorizam
no discurso. Isto permitiu à pesquisadora o entendimento das representações
que o indivíduo apresenta em relação à sua realidade e à interpretação que faz
dos significados à sua volta (MINAYO, 2000). O método pode ser definido
como “um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando a obter, por
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procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos

relativos

às

condições

de

produção/recepção

destas

mensagens” (BARDIN, 1979, p.42). A análise ocorreu em três etapas:

a) PRÉ-ANÁLISE
Consiste na organização de todos os materiais que serão utilizados para a
coleta das evidências, assim como outros materiais que podem auxiliar na
compreensão do fenômeno estudado. Deve-se também fixar o que o autor
define como corpus da investigação, ou seja, a especificação do campo em
que o pesquisador focará a atenção.

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA
Depois de concluída a reunião de todo material que constitui o corpus da
pesquisa, a análise deve ser mais aprofundada, sendo orientado pelas
hipóteses e/ou pelo referencial teórico, surgindo, desta análise, padrões de
referências, buscando sínteses coincidentes e divergentes de ideias. Nessa
fase, serão definidas a priori categorias analíticas em que os elementos de
conteúdo, agrupados por parentesco de sentido, irão se organizar sob as
devidas categorias analíticas. Ao longo da pesquisa, supõe-se que outras
categorias irão emergir, seguindo, portanto, um modelo misto; ou seja, algumas
categorias são selecionadas no início, mas o pesquisador se permite modificálas em função do que a análise levantará, podendo surgir, ao longo da
pesquisa, categorias emergentes.
As categorias pré-fixadas foram 10:

1. Categorias de produtos culturais, segundo Critério brasileiro do
IBGE:

57

É composta pelos segmentos que contêm os bens definidos pelo IBGE
como produtos culturais:
1.1 Leitura: livros didáticos e não didáticos, jornais, revistas e demais produtos
da mídia escrita;
1.2 Fonografia: CD´s, discos de vinil, aparelhos e equipamentos de som;
1.3 Espetáculo ao vivo e artes: circo, teatro, balé, museu, shows e música;
1.4 Audiovisual: cinema, práticas amadoras, TV a cabo, equipamentos e
conteúdos;
1.5 Microinformática: equipamentos (computadores, smartphones e tablets) e,
internet (discada, banda larga, rádio, cabo,3G);
1.6 Outras saídas: Boates, danceterias, zoológicos e parques.

2. Categorias de produtos não culturais:
Embora o critério utilizado no Brasil e definido pelo IBGE apenas considere
como produtos culturais os contidos no segmento mencionado acima, é sabido,
conforme foi demonstrado no referencial teórico, que todo consumo tem uma
dimensão cultural (BAUDRILARD, 1995; McCRACKEN, 2003; BARBOSA;
CAMPBELL, 2006), portanto, foram acrescentados a pesquisa outros produtos
classificados como culturais em outros países e que foram utilizados nas
pesquisas de Bourdieu (2011) e Holt (1998, 2010) com a finalidade de obter
uma maior compreensão das estratégias de consumo de status dos
entrevistados. Assim, também foram observados os seguintes itens:
2.1 Decoração interior;
2.2 Roupas;
2.3 Localização da casa;
2.4 Viagens.

Nessa etapa, as evidências e análises também foram confrontadas com os
resultados obtidos por Holt (2010), cujo trabalho, que foi base para essa
pesquisa, analisou um cenário bem próximo do estudado nessa pesquisa:, o
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consumo de status através do consumo de produtos culturais entre mulheres
de 35 a 45 anos da nova classe média na Turquia.

c) INTERPRETAÇÃO REFERENCIAL
É a fase de análise em que, de fato, se dá a reflexão, com base nos
materiais empíricos. Estabelecem-se, nesse momento, relações com a
realidade e o aprofundamento das conexões das ideias, chegando-se, se
possível, à proposta básica de transformações nos limites das estruturas
específicas e gerais. Nessa fase, deve ocorrer a interação dos materiais, não
devendo o pesquisador restringir sua análise ao conteúdo manifesto dos
documentos, mas sim buscar aprofundar a análise e desvendar o conteúdo
latente, revelando ideologias e tendências das características dos fenômenos
sociais analisados.

3.7 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS
A entrevista qualitativa utilizada como principal instrumento de
levantamento de evidências

pode ser considerada um fator limitador, na

medida em que pode haver influências dos observadores e do entrevistador e,
por isto, as evidências podem ser analisadas e interpretadas de acordo com o
ponto de vista de quem realiza a entrevista e interpreta os resultados
(VERGARA, 2005).
Além disso, no que diz respeito à observação, pode haver alterações no
comportamento do entrevistado, devido à presença da pesquisadora, que pode
intimidá-lo de alguma forma (GIL, 2006), sobretudo na presente pesquisa, em
que as entrevistas foram realizadas nos domicílios dos informantes.
No que diz respeito à influência de outros observadores, buscou-se a
eliminação dessa interferência, solicitando ao entrevistado um local reservado
na casa que propiciasse maior privacidade para a realização da entrevista.
No que tange à subjetividade da entrevistadora na realização da
entrevista, a criação de um roteiro semiestruturado (ver Apêndice B) foi o
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instrumento utilizado para minimizar essas interferências como perguntas
sugestivas ou tendenciosas.
Já na análise de evidências, utilizou-se o passo-a-passo do processo de
análise de conteúdo estabelecida por Bardin (1979) para mitigar ao máximo a
subjetividade da pesquisadora.
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CAPÍTULO 4 : ANÁLISE DE RESULTADOS
4.1 DESCRIÇÃO DAS ENTREVISTADAS
Houve 30 respondentes ao questionário socioeconômico e de aferição de
capital cultural (ver Tabela 3).
Tabela 3 – Respondentes dos formulários socioeconômico e de aferição de capital cultural.
RESPONDENTE
/ IDADE
E 27 – 45 anos

ESCOLARIDADE PAI

ÍNDICE

Jacarepaguá

Não frequentou escola

1

Médio completo

1

Porteiro

1

E 14 – 44 anos

Barra da
Tijuca
Canário

ESCOLARIDADE
PRÓPRIA
Fundamental
incompleto
Superior completo

Básico completo

1

1

Médio completo

E 22 - 36 anos

Realengo

Fundamental completo

1

E 30- 44 anos

Bangu

Não frequentou escola

1

Encarregado
de obra
Servente de
pedreiro
Vigia

E2 – 38 anos

Tanque

Vendedor

2

1

Autônomo

Básico incompleto

1

Autônomo

E 15 – 37 anos

Barra da
Tijuca
Realengo
Bangu
Pechincha

Fundamental
incompleto
Médio completo

1

E4 – 43 anos

Fundamental completo

1

Taxista

E16 -35 anos

Padre Miguel

Fundamental completo

1

Taxista

2

Médio incompleto

1

Recepcionista

2

4,5

E 18 - 37 anos

Barra da
Tijuca
Barra da
Tijuca
Bangu

Médio completo

1

Policial Militar
(cabo)
Policial militar
(soldado)
Motorista

2

Médio completo

1

Téc.Seg. do trabalho

2

4,5

E11 - 45 anos

E5 – 37 anos

E6 – 36 anos
E 19 – 36 anos

BAIRRO

Médio completo

1

Fundamental completo

1

E 12 - 40 anos

Campo
Grande
Jacarepaguá

E21 – 41 anos

Taquara

Médio completo

E 13 – 39 anos

Bangu

Médio completo

E1 – 36 anos

Jacarepaguá

E10 – 35 anos
E9 – 45 anos

OCUPAÇÃO
PAI
Agricultor

NDICE
1

NDICE
1

OCUPAÇÃO
PRÓPRIA
Auxiliar de serv. Gerais

NDICE
1

CAPITAL
CULTURAL
3

2

Dona de casa

1

4

1

Recepcionista

2

4

1

Superior incompleto

1

Superv. Merchandising

2

4

1

1

Dona de casa

2

4

1

Dona de casa

2

4,5

3

Fundamental
completo
Fundamental
incompleto
Médio completo

1

Auxiliar de enfermagem

2

4,5

2

Básico incompleto

1

Motorista escolar

2

4,5

2

Médio completo

1

Faturista

2

4,5

3

Médio completo

1

Dona de casa

2

5

1

Superior completo

2

Auxiliar Administrativa

2

5

Básico incompleto

1

Pedreiro

1

Médio completo

1

Vendedora

3

5

Não frequentou escola

1

1

Superior completo

2

Comerciante

3

6

1

Aux.Serv.
Gerais
Empresário

2

Superior incompleto

1

Professora

4

6,5

1

Estofador

1

Superior completo

2

Gerente Comercial

4

7

Básico incompleto

1

Atendente

2

Superior incompleto

2

Pesquisadora

4

7,5

Taquara

Superior completo

2

Empresário

3

Superior completo

2

Assistente Administrativa

3

7,5

Campo
Grande
Taquara

Fundamental
incompleto
Médio completo

1

Marinha
mercante
Escriturário

3

Superior completo

2

Técnica em química

4

8

3

Superior completo

2

Professora

4

8

Cidade de
Deus
Taquara

Básico completo

1

Comerciante

3

Superior completo

2

Professora

4

8

E 28 – 35 anos

Ensino fundamental

1

Vendedor

3

Superior completo

2

Gerente de marketing

4

8

E3 – 45 anos

Freguesia

Básico completo

1

Pós-graduação

3

Secretária executiva

4

8,5

Freguesia

Fundamental completo

1

Técnico
eletrônica
Comerciante

3

E7 – 32 anos

3

Pós-graduação

3

Administradora

4

9

E 24 – 38 anos

Padre Miguel

1

Pedreiro

1

Pós-graduação

4

Professora de física

4

9

E 29 – 35 anos

1

Comerciante

3

Pós-graduação

3

4

9

Superior completo

2

Médico

4

Pós-graduação

3

Coordenadora de recursos
humanos
Educador físico

4

10

E 23 -38 anos

Barra da
Tijuca
Barra da
Tijuca
Vila Valqueire

Fundamental
incompleto
Não frequentou escola

Médio completo

1

Doutorado

5

Professora de português

4

11

Bangu

Superior completo

2

Militar
(capitão)
Professor

3

E 26 -41 anos

4

Mestrado

4

Professora de química

4

11

E20 – 45 anos

E 17 -37 anos
E 25- 43 anos

E8 – 44 anos

1

Fonte: Elaboração própria.

De posse dos 30 formulários, procedeu-se então à aplicação dos filtros
e, dentre as restantes, foram escolhidas as mulheres que estavam nas
extremidades do índice de capital cultural, ou seja, as de maior e as de menor
índices.
Na primeira fase da pesquisa de campo, foram encontradas algumas
dificuldades no que dizia respeito as informações requeridas no formulário
socioeconômico, especialmente a faixa de renda a que pertenciam. Isso gerou
atraso a pesquisa, pois a pesquisadora, em alguns casos, precisou entrar em
contato via telefone e explicar, embora já estivem expressos no e-mail enviado,
a confidencialidade das informações e o propósito acadêmico da pesquisa.
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Dentre aquelas mulheres que responderam ao e-mail, com os
formulários socioeconômicos e de aferição de capital cultural respondidos, e
que foram selecionadas para a fase de entrevistas, de acordo com os filtros já
mencionados, apresentaram-se outras duas dificuldades: a indisponibilidade de
horários e a resistência à entrada da pesquisadora em suas residências.
Com relação aos horários, cada uma das entrevistadas estabeleceu o
melhor horário para que se realizasse a entrevista, mas, ainda assim, houve
vários cancelamentos, na maioria das vezes sem aviso prévio, fazendo com
que a pesquisadora se deslocasse até as residências e não encontrasse a
entrevistada em casa.
Além disso, a indisponibilidade de horário foi utilizada, algumas vezes,
como uma desculpa para evitar a presença da entrevistadora em suas casas.
Essa foi a terceira e, quiçá, a maior dificuldade enfrentada durante a pesquisa
de campo, indicando que algumas mulheres selecionadas queriam evitar ao
máximo a presença da pesquisadora em suas residências. Nesse caso,
preferiam oferecer o ambiente de trabalho como alternativa para a pesquisa.
Contudo, posto que, conforme a metodologia da pesquisa, era
imprescindível que a entrevista fosse realizada em domicílio, mais uma vez, a
solução encontrada, foi uma conversa para tentar esclarecer os propósitos da
pesquisa. Ainda assim, algumas selecionadas ficaram receosas em ter uma
estranha as entrevistando em seus lares.
A pesquisadora recorreu, então, aos seus contatos, aqueles que haviam
indicado as entrevistadas em potencial, para que intercedessem junto às
respondentes, tranquilizando-as quanto à idoneidade da pesquisadora e à
seriedade da pesquisa. Essa atitude confortou a maioria das mulheres
selecionadas, porém duas delas permaneceram inflexíveis e não aceitaram a
presença da pesquisadora em suas casas. Essas foram excluídas da fase de
entrevistas e outras duas mulheres, que também estavam dentro dos filtros,
foram selecionadas para essa etapa.
Todo esse processo provocou grande atraso, sobretudo, no processo de
análise das evidências.
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Assim, foram entrevistadas 12 mulheres que doravante receberão
nomes de aves para facilitar a identificação de cada delas uma durante a
análise de resultados (ver Tabela 4).
Tabela 4 – Relação das 12 entrevistadas durante a pesquisa.
NOME /
IDADE

BAIRRO

ESCOLARIDADE
PAI

ÍNDICE

OCUPAÇÃO ÍNDICE ESCOLARIDADE
PAI
PRÓPRIA
BAIXO CAPITAL CULTURAL (BCC)
Agricultor
1
Fundamental
incompleto

1. Ema
45 anos
(E 27)
2. Maitaca
44 anos
(E 30)
3. Arara
45 anos
(E 11)
4. Canário
44 anos
(E 14)
5. Jandaia
36 anos
(E 19)
6. Taoca
37anos
(E 18)

Jacarepaguá

Não frequentou
escola

1

Bangu

Fundamental
incompleto

1

Vigia

1

Barra da Tijuca

Médio completo

1

Porteiro

Tanque

Básico completo

1

Realengo

Fundamental
completo

Barra da Tijuca

1. Rouxinol
37 anos
(E 28)
2. Fragata
35 anos
(E 29)
3. Flamingo
32 anos
(E 7)
4. Cacatua
38 anos
(E 24)
5. Calopsita
38 anos
(E 23)
6. Vite-vite
41anos
(E 26)

ÍNDICE

OCUPAÇÃO
PRÓPRIA

ÍNDICE

CAPITAL
CULTURAL

1

Auxiliar de serv.
Gerais

1

3

Fundamental
completo

1

Dona de casa

1

3

1

Superior
completo

2

Dona de casa

1

4

Encarregado
de obra

1

Médio completo

1

Recepcionista

2

4

1

Motorista

1

Superior
incompleto

1

Superv.
Merchandising

2

4

Médio completo

1

Policial
Militar (cabo)

2

Médio completo

1

Téc.Seg. do
trabalho

2

4,5

Taquara

Fundamental
completo

1

vendedor

3

Superior
completo

2

Gerente de
marketing

4

8

Barra da Tijuca

Não frequentou
escola

1

Comerciante

2

Pós-graduação

3

4

8,5

Freguesia

Fundamental
completo

1

Comerciante

3

Pós-graduação

3

Coordenadora de
recursos
humanos
Administradora

4

9

Padre Miguel

Fundamental
incompleto

1

Pedreiro

1

Pós-graduação

4

Professora de
física

4

9

Vila Valqueire

Médio completo

1

Militar
(capitão)

3

Doutorado

5

Professora de
português

4

11

Bangu

Superior
completo

2

Professor

4

Mestrado

4

Professora de
química

4

11

ALTO CAPITAL CULTURAL (ACC)

Fonte: Elaboração própria.

4.2

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
4.2.1 Produtos culturais conforme critério brasileiro

A) Produto cultural leitura
A.1 Relação das entrevistadas com a leitura
Dentre as 6 ACCs selecionadas para as entrevistas, 3 são professoras e,
por conta de suas atividades profissionais, os resultados dessa categoria
estariam sujeitos a um possível viés. Para mitigar esse efeitos, a análise das 3
professoras será feita de forma isolada apenas para o produto cultural leitura.
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Nesse sentido, as entrevistadas desse perfil relacionam-se com esse
produto da seguinte forma:

Ah! Eu leio bastante, eu leio muito livro assim, às vezes eu leio dois
num mês, sempre quando você vier aqui, vai ter um livro diferente ali
em cima, que eu tô sempre lendo (...) sempre que você chegar aqui,
vai ter um livro naquela mesinha, igual àquele que é o que estou
lendo agora (CACATUA, ACC, PADRE MIGUEL).
O livro da minha vida é ‘ Os Maias’. O nome da minha filha é o nome
de da personagem principal. Quando eu li os Maias, eu decidi que o
nome da minha filha ia ser Maria Eduarda. Porque é uma historia
linda. Primeiro que é uma historia de amor, né., fatal, mal resolvida,
né porque é um incesto, mas é uma história linda. A personagem é
uma mulher linda, elegante, misteriosa. É uma mulher que você não
sabe se é mocinha ou vilã, dúbia (CALOPSITA, ACC, VILA
VALQUEIRE)
Eu já li mais, hoje eu tô lendo um livro que meu sobrinho, uma trilogia,
né, que meu sobrinho me emprestou, ele tem 16 anos, as Suzane
Collins, é o “Jogos Vorazes”, você conhece? (...) então eu já li “Jogos
Vorazes”, já li “ Em chamas” que é o segundo livro e agora tô lendo
“Esperança” que é o terceiro. É mais pra adolescente, né, mas ele me
empresta os livros mais pra eu poder conversar com ele. Toma tia pra
você poder conversar comigo (...) de dois em dois meses, eu tô lendo
com um livro novo (VITE – VITE, ACC, BANGU)

Já as demais entrevistadas relacionam-se com esse produto da seguinte
forma:
Não leio tanto quanto queria, mas leio bastante. Eu gosto de livros de
historia e gosto de romances, assim, mesmo não lendo mais, eu
gosto de literatura brasileira. Eu gosto de Fernando Pessoa. (...) os
livros que mais me marcaram foram dois livros que li na adolescência
que “Enquanto houver vida viverei” (...) e o “Pássaro de vidro” sobre
uma ligação entre um usuário de drogas que ia se suicidar e uma
dona de casa que atendia a ligação, é bem interessante... jornal, só
aos domingos, revista é mais raro (FRAGATA, ACC, BARRA DA
TIJUCA).

Eu odiava ler, hoje eu até gosto, mas não leio tanto quanto eu
gostaria e quando eu leio, eu não leio rápido, é lento, mas eu gosto
hoje pela questão da informação. Eu conheci pessoas e, quando eu
conversava, eu percebia que eu não tinha tanto conteúdo e assunto
quanto elas. Isso me incomodou. Poder falar sobre um assunto, dar
explicações. Hoje eu leio um livro por ano, as vezes nenhum,
dependendo do ano (TAOCA, BCC, BARRA DA TIJUCA).

Não leio muito, não tenho tempo, a vida é muito corrida. Tenho que
sair bem cedo e largo muito tarde do serviço (...) Não lembro do
último (RI CONSTRANGIDA) Sabe qual foi, menina (LONGA PAUSA,
QURENDO MUITO LEMBRAR DO NOME DO LIVRO) não lembro o
último livro que li, faz um tempo, é como te falei não dá tempo
(JANDAÍA, BCC, REALENGO).
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Verifica-se, portanto que ACCs têm maior envolvimento com o consumo
de produtos culturais de leitura do que BCCs e o grupo das três professoras
(CALOPSITA, CACATUA E VITE – VITE) apresenta uma maior profundidade
durante esse consumo. BCCs mesmo quando reconhecem a leitura como algo
importante, não exercem grande envolvimento com o produto, como foi o caso
de Taoca (BCC).
Esse grau de envolvimento é influenciado, conforme aponta McCracken
(2003), pelo significado cultural dos bens e sua capacidade de segmentar as
comunidades humanas em distinções como classe e status. Nesse sentido,
verificou-se que ACCs valorizam esse hábito da leitura e o expressam inclusive
na arrumação dos livros na sala de casa, como é o caso da entrevistada ACC
Fragata (vide apêndice D), colocando-os em local de destaque na estante da
sala. Essa mesma disposição de destaque dos livros também foi observado
nas casas de Calopsita (ACC) e Cacatua (ACC). Esta última, além de expô-los
nas prateleiras da sala, ainda fez questão de mostrar três caixas cheias de
livros que ela não tinha onde guardar.
Já a entrevistada Calopsita (ACC) levantou-se durante a entrevista para
buscar o livro que estava lendo. Mostrou-o à entrevistadora e contou
entusiasmada sobre o enredo do livro.

(...) É do Eduard Sayd, cultura e imperialismo. Eu adorei Ele é
incrível. Ele dá uma outra visão sobre a cultura oriental. Ele fala que
cultura é uma interpretação, de colonização. (CALOPSITA, ACC,
VILA VALQUEIRE).

Na sala da entrevistada Fragata (ACC) havia duas prateleiras repletas de
livros (vide apêndice D) e ela fez questão de mostrar à entrevistadora que já
não havia mais espaço e alguns estavam empilhados. Foi até a estante e
tomou alguns em suas mãos para demonstrar a escassez de lugar para eles e
ainda enfatizou:
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(...) Tá vendo? Eu até já levei uns pro meu quarto porque aqui já lotou
demais, tá tudo assim bagunçado, mas é porque não cabe mais (..)
quando eu mudei pra cá era tudo bem organizadinho (...) Eu tenho
mania de entrar em livraria, só pra olhar, dar uma volta, Aeroporto,
então, é batata, acabo comprando, as vezes nem leio tudo.
(FRAGATA, ACC, BARRA DA TIJUCA).

BCCs, por outro lado, não têm muito envolvimento com esse tipo de
produto cultural, não colocam livros, revistas ou qualquer outro produto de
leitura em destaque em suas casas. Isso evidencia que o gosto é uma das
estruturas que suporta a existência do significado social dos bens, pois é
através dele que o indivíduo irá apropriar-se dos bens (BOURDIEU, 2011).
Além disso, BCCs não conseguem expressar seus gostos e práticas de
consumo de leitura, ratificando a afirmação de que “o consumidor contribui para
produzir o produto que ele consome mediante um trabalho de identificação e
decifração”. (BOURDIEU, 2011, p.95). Durante as entrevistas, era preciso que
a entrevistadora fizesse a mesma pergunta de várias formas diferentes na
tentativa de que elas elaborassem um pouco mais sobre o tema, mas isso, em
alguns casos, como o da entrevistada Canário (BCC), não aconteceu de forma
alguma.
Gostei do Monge eo executivo. Muito bom (...) Ah, não sei, gostei por
que (...) (LONGA PAUSA, PENSANDO EM SUA MOTIVAÇÃO
PARA TER GOSTADO) porque traz ensinamentos tanto profissionais
como para a vida da gente. (TAOCA, BCC, BARRA DA TIJUCA).
Eu gosto de romance (...) Por que? (..) Ah, não sei (LONGA PAUSA,
PENSANDO EM SUA MOTIVAÇÃO) eu gosto quando tem um casal,
que seja romântico, né. Eu gosto dessas coisas mais assim, pode
ser? (EMA, BCC, JACAREPAGUÁ).
Eu leio meus livros da igreja (...) Porque é bom (LONGA PAUSA,
PENSANDO EM SUA MOTIVAÇÃO E CONSTATA) Porque é bom
pra mim (CANÁRIO, BCC, TANQUE).

A BCC Arara, antes mesmo que a entrevistadora terminasse a pergunta
sobre leitura, ela interrompeu incomodada: “Não leio” e continuou:

Não. A única coisa que eu ando lendo é pesquisa na internet.
Qualquer assunto que me interessa, eu vou lá e me atualizo. (...) Ah,
eu boto no google e acho tudo que eu quero (ARARA, BCC, BARRA
DA TIJUCA).
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A BCC Maitaca, também aponta a internet como único meio de leitura:

Não sou muito de livro não (..) Quando meu marido não tá em casa
eu tô no computador (RISOS) . Fico lá e nem vejo o tempo passar, a
gente se distrai, né? Mas também eu pesquiso tudo, tô sempre
atualizada, quando vejo alguma coisa, assim no face ou no orkut que
eu não sei, vou lá e boto no google e pronto! (MAITACA, BCC,
BANGU).

ACCs, do grupo de professoras têm gostos bem definidos quanto à leitura
e elas conseguem expressar sem nenhuma dificuldade:
Gosto muito de aventura, essas sagas, assim. Autores, mais da
antiga, eu gosto muito de Érico Veríssimo, mas tem muita coisa legal.
A pessoa me recomenda, eu vejo se é legal. Eu gosto muito de
ficção, eu gosto de ficar imaginando assim as coisas, as cenas (...) O
livro que mais me marcou foi Cem anos de solidão. Eu já li umas 5 ou
6 vezes. Eu gostei muito da questão cíclica, né, você voltar ao ponto
onde tudo começou, toda aquela história da família, intrigas, morte e,
no final, voltar ao mesmo ponto de partida, achei muito interessante
esse jogo do Gabriel Garcia Marques. Gosto daqueles romances
imprevisíveis que tinha, você nunca imaginou que o primo fosse se
envolver lá. Essa parte das relações amorosas eu gostei muito (...) Eu
não assino mais revista, vejo site de notícia, mas de vez em quando
dá saudade de pegar no papel, aí eu compro o jornal ou uma revista.
Já fui assinante de ficar acumulando papel, você chaga a noite e nem
vê (CALOPSITA, ACC, VILA VALQUEIRE).

As demais ACCs também apresentam gostos específicos e são capazes
de tecer comentários elaborados sobre a leitura que consomem:

Eu gosto de livros de historia e gosto de romances. Gosto quando o
enredo é envolvente e mescla história e ficção. Também adoro o (...)
Álvaro de Campos, Aberto Caeiro, Ricardo Reis. Meu Deus! Vou
lembrar de todos os heterônimos e não vou lembrar o nome dele (...)
Ah! Fernando Pessoa! (FRAGATA, ACC, BARRA DA TIJUCA).

(...) Romance, século XIX, são os meus preferidos. Eu adoro
Machado de Assis, de. poesia também. A gente vive num mundo que
poesia faz falta. Também adoro Fernando Pessoa. Eu leio revista,
jornal (...) Então, eu gosto de ler essas revistas informativas como
Veja, Quem e gosto de ler revista feminina. Gosto de ler a Nova, a
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Marie Claire. Eu gosto de ler (...) O globo, mas a gente não compra
mais jornal (ROUXINOL, ACC, TAQUARA).

O envolvimento de ACCs com os produtos culturais do tipo leitura ratifica,
portanto, que é por meio dos gostos que os produtos ganham significados e
recebem suas identidades sociais (BOURDIEU, 2011). Dessa maneira, essa
categoria de produto cultural é importante para a construção da identidade
social de ACCs, sobretudo para o grupo de professoras que apresentaram um
maior envolvimento com esse consumo. Já BCCs, além de terem baixo
envolvimento com esse consumo, não valorizam esse tipo de produto. O
comportamento dos dois grupos, incluindo as professoras, sublinha o consumo
como manifestação cultural que existe não apenas porque há um impulso
cultural para o consumo, mas também porque os bens acabam por incorporar
significados originados no próprio uso e na cultura que os rodeia
(McCRACKEN, 1990).

A.2 Investimento de tempo e dinheiro com leitura
Nesse sentido, ACCs e BCCs investem no consumo desse tipo de bem
cultural da seguinte forma:

Sinceramente eu não penso no preço do livro. Se for do meu
interesse, eu não penso nisso. Se eu gostar muito do livro, não
importa o preço, eu vou comprar. No Brasil devia ser até mais barato
(CALOPSITA, ACC, VILA VALQUEIRE).
(...) Depende, eu já paguei bem caro. Já comprei um livro de 300
reais, que era um livro, tipo um dicionário. Não sei, acho que 100
reais é um preço aceitável. Mas, se eu gostar do livro, eu compro,
não importa o preço (FLAMINGO, ACC, FREGUESIA).
Livro é muito caro, sei lá. Os livros da escola da minha filha são
sempre caros e nem são desses muito grandes não, viu (EMA, BCC).
(...) nem sei te dizer o que é caro pra um livro, mas assim, dar tipo
cem reais em um livro é demais, não é não? Eles exploram muito nos
preços. Época de começo de ano, então (TAOCA, BCC, BARRA DA
TIJUCA)

Em conformidade com Holt (1998) e Bourdieu (2011), ACCs também
realizam grande investimento financeiro e de tempo na compra e consumo
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desse tipo de produto cultural, sobretudo de livros não didáticos. Nesse
sentido, a disponibilidade para investimentos de ACCs do grupo de professoras
e das demais ACCs mostrou-se muito similar. Já BCCs não valorizam e
consomem poucos produtos culturais desse gênero.

Eles não despendem

significante tempo, nem investem muito dinheiro na aquisição desses bens.
Esse comportamento ratifica a afirmação de que indivíduos de mesmo capital
econômico, em um determinado campo, podem apresentar práticas distintas
de consumo quando originadas por habitus diferentes (BOURDIEU, 2011).

B) Produto cultural Fonografia
B.1 Relação das entrevistadas com a fonografia
ACCs e BCCs vivenciam o consumo dos produtos culturais do tipo
fonografia da seguinte maneira:

As vezes, escuto no carro, às vezes em casa eu ponho na sky, às
vezes DVD de show. Eu adoro música. No carro, eu gosto de ouvir
MPB, JB FM, deu um anúncio, eu mudo de rádio, FM O dia,
Transamérica (ROUXINOL, ACC, TAQUARA).

Vou falar o mais fácil: eu não gosto de sertanejo e de pagode. Funk
eu até acho legal pra dançar assim, mas não que eu escute, assim
com palavrões eu já não gosto. Eu escuto música quase todo dia,
quando eu tô em casa, tem que tá com o som ligado. Ligo o som do
carro. Eu gosto muito de MBP, desse pessoal novo, Marisa Monte,
gosto de rock clássico, Legião urbana. Gosto de estrangeiro, Cold
Play (CACATUA, ACC, PADRE MIGUEL).

Música é uma coisa assim, eu até parei um pouco de ouvir agora,
mas ela me bota pra cima. Eu tenho que fazer alguma coisa, música
me anima demais. Então, eu nunca gostei de academia, mas eu
comprei uma bicicleta ergométrica... aí assim, eu tenho uma crioula
dentro de mim que adora funk, gente como eu gosto de funk, é
impressionante. E pra pedalar é a melhor batida, aquilo dá um ânimo
muito bom. Não é a letra do funk que eu gosto, é a batida. Eu gosto
de música dançante, não só o funk, mas as pessoas torcem o nariz
pra funk. Eu fico ouvindo ela na cozinha, fazendo as coisas (ARARA,
BCC, BARRA DA TIJUCA).

Escuto mp3 na rua e em casa escuto no som, eu não consigo
arrumar a casa naquele silêncio, eu coloco uma música bem alto, eu
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gosto. Eu gosto de música. Há muitos anos eu comprava CD, agora
escuto na rádio que eu sei que toca meu tipo de música (TAOCA,
BCC, BARRA DA TIJUCA).

Eu não gosto de música morta não. Música é pra dançar, pra
arrumar a casa, pra se mexer. Aqui quando eu tô só, eu ligo o som
nas alturas e vou fazer alguma coisa (...) Como eu te disse, essas
músicas de velório eu não gosto não (...) Ah, eu gosto de funk, gosto
de música romântica,assim de Paula Fernandes, Zezé de Camargo,
só não gosto de música que deixa a gente pra baixo (MAITACA,
BCC, BANGU)

O modo de consumo desse tipo de produto cultural ocorre de três formas
pelas entrevistadas: como passatempo enquanto dirigem, como estimulante
quando realizam alguma atividade, como experiência de consumo presencial
em shows e em casas noturnas e como uma audição contemplativa em que
degustam a música.
ACCs, embora também ouçam gêneros como funk e sertanejo, têm uma
preferência musical que gravita em torno de Rock, MPB e samba e consomem
música preferencialmente como passatempo ou audição contemplativa. Já
BCCs têm um estilo musical mais restrito e mais popular que contempla
gêneros como o funk, forró e pagode e consomem preferencialmente como
estímulo para suas atividades cotidianas como organizar a casa ou cozinhar.
Esse comportamento evidenciado ratifica a classificação de ACCs como
consumidores “onívoros“ e BCCs como “unívoros” (BOURDIEU, 2011), na
medida em a gama de gêneros consumida por ACCs é bem mais ampla e
variada que a consumida por BCCs que se restringem a uma diversidade bem
reduzida de gêneros do produto cultural fonografia.
Tanto ACCs como BCCs não exibem os aparelhos de som em lugar de
destaque da casa como fazem com a TV de LED, por exemplo. Na maioria das
residências, o equipamento fica no quarto. A exceção foi a residência da
entrevistada Cacatua (ACC). O aparelho estava na sala junto a TV. Contudo,
quando a entrevistadora questionou sobre a utilização do aparelho, ela afirmou
que ele estava na sala apenas porque era utilizado conectado à TV para
assistir a filmes.
B.2 Investimento de tempo e dinheiro com fonografia
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Mesmo sendo todas as entrevistadas pertencentes à mesma classe social, a
nova classe média, os investimentos no consumo de produtos fonográficos
variam conforme o habitus:

Eu adoro música.. Eu ainda compro CD, se for de um cantor que eu
goste, eu compro. Meu marido baixa da internet também
(FLAMINGO, ACC).
Eu sou daquelas que ainda compra CD. Outro dia falaram: você
comprou o CD da Marisa Monte? Ué gente, eu gosto. Baixar na
Internet, eu não gosto, quem baixa muito é meu marido. Ele faz CD,
bota no pen drive, mas eu compro CD, os últimos que eu comprei
foram da Marisa Monte, Zeca baleiro e da Ana Carolina (...) Eu gosto
muito da Legião Urbana, da música “Índios” porque a letra é sempre
combativa, sempre atual. Devo ouvir uma 2 ou 3 horas por dia
(CALOPSITA, ACC).
(...) Ainda compro CD, o máximo que já dei foi 49 reais, mas depende
da raridade da obra, se eu gosto muito e não consigo baixar, eu
compro (..) Prefiro baixar (AS MÚSICAS). Às vezes baixo Mp3
gratuito e às vezes pago (...) o novo CD da Adele, eu comprei online
(FRAGATA, ACC, BARRA DA TIJUCA)
Eu escuto música quase todo dia. Há muitos anos eu comprava CD,
agora escuto na rádio que eu sei que toca meu tipo de música ou
então mp3 mesmo. Hoje eu baixo mais da internet que compro CD. É
de graça (TAOCA, BCC, BARRA DA TIJUCA).
Não consigo parar e ficar ouvindo um tempão música não. Às vezes
no final de semana, eu gosto de ouvir (...) Não sei nem dizer, faz anos
que não compro CD, às vezes compro um DVD (...) (RISOS) É um
piratão mesmo, toca do mesmo jeito (CANÁRIO, BCC, TANQUE).
(...) Eu não sei mexer muito nesse negócio de baixar música não, aí
eu prefiro comprar logo o CD (...) Não, eu não tenho cara de dar
trinta, quarenta reais num CD (...) Eu gosto de comprar ali na
Uruguaiana, ali tem de tudo, menina, você acha do “proibidão” até as
músicas evangélicas (JANDAIA, BCC, REALENGO)

ACCs despendem bastante tempo no consumo de música no dia a dia.
Consomem músicas adquiridas gratuitamente pela internet em formato mp3 e
costumam ouvi-las em seus aparelhos reprodutores de mp3 ou em seus carros.
Contudo, Ainda há uma disposição para comprar CDs se gostarem muito do
intérprete das músicas ou para compra-las online. Há, portanto, uma
disposição a um investimento financeiro, além de temporal, no consumo desse
tipo de produto cultural.
Embora o investimento de tempo de BCCs nesse consumo seja
considerável, o investimento financeiro é evitado. Assim como ACCs, BCCs
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também gostam de frequentar shows e casas noturnas, mas esse modo de
consumo é mais raro. Além disso, BCCs não costumam comprar CDs e quando
o fazem, dão preferência a produtos pirateados e só não baixam mais músicas
gratuitamente pela Internet, porque algumas entrevistadas afirmam não saber
fazê-lo, recorrendo sempre aos cônjuges e amigos.
Essas diferenças entre ACCs e BCCs confirmam a afirmação de Bourdieu
(2011) de que, para o consumidor, os recursos que são valorizados em
determinado campo de consumo são naturalizados e mitificados no habitus
como gostos e práticas de consumo.

C) Produto cultural espetáculos ao vivo e artes
C.1 Relação das entrevistadas com espetáculos ao vivo
As entrevistadas relatam suas experiências de consumo da seguinte
maneira:

(...) Gosto de ir sempre que tenho oportunidade e acho muito
interessante, mas as vezes fico dois , tres meses até mais sem ir, as
vezes, vou uma vez por mês. Depende da peça, do valor. Busco uma
companhia e vou. É uma questão de momento (TAOCA, BCC,
BARRA DA TIJUCA).
Nunca fui, assim, num teatro mesmo, né. Eu até gosto, mas nunca
tive oportunidade. (EMA, BCC, JACAREPAGUÁ).
Eu quase nunca vou porque meu marido não gosta, mas quando eu
sei que tem ator famoso, eu ligo pra minha filha me levar porque aí
ele não reclama (..) Já vi até uma com aquele ator que fez aquela
novela, ah! o Francisco Cuoco, faz uns três anos (MAITACA, BCC,
BANGU)
Eu adoro. Eu levo muito minha filha mais velha. Eu vou tentar levar
agora pra ver o mágico de Oz que eu adoro. Eu ainda não vi, mas
minha vizinha disse, leva a Duda, que a Duda vai adorar. Já vi o
pequeno príncipe. Mas é difícil, viu. Sabe onde eu levo minha filha?
Pra ver teatro? Na Barra porque aqui em Vila Valqueire, e zona oeste
toda, é uma reclamação. A gente não tem teatro, ou levo na lona de
Sulacap. Quando tem alguma coisa que ela quer ver. Mas quando
tem umas peças mais assim, a gente tem que levar na barra. O
circuito é barra, zona sul, centro. O Mágico de Oz agora tá na Barra,
no Anglo americano (CALOPSITA, ACC, VILA VALQUEIRE).
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Tanto ACCs quanto BCCs dizem gostar do consumo de espetáculos ao
vivo, mas não há grande envolvimento por nenhum dos dois grupos.
Ratificando essa falta de compromisso com esse consumo estão suas
considerações a respeito de seus gostos relativos a esse tipo de produto:
(...) Eu gosto de assistir o que me deixa feliz, me deixa alegre (...)
Ah, foi aquele Leandro Hassum, foi um espetáculo bem legal. Ele
interage muito, brinca com as pessoas. Do nada, você não está
esperando, ai ele te pega de surpresa. Ele me surpreendeu, pelo que
eu vejo na Tv. No show, ele é muito melhor (ARARA, BCC, BARRA
DA TIJUCA).
Há muito que eu não vou. Eu nunca fui muito de teatro assim, de
cinema. O que acontece, meu estilo é um e do meu marido é outro
(...) Ah eu gosto daquela parada bem mamão com açúcar e ele é meu
oposto. (ROUXINOL, ACC, TAQUARA).
(...) Não tenho preferências. O último que vi foi o mágico de Oz, eu
gostei, achei inteligente (...) vou assistir quando é um assunto que eu
já tenho interesse em ver ou quando alguém comenta que é bom
(FRAGATA, ACC, BARRA DA TIJUCA).

ACCs e BCCs não souberam expressar seus gostos e preferências de
práticas de consumo como gênero ou diretor preferido. Expressões como
“mamão com açúcar” e "o que me deixa alegre” sugerem uma preferência por
comédias, mas nenhuma das entrevistadas usou esse termo.
Dentre os diferentes tipos de produtos dessa categoria, foram mencionados
apenas teatro e shows como consumos mais praticados. Os demais tipos não
foram considerados como opções de consumo:

Não, exposição e dança, eu não vou. O que a gente frequentava mais
era cinema e teatro, mas eu meio que perdi o hábito. Tem uma época
que você vai mais pra barzinho, restaurante com os amigos (ARARA,
BCC, BARRA DA TIJUCA).
Exposição e dança, essas coisas, já não tenho muito costume de ir,
talvez porque seja muito distante, centro, zona sul. O último que eu
fui foi o da Marisa Monte, no Vivo Rio, dia 2. Ela é maravilhosa.
Parece que é a gravação, como é que a voz dela é tão perfeita, ao
vivo, ela tranquila, nem faz esforço pra cantar. Eu gosto muito do jeito
que ela mexe as mãos no show, já reparou? Desse jeito bem
cenográfico, né, a expressão corporal dela (CACATUA, ACC, PADRE
MIGUEL).

Embora haja justificativas como a distância para não se consumir
determinadas modalidades do produto espetáculos ao vivo, a prática de
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consumo não ocorre por não haver o habitus e, portanto, não haver a formação
de um gosto para esse produto (HOLT, 1998).
C.2 Investimento de tempo e dinheiro em espetáculo ao vivo
Para as entrevistadas, não houve experiências de consumo anteriores para
formação de gostos específicos para esse produto e seus investimentos, tanto
para ACCs como BCCs, não são significantes conforme descrito a seguir:
Ai, a gente nunca assiste porque a gente nunca entrou num consenso
(ELA E O MARIDO). A gente foi raríssimas vezes ao teatro
(ROUXINOL, ACC, TAQUARA).
Eu adoro teatro, só não vou mais por conta do preço mesmo, é bem
puxado, a gente não tem meia entrada e não só isso. Você vai pagar
estacionamento, o jantar, fica caro, mas eu adoro teatro (FLAMINGO,
ACC, FREGUESIA).
Não vou tanto quanto queria, mas gosto muito quando vou. Uma vez
no mês, às vezes menos, as vezes passo meses sem ir (FRAGTA,
ACC, BARRA DA TIJUCA).
Teatro eu gosto muito, mas quase nunca vou. É muito caro.
(CANÁRIO, BCC, TANQUE).
Quase nunca vou porque é longe (...) é mais caro do que o cinema
(JANDAIA, BCC, REALENGO).

BCCs justificam o baixo consumo, sobretudo de teatro, por falta de
oportunidade. Já ACCs que não moram na Barra da Tijuca alegam que a oferta
desse tipo de produto é centralizada no centro, na zona sul e na Barra da
Tijuca, dificultando o acesso. Contudo, se esse tipo de produto cultural
compusesse o habitus das entrevistadas e existisse, portanto, o gosto por esse
produto, as pessoas se predisporiam a se deslocar.
Tanto ACCs quanto BCCs consomem e valorizam esse tipo de produto
cultural conforme o habitus que possuem, ou seja, com baixa intensidade de
relacionamento e baixo investimento. Portanto, esse produto não é relevante
em suas estratégias de consumo de status.

D) Produto cultural Audiovisual
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D.1 Relação das entrevistadas com produtos audiovisuais
D.1.1 Televisão
Todas as ACCs e BCCs dispõem de TV a cabo, regular ou clandestina.
Quando perguntadas sobre que programas consumiam mais, BCCs gostam
mais de novelas e programas de variedades da TV aberta. ACCs também
citam esses, mas acrescentam alguns da TV a cabo:

(...) Novela que eu mais gosto é das 9, Avenida Brasil e a das
empreguetes que eu adoro também. Eu gosto de ver alguns
programas que tem depois da novela tipo Entre tapas e Beijos com a
Adriana Beltrão, a grande família (EMA, BCC, JACAREPAGUÁ).
Acho que eu vejo mais de 6 horas de TV por dia, principalmente à
noite porque tenho insônia e fico vendo TV até o sono chegar.
Quando chego em casa, é a primeira coisa que eu faço, ligo a TV e
fico ouvindo ela pela casa (TAOCA, BCC, BARRA DA TIJUCA)
Assisto, não muito. Adoro novela, mas passo o dia fora. Quando
chego em casa, ligo logo pra vê as empreguetes. Gosto da Avenida
Brasil também, da Ana Maria Braga (JANDAIA, BCC, REALENGO).
O que acontece, começou uma novela. Eu não tenho muito hábito
disso, seu tiver aqui, eu vejo, mas não me prendo por isso, mas eu
não sei por que essa novela das 6 e uma das 9, amor eterno amor, o
Silvio (MARIDO ) não queria sair de casa, queria ficar vendo. Eu
comecei a gostar da das 9. Às vezes eu percebia que eu ia dormir e
botava pra gravar, pra eu ver no outro dia de manhã. Eu queria ver
muito. Eu ficava com muita raiva quando não gravava tudo, cortava
na metade (...) Se eu tiver em casa, eu vou tá vendo TV o dia inteiro
porque ela fica ligada e eu fico resolvendo as coisas, não
necessariamente parada olhando pra ela.
(ARARA, BCC, BARRA DA TIJUCA)
eu adoro seriados policiais de TV a cabo porque a trama me chama
atenção, eles sempre mexem com a questão psicológica dos
personagens (...)Dos seriados, criminal minds, NCIS, de TV aberta,
eu gosto de The voice Brasil porque é um concurso de música com
gente muito boa, eu acho bacana (FRAGATA, ACC, BARRA DA
TIJUCA). Coloquei as ACCS juntas, ok?
Eu gosto muito de televisão, algumas novelas, eu não vou me apegar
não pra não ficar presa na televisão. Eu gosto de programa de
entrevista, de novela, de música. Agora tô vendo muito a cheia de
charme, eu gosto muito dela, eu acho ela leve, boba demais. Não
quero violência, aquelas brigas bobas de vingança, não gosto. Essa é
boa porque é leve. Eu gosto dos reality show americano. Família
Cardaxo, um de reabilitação de drogas, eu gosto de vê (...) Eu gosto
de ver o dia a dia, a realidade, mesmo sabendo como é que é, se é
planejado ou editado, mas eu gosto dessa ideia do dia a dia, de
mostrar a pessoa comum, não comum porque elas são ricas, mas o
pessoal da reabilitação são famosos, são cantores, mas dá pra ver
eles fora desse glamour. (CACATUA, ACC, PADRE MIGUEL).

75

Eu gosto de novela e tipo assim a fazenda, bbb. Eu gosto muito da
cheia de charme e da Avenida Brasil. Eu vejo TV quase o dia inteiro,
até na hora de dormir fica ligada. E de manhã o Mateus (FILHO
DELA) sai ligando as TVs e a gente acaba escutando mesmo fazendo
outras coisas. Pra ele dormir tem que botar no Cartoon ou um DVD,
ele ama o Backyardes, a TV fica ligada direta. De manhã eu vejo a
Ana Maria, mas assim não paro pra ver, mas sempre fazendo alguma
coisa da escola, mas a noite é que eu para o um pouco pra ver,
quando eu chego do trabalho, eu ligo e fico vendo novela, assim
(ROUXINOL, ACC, TAQUARA).

Embora o significado do bem seja atribuído individualmente a quem o
consome, a construção de fronteiras simbólicas se realiza a partir do conjunto
de bens; portanto, é o padrão de consumo que agrega diversos objetos que
estabelece uma teia de significados (HOLT, 1998). Nesse sentido, as práticas
de consumo relacionadas à TV são extremamente relevantes tanto para ACCs
como para BCCs. Além disso, a diversidade de consumo apresentada por
ACCs e a limitação dos tipos de produtos consumidos por BCCs vão ao
encontro da classificação de ACCs como “onívoros” e BCCs como “unívoros”
desenvolvida por Bourdieu (2011)
É interessante comentar que em 10 das 12 residências, a entrevista foi
realizada na sala, de frente para a televisão ligada. Apenas, nas casas das
ACCs Vite-vite e Cacatua a televisão não estava ligada durante as entrevistas.
Em dois casos, as BCCs Ema e Canário, a entrevistadora precisou pedir para
que o volume da TV fosse reduzido ou eliminado para que a entrevista fosse
gravada, o que foi prontamente atendido. Contudo, mesmo durante a
entrevista, nos 10 casos havia lapsos de atenção das entrevistadas que ora
respondiam as perguntas, ora espiavam a TV, mesmo sem som.

D.1.2 Cinema
O habitus configura-se como uma experiência que estabelece uma relação
inteligível e necessária entre determinadas práticas e uma situação, cujo
sentido é produzido por ele (o habitus) em função de categorias de percepção
e apreciação (BOURDIEU, 2011). Nesse sentido, o consumo de cinema só
pode ser valorizado por aqueles indivíduos que anteriormente, através de
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práticas repetidas de consumo, adquiriram a experiência necessária para a
apreciação

desse

produto

cultural.

Nesse

contexto,

as

entrevistadas

consomem cinema da seguinte forma:
Cinema, é como eu tava te falando, a gente ia toda semana, mas a
gente perde o hábito. (...) Ah, gosto de filme que tenham muita ação.
Em casa, o Silvio (MARIDO DELA) sempre vê, eu não consigo parar
pra ver porque eu quero tá futucando um negócio, fazendo alguma
coisa, Eu faço uns artesanatos, eu vou pegar depois pra você ver.
Então, eu quero tá mexendo na máquina, forrando uma caixa,
bordando uma coisa ou eu quero cozinhar um negócio, um faniquito
horroroso. Não consigo parar pra assistir (...) Então, eu gosto muito,
de coisa que faz chorar (...) Ah, não sei nome de ninguém, cara, mas
tipo assim, Outono em Nova Iorque, essas coisas assim eu gosto
(ARARA, BCC, BARRA DA TIJUCA)
Eu levo as pequenas pro cinema também. Tem a minha vida prémarias e pós-marias (AS DUAS FILHAS DELA). Antes delas a gente
ia muito ao cinema. O gênero era mais ação porque ele (O MARIDO)
gosta muito. O último filme que vi foi Valente (...) Não, é fase, né. Eu
gosto muito de cinema quando tem uma historia interessante e que
me ajude também. Eu gostei muito de ver o discurso do rei. Gosto de
ver filme histórico, sabe. A época da inocência. Filme assim, que eu
gosto (CALOPSITA, ACC, VILA VALQUEIRE).
Eu gosto muito, mas meu marido é preguiçoso. O último que eu vi foi
os três mosqueteiros, mas eu adoro. Ele prefere ver na internet. Eu
gosto muito de comédia romântica, mas meu marido odeia (...) Eu
gosto do óbvio, de uma comédia levezinha, terror eu detesto, eu fico
muito impressionada. Minhas irmã diz que eu sou masoquista que
gosto é de chorar (RISOS). Porque assim, eu gosto de filme que eu
chore bem muito, assim é uma catarse total, parece que eu saio
assim limpa, leve (CACATUA, ACC, PADRE MIGUEL).
Não sou muito de filme não, eu até gosto, mas não tenho paciência
pra ficar parada na frente da TV mais de 1h. Até novela eu, as vezes,
perco a paciência, demora muito, é muita enrolação pras coisas
acontecerem (MAITACA, BCC, BANGU)

Embora ACCs e BCCs ajam de maneira similar no que diz respeito aos
hábitos de consumo e à influência de parceiros e de seus pares nessa prática,
ACCs e BCCs se distanciam quando lhes é requisitado que falem sobre seus
gostos e preferências.
BCCs não conseguem elaborar muito sobre o assunto e, em dois casos,
Ema (BCC) e Maitaca (BCC), as entrevistadas tiveram dificuldade de
compreender as perguntas feitas pela pesquisadora. Elas não entendiam o que
era gênero de filme. A entrevistadora, então, nos dois casos, explicou a
expressão, mas, ainda assim, as entrevistadas não conseguiram responder.
Apenas quando a entrevistadora deu exemplos de gênero, as entrevistadas
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reconheceram o significado da palavra, mas não se alongaram nas respostas,
nem souberam justifica-las.

Gênero? (EXPLICAÇÃO DA ENTREVISTADORA) Tipo de filme,
como assim? Do canal? Eu assisto muito a globo (EXPLICAÇÃO DA
ENTREVISTADORA) Ah, eu gosto da comédia (...) Por quê?
(PAUSA) Não sei, é engraçado, né, eu gosto (EMA, BCC,
JACAREPAGUÁ).
Como assim gênero? (EXPLICAÇÃO DA ENTREVISTADORA) Tipo,
se é assim da TV normal ou da NET? (EXPLICAÇÃO DA
ENTREVISTADORA) Comédia. Não gosto de coisa triste não, de
triste basta a vida, não é não? (MAITACA, BCC, BANGU)

Já ACCs conseguem expressar exatamente por que gênero ou autor
têm preferência e justificar suas escolhas de maneira consistente.
(...) Diretor, eu adoro os filmes do Steven Spielberg e do Ridley Scott,
uns filmes assim mais de ação, eu gosto muito de ver os efeitos
visuais, eu gosto de ação, não gosto de matança não, gosto de filme
inteligente (VITE – VITE, ACC, BANGU).
Eu gosto de drama e de ação. Pra ser bom, o filme tem que trazer
alguma reflexão, algum conteúdo que me faça sair do cinema ainda
digerindo aquilo tudo, sabe? Também adoro uma trama psicológica
(FRAGATA, ACC, BARRA DA TIJUCA).

Em

determinado

momento

das

entrevistas,

havia

o

seguinte

questionamento: “Entre os três filmes: Central do Brasil, Tropa de Elite e Se eu
fosse você, qual prefere e por quê?”.

As entrevistadas responderam da

seguinte maneira:

Tropa de Elite com certeza (...) Ah, porque é a verdade, né. Aquilo ali
acontece todo dia e ninguém vê. Eu queria um capitão nascimento
desse aqui em Realengo (RISOS). Mas não é? A gente precisa de
alguém assim (JANDAÍA, BCC, REALENGO).
Eu gosto do três. Central do Brasil pela forma como ele foi construído,
é um filme extremamente simples e conta um história muito bonita.
Se eu fosse você pela a atuação da Gloria Pires e do Tony Ramos, é
fantástico, impagável e Tropa de elite, talvez mais pelo Wagner
Moura do que pelo filme porque o trabalho dele é impecável, e eu
gosto de filme de ação... (...) é, eu me identifico mais com Tropa de
elite (FRAGATA, ACC, BARRA DA TIJUCA)
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Gostei de tropa de elite, o segundo eu
primeiro porque achei menos violento e
milícia, mostrando como os políticos são
que foi superficial, mas pelo menos
(CALOPSITA, ACC, VILA VALQUEIRE).

gostei até mais do que o
mostrou essa questão de
envolvidos no crime, meio
já mostra alguma coisa

(...) Central do Brasil porque me emocionou mais, visualmente, tem
imagens lindas, faz tempo que vi, mas ainda lembro de algumas
cenas. Não gosto muito de filme como Tropa de Elite. Eu acho um
filme bom, mas eu não gosto muito de filme violento. Eu não consigo,
acho que tem um limite, tem determinadas cenas que eu não consigo.
Nunca consegui ver a Paixão de cristo, Platoon , eu sei que são
filmes bons, mas eu não consigo ver porque a violência me causa
certa repulsa (CACATUA, ACC, PADRE MIGUEL).
Nossa, eu gostei muito dos três, mas Central do Brasil foi bem legal,
mas tropa de elite também foi. Se eu fosse você eu colocaria em
terceiro lugar. É, acho que Central do Brasil porque tem uma história,
né? Um exemplo de vida forte (ARARA, BCC, BARRSA DA TIJUCA).

Assim, ACCs consomem filmes com um entretenimento de ficção que não
necessariamente reflete o mundo real. Já BCCs tem uma leitura do texto
cultural como referencial, como algo relevante para suas vidas. Nesse sentido,
BCCs sentem-se atraídos por filmes que se aproximem de suas realidades e
que falem de seus cotidianos, enquanto ACCs evitam cenas de violência.

D.2 Investimento de tempo e dinheiro com audiovisual
D.2.1 Televisão
Nesse sentido, os investimentos tanto de tempo quanto de dinheiro são
muito significantes tanto para ACCs como para BCCs:
Acho que vejo umas 6h de TV por dia, principalmente a noite porque
tenho insônia e fico vendo TV até o sono chegar. Quando chego em
casa, é a primeira coisa que eu faço, ligo a TV e fico escutando pela
casa (TAOCA, BCC, BARRA DA TIJUCA)
Eu assisto TV todos os dias, eu durmo com a TV ligada, num dia
normal, eu vejo pelo menos 3 horas (...) eu paro pra ver TV, eu tenho
raiva de quem me interrompe quando tá passando uma coisa que eu
quero assistir, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela vem aqui
em casa eu não posso assistir TV porque ela resolve contar a vida
dela inteira na hora do programa e isso me incomoda. (FRAGATA,
ACC, BARRA DA TIJUCA).
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Ratificando esses investimentos, as TVs de LED, plasma e materiais
afins são o centro das salas das doze residências, sempre alocadas em
destaque em uma estante, rack ou afixadas na parede, conforme evidenciam
as imagens do posicionamento dos aparelhos que estão no apêndice D. Para
algumas das entrevistadas, trata-se de uma aquisição recente e muito
valorizada, como são os casos de Taoca (BCC), Ema (BCC) e Fragata (ACC):
(...) Eu troquei a televisão por uma de LED (...) porque é de LED e eu
sou viciada em televisão, eu gosto de assistir televisão e eu gosto de
tecnologia (FRAGATA, ACC, BARRA DA TIJUCA).
(...) Não, tem mais ou menos um mês que comprei (...) Ah, porque a
imagem é melhor. Eu e meu marido, a gente era louco pra comprar
uma, aí às vezes vem uns amigos pra um aniversário, coisa assim, aí
a gente bota, né...um DVD, essas coisas pra animar (EMA, BCC,
JACAREPAGUÁ).
(...) Eu troquei de TV há pouco tempo porque eu queria essa coisa
moderna de TV LED, né. Porque até a qualidade é melhor que a
anterior, que era bem antiga (...) comprei essa porque a minha
cunhada tem uma igual e nunca deu problema (TAOCA, BCC,
BARRA DA TIJUCA).

As evidências ratificam que produtos podem direcionar o comportamento
dos indivíduos, evocando o desempenho de papéis na vida social de maneira
que, a partir da posse de objetos da cultura material, e, sobretudo, do uso que
é feito de cada um deles, os indivíduos se estabeleçam para a sociedade, para
a família, como também atribuem uma identidade para si próprios (BOURDIEU,
2002). Nesse sentido, a presença da TV de plasma é sempre de destaque nas
salas das residências.
Em algumas casas, o objeto apresenta-se até de forma contrastante com a
estrutura da casa, como é o caso de Ema (BCC) que mora na comunidade Rio
Grande, em Jacarepaguá. O acesso a casa era bem difícil, por isso ela esperou
pela entrevistada na rua principal da comunidade e a guiou até sua residência.
Durante a entrevista quase não foi possível ouvi-la porque um dos vizinhos
ouvia funk em um volume muito alto. Na sala, apenas dois sofás e, em
contraste com a simplicidade da residência, havia uma televisão de LCD, de 30
polegadas sintonizada em uma novela da rede Globo.
D.2.2 Cinema
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Ao contrário do consumo de TV, a disponibilidade para despender tempo
e dinheiro no consumo de cinema é mais limitada tanto para ACC quanto para
BCC:
O ingresso de cinema é muito caro, absurdo. 16 reais por um
ingresso é muito caro. A gente tem aqui em Sulacap, no Carrefour,
promocional de 8 reais, mas também é dia de semana. Eu levei
minha filha e ela pagou 4 reais, mas é caro. Pior é 20 reais na pipoca
e no refrigerante (CALOPSITA, ACC, VILA VALQUEIRE).
(...) Já não vou com muita frequência porque está muito caro pelo que
oferece e pelas opções que você tem em casa na TV a cabo. (...)
Devo ir uma ou duas às vezes no mês, mas as vezes passo meses
sem ir (FRAGATA, ACC, BARRA DA TIJUCA).
Eu acho uma exploração pagar mais de 20 reais pra ver um filme,
ainda mais se tem em casa. Não sei se é porque eu não tenho muita
paciência de ver, mas eu gosto, mas é que é muito dinheiro só pra
ver um filme (MATACA, BCC, BANGU).
Eu quase nunca vou no cinema, então nem sei dizer o que se caro
(...) Ah, não sei, 10 reais seria um preço bom (...) é que é mais em
conta comprar logo o filme (...) eu compro o pirata mesmo(JANDAIA,
BCC, REALENGO)

Assim, tanto ACCs como BCCs desempenham significante consumo de
produtos audiovisuais, sobretudo de televisão, configurando-se em um tipo de
produto cultural bastante significante para as mulheres na nova classe média
do Rio de Janeiro.

E) Produto cultural microinformática
E.1 Relação das entrevistadas com microinformática
Tanto ACCs quanto BCCs utilizam diversos equipamentos para
esse consumo:

Eu não mexo em tudo não, mas eu mexo bem na Internet e qualquer
coisa eu chamo meu marido que ele sabe tudo (...) as vezes fico no
computador, as vezes no Ipad, agora o Iphone é o dia todo, né. Eu
vejo receita, vejo um vídeo, agora por exemplo, eu queria fazer um
pulseira de macramê, aí eu procurei um vídeo disso. E assim,
facebook, essas coisas é o tempo todo, né (ARARA, BCC, BARRA
DA TIJUCA)
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Uso bastante o computador pra arquivar informações minhas, colocar
fotos e uso internet (...) Quando quero ver sobre derterminado
assunto, escutei falar de um assunto interessante, aí eu jogo o que
tem no google e vejo o que ele me diz, até questão de informação.
No celular, vejo mais as minhas redes sociais (TAOCA., BCC,
BARRA DA TIJUCA)
É uma briga (...) O que eu uso? O Windows. Uso o Word pra fazer
prova, a internet pra pesquisa para minhas aulas. Agora eu tô
tentando entender o facebook. Eu estou nele, mas eu não entendo as
coisas, não sei postar foto. Uso a internet no google pra pesquisar
alguma coisa. E-mail às vezes. Eu não vejo meus e-mail como
deveria. Cansei de levar bronca do meu orientador porque não via
meu e-mail, agora vejo ele mais pelo telefone (CACATUA, ACC,
PADRE MIGUEL) .

Essa diversificação no consumo de ambos os grupos vai ao encontro da
afirmação de Douglas e Isherwood (1979) que apontam que tão importante
quanto a quantidade é o padrão de consumo e sua variedade porque ao
escolher um objeto racionalmente num mundo inteligível, aumentar a escala do
consumo é uma maneira racional de tentar controlar um sistema de informação
em expansão.
E.2 Investimento de tempo e dinheiro com microinformática
Tanto ACCs quanto BCCs dispendem bastante tempo no uso de
microinformática, sobretudo navegando na internet através das redes sociais.
Contudo, enquanto ACCs também fazem o uso para fins profissionais, BCCs
apresentam

um

consumo

majoritariamente

como

instrumento

de

entretenimento:
Mas é aquela historia, Ipad é um negócio que anda dentro da bolsa,
né. Às vezes eu tô dirigindo e tô mexendo no Ipad. Eu sou muito
olhuda, ali tá o macbook e eu fico com o Ipad e ele, os dois ao
mesmo tempo, assim é o dia inteiro. Agora direto mesmo, eu fico a
noite, mais de 2h na internet (ARARA, BCC, BARRA DA TIJUCA).
Devo ficar mais de 4h por dia na internet, especialmente de
madrugada, quando estou sem sono. Fico nas redes sociais.
(TAOCA., BCC, BARRA DA TIJUCA).

Nesse sentido, de acordo com Holt (1998), para que se faça a análise do
comportamento de consumo é imprescindível analisar três fatores: o volume e
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os tipos de práticas culturais; a posição ocupada em cada prática (criador ou
apenas consumidor); e o grau de compromisso em cada prática.
ACCs e BCCs aproximam-se, pois além de investirem bastante tempo no
consumo desse produto, também investem significante quantia de dinheiro na
aquisição de aparelhos e para terem acesso a uma internet de velocidade mais
alta, mesmo que seja um serviço clandestino:
Eu nunca usava internet porque minha internet nunca foi boa. Agora
que mudamos o plano e eu tô com uma internet legal, eu vou sentir
muita falta se ela cair (ROUXINOL, ACC, TAQUARA).
Aqui é assim quando cai a internet de um cai a de todo mundo, sabe
como é, né “gatonet” (RISOS) Mas não é de graça não e eu faço
questão de pagar direitinho na lotérica porque meus filhos sempre
usam pra escola e eu, de vez em quando, dou uma entradinha no
facebook pra falar com minhas amigas (EMA, BCC,
JACAREPAGUÁ).

É um problema, eu sou viciada em negócio de tecnologia (...) Assim
que sai um modelo novo, eu já quero trocar (FRAGATA, ACC, BARRA
DA TIJUCA)

Contudo, no tange à posição ocupada nessa prática de consumo, ACCs se
distinguem de BCCs na medida em que ACCs utilizam computadores e
notebooks majoritariamente para atividades de trabalho, enquanto BCCs fazem
principalmente para manutenção laços sociais, uma vez que as redes sociais
são as mais acessadas nesse consumo. Nesse sentido, as entrevistadas
Fragata (ACC) e Flamingo (ACC) afirmaram não ter interesse algum em utilizar
o computador em casa durante o seu período de descanso por já passarem
grande parte do dia trabalhando diante dos equipamentos.

(...) Eu não tenho paciência pra no meu fim de semana ficar na
frente de um computador porque eu já fico no trabalho, o que eu uso
de facebook é pelo telefone, pelo iphone. As vezes eu trabalho 10h,
12h por dia no computador. Agora o celular é o dia inteiro, o dia e a
noite (FRAGATA, ACC, BARRA DA TIJUCA).
Eu fico o dia inteiro no trabalho no computador e na internet, em
casa nem quero mais ver. Num dia normal, fico o dia inteiro na
internet, facebook, globo.com, site de lojas que eu gosto, google pra
pesquisar alguma coisa, site de empresas pra pesquisa alguma
coisa. Em casa, só o Iphone mesmo, aí não para (FLAMINGO,
ACC, FREGUESIA).
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Contudo, as duas afirmam utilizar os smartphones de maneira ininterrupta
ao longo do dia, tanto para trabalho como para entretenimento, especialmente
para navegar nas redes sociais. Assim, a microinformática, incorporada ao
habitus tanto de ACCs como de BCCs, pode ser considerada como um tipo de
produto cultural importante na estratégia de consumo de status para os dois
grupos de entrevistadas por se configurar uma atividade valorizada pelo grupo
em que estão inseridas.

F) Produto cultural outras saídas
F.1 Relação das entrevistadas com outras saídas
ACCs programam essas atividades de acordo com as demandas de suas
famílias. Flamingo (ACC) busca programas em que possa inserir seu cachorro
e Calopsita (ACC) prefere atividades em ambientes ao ar livre onde suas filhas
possam brincar:

Gosto de ir ao parque pra passear com minha cachorra, no zoológico
é sempre a mesma coisa, não muda muito. Na área livre, a gente
interage com outras pessoas. Eu já fiz várias amizades por causa
dela, da Mila. Os cachorros ficam amigos e os donos ficam amigos.
Antes de ter ela, não conhecia ninguém do prédio, descia no
elevador, entrava no carro e ia pro trabalho. Agora eu desço, conheço
os porteiros. Você caba socializando mais. Eu procuro sempre um
programa que possa incluí-la porque ela já passa a semana sozinha
(FLAMINGO, ACC, FREGUESIA).

Eu adoro levar minhas filhas ao parque. Zoológico, fomos
recentemente, rolamos na grama e tudo. Eu tento levar nos passeios
que meus pais não tinham condições. A gente faz piquenique. O
parque de Madureira é bom, um espaço pras crianças, andar, pra
quem filho homem skate, bicicleta. Pra você andar, pra família ficar
junto. É uma obra eleitoreira, mas foi bom. Acho que a gente precisa
ate mais de parques. Tem uma pracinha aqui no bairro que é dentro
de um condomínio, a gente leva as meninas e elas ficam lá com
várias crianças, com brinquedos de madeira, leva bicicleta, aguinha.
Boate, nunca fomos muito, a não ser quando tem uma festa. A gente
prefere sair pra comer, um restaurante com os amigos. Boate até me
irrita um pouco. Não gosto desse tipo de música, nem do
comportamento das pessoas (CALOPSITA, ACC, VILA VALQUEIRE).
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BCCs preferem a saída noturna, especialmente para bares e restaurantes:
Gosto mais de coisas da noite, baladas, boates, bares. Eu vou pelo
menos umas duas a três vese spor semana. Ei vou mais pra barzinho
com música ao vivo. Gosto de ir com um grupo de amigos. Não vou
muito a exposições, mas eu gosto, acho interessante (TAOCA, BCC,
BARRA DA TIJUCA).
Eu gosto de sair com com meu marido pra restaurantes, comer uma
coisa diferente, tomar um chopp, as vezes vai uns amigos dele
também (MAITACA, BCC)

As práticas de consumo variam conforme o habitus de cada individuo e do
grupo social em que está inserido de maneira que a identidade social é
confirmada através do consumo (BARBOSA, 2004). Assim, Flamingo (ACC) e
Cacatua (ACC) valorizam aquilo que é valorizado por seus pares sociais. As
escolhas de Taoca (BCC) e Arara (BCC) baseiam-se, portanto no mesmo
princípio.

F.2 Investimento de tempo e dinheiro em outras saídas
Os investimentos de tempo e de dinheiro são limitados tanto para ACCs
quanto para BCCs, caracterizando o consumo desse produto cultural como
pouco significante nas estratégias de consumo de status das entrevistadas:
(...) Eu vou do espetinho da rua até o restaurante sofisticado se
naquele dia eu tiver a fim (...) De novo, depende do que você tá afim,
se você quer ir num restaurante bacana comer fondue no alto da boa
vista, pagando caro ou tá afim de cachorro quente (FRAGATA, ACC,
BARRA DA TIJUCA)
(...) A noite é difícil a gente sair por causa das meninas e também
porque fica muito caro, quando a gente sai é só pra comer uma pizza,
coisa assim (CALOPSITA, ACC, VILA VALQUEIRE)
(...) Barzinho já é mais frequente na nossa vida, mais nos fins de
semana pra encontrar os amigos (...) a gente não gasta muito não,
nem sei dizer quanto porque quem paga é sempre meu marido
(ARARA, BCC, BARRA DA TIJUCA)
(...) Eu vou pelo menos umas duas a três vese spor semana. Eu vou
mais pra barzinho com música ao vivo (TAOCA, BCC, BARRA DA
TIJUCA).
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Não há, portanto, grande disposição para investir nesse produto cultural,
tornando-o pouco relevante para as estratégias de consumo de status

de

ambos os grupos.
.
4.2.2 Critérios utilizados por Holt (2010)
A) Decoração interior
A.1 Relação das entrevistadas com decoração
BCCs buscam soluções práticas no momento de montar e decorar suas
casas, de maneira que não se prendem a um estilo definido:
A gente vai sempre pelo preço, buscando as melhores ofertas, mas
eu também zelo pela qualidade porque não adianta ser um móvel
muito barato e a qualidade ser péssima, daqui um ano você precisa
trocar, tem que durar, ser prático, mas eu acho gostoso esse
processo de mobiliar a casa. Ai foi assim, de acordo com o imóvel, eu
fui vendo o que eu poderia comprar, o que eu já tinha, de uma forma
que não ocupasse tanto espaço porque eu sou um pouco espaçosa e
o imóvel, como você pode ver, não é tão grande. Aqui cabe um sofá,
ali uma estante (TAOCA, BCC, BARRA DA TIJUCA).

Já ACCs, embora valorizem o aspecto estético não têm gostos
definidos. Além disso, nenhuma das entrevistadas, ACCs ou BCCs, soube
definir o estilo que preferiam para a decoração ou mesmo em que estilo haviam
decorado suas casas:

Não, não tenho nenhum estilo. Eu só queria de 6 cadeiras e dessa aí
eu gostei muito, o desenho que ela tem, eu gostei da cor também,
que a gente queria essa cor assim. Eu sou meio desligada nisso.
Aquele negócio do confortável pra mim, é estar sentada no cantinho,
não se o mogno é melhor que sei lá o que, não ligo pra isso não
(CACATUA, ACC, PADRE MIGUEL).
Pensei na cor, o mesmo tom da estante que já tinha, que coubesse
na sala, não podia ser muito grande e o sofá basicamente a questão
do conforto, se era macio e não incomodava (...) Não tenho estilo de
decoração nem material preferido (...) o conforto foi o que mais pesou
(FRAGATA, ACC, BARRA DA TIJUCA).
Estilo? Mais atual por questão de gosto mesmo. Eu não sei
especificar o porque, embora tenham muitos móveis antigos lindos e
com padrão de qualidade altíssmo, mas eu prefiro esse aspecto mais
moderno e sofisticado (TAOCA, BCC, BARRA DA TIJUCA).
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Preferências? Olha, eu nem sei explicar, a gente vai na loja e
escolhe, dependendo do que dá pra comprar... a cor, o modelo,
essas coisas (EMA, BCC, JACAREPAGUÁ).

Além disso, quando perguntada sobre que tipo de material preferia para
os móveis, Cacatua (ACC) fez questão de valorizar o material madeira como
um símbolo de status e indicando que ela havia ascendido economicamente
por poder consumir esse material atualmente:

Fizemos obra na cozinha e a gente mudou os móveis do quarto, aí
compramos os de madeira, que agora a gente podia pagar, sem ser
de compensado, sabe. Eu queria um armário de madeira e uma cama
Box e agora a gente vai comprar as estantes para colocar os livros,
também de madeira (...) Por que a gente achou maior, mais
confortável pra deitar e aí a gente tinha a opção de botar outras
cabeceiras (CACATUA, ACC, PADRE MIGUEL).

A.2 Investimento de tempo e dinheiro em decoração
Tanto ACCs como BCCs atribuem valor material na escolha dos móveis,
de maneira que preço é o critério fundamental na escolha. Assim, o conforto e
qualidade são importantes para as entrevistadas, mas são qualidades
submetidas ao critério preço:
A gente começou a namorar, começou a falar de casamento, aí já
procurei apartamento, comprei primeiro, ai fomos aos poucos
comprando, né, até pra evitar aquele desespero, daqui a pouco a
gente vai casar e não tem nada. Quebramos o nosso cofrinho e
compramos o que faltava. Aqui na sala a gente comprou
praticamente, bastante coisa. Mesa, sofá e o Hack a gente comprou
com o dinheiro do cofrinho. Me marido passava muito por Madureira,
onde tem aquelas lojas de móveis, sabe? Ai ele viu uma loja quem
tem umas coisas legalzinhas e que parece ser barato. A gente foi lá.
Era pra comprar só o sofá, aí eu adorei essa mesa porque eu sempre
quis ter uma mesa de 6 lugares, ne. Mesmo sendo só 2 pessoas, eu
sempre quis um mesa de 6 lugares. Lá na minha mãe ainda é uma
mesa de 4. Éramos só 4, mas n minha casa sempre tem gente,
família de nordestino, entendeu, todo dia tem alguém comendo.
Assim, lá sempre tem que arranjar um lugar, pega uma cadeira, vai
catando seis cadeiras (CALOPSITA, ACC, VILA VALQUEIRE).
O que mais pesou foi o preço, com certeza o preço. Eu fui no Ponto
frio, fogão, geladeira e ia assim. Eu comprei tudo de qualidade boa, o
sofá, a estante, tudo bom, mas com preço justo (TAOCA, BCC,
BARRA DA TIJUCA).
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Quando a gente chegou na loja, dependendo do que dava pra
comprar...a gente escolheu o conjunto de sofá,a mesa e o hack
(MAITACA, BCC, BANGU).

A durabilidade também surge como critério de escola na decoração
interior tanto para ACCs como para BCCs. Contudo, para BCCs, configura-se
como um item fundamental no processo de escolha dos objetos e para ACCs,
apenas um dos critérios, não sendo uma prioridade. ACCs enfatizam questões
estéticas como critérios mais importantes na escolha.
(...) A gente vai buscando as melhores ofertas, mas eu também zelo
pela qualidade porque não adianta ser um móvel muito barato e a
qualidade ser péssima, daqui um ano você precisa trocar, tem que
durar, ser prático (TAOCA, BCC, BARRA DA TIJUCA).
Hoje em dia os móveis são feitos pra ter uma vida curta, então nem
adianta pensar que vai comprar um sofá e ele vai durar pra sempre
(...) Pra mim foi mais importante combinar com o resto da sala e ser
confortável (FRAGATA, ACC, BARRA DA TIJUCA).

Tanto BCCs quanto ACCs investem, portanto, quantidades de tempo e
de dinheiro pouco significantes no consumo desse tipo de produto cultural:
.
A gente já tinha em mente mais ou menos o que queríamos. A gente
foi a algumas lojas de móveis e escolhemos tudo como queríamos
(...) a gente tinha um teto e o preço foi as vezes o principal fator,
como o sofá. A gente queria outro, maior, mais estava muito caro
(FLAMINGO, ACC, FREGUESIA).
A sala (...) eu montei toda de uma vez. Eu entrei em uma loja só, com
exceção da estante e da TV que eu comprei logo que eu me mudei,
os outros objetos eu entrei num loja só e escolhi, comecei pelo sofá,
se era confortável pra mim, depois escolhi as outras coisas que
combinassem com o sofá. Eu tinha em mente alguns valores (...)
deixei de comprar algumas coisas porque estavam muito caras
(FRAGATA, ACC, BARRA DA TIJUCA).
Ah, foi assim, de acordo com o imóvel, eu fui vendo o que eu poderia
comprar, o que eu já tinha, de uma forma que não ocupasse tanto
espaço porque eu sou um pouco espaçosa e o imóvel, como você
pode ver, não é tão grande. Aqui cabe um sofá, ali uma estante. Fui
em duas lojas e resolvi tudo (...) lógico que tudo dependeu do preço,
aquilo que tava no meu orçamento (TAOCA, BCC, BARRA DA
TIJUCA).
(...) Primeiro lugar conforto, se combinava com os outros móveis que
eu já tinha, aí depois o preço (...) se fosse muito caro, eu não tinha
comprado (JANDAIA, BCC, REALENGO)
A gente já começou a comprar as coisas desde o namoro. O que
mais pesou foi o preço, com certeza o preço. A gente ia nas lojas
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grandes, tipo Ponto frio, fogão, geladeira e ia assim. De móvel, assim,
eu comprei o que tava na moda, aí eu viso muito o preço (CANÁRIO,
BCC, TANQUE).

Para ACCs, os móveis podem ser bens posicionais, ou seja, símbolos de
status, e que estão se modificando constantemente à medida que são copiados
por aqueles que buscam ascensão social (VEBLEN, 1983). Assim, quando um
produto passa a ser consumido em massa, desvaloriza-se, pois o acesso fácil a
um bem faz com que ele perca seu valor posicional, deixando de agregar
status ao consumidor individual (SLATER, 2002). Nesse sentido, é dessa
maneira que Cacatua (ACC) e Calopsita (ACC) escolheram seus móveis:
Aí compramos os de madeira, que agora a gente podia pagar, sem
ser de compensado, sabe, uma coisa melhor, sem ser esse que todo
mundo tem. Eu queria um armário de madeira e agora a gente vai
comprar as estantes para colocar os livros, também de madeira
(CACATUA, ACC, PADRE MIGUEL).

(...) Eu me lembro que eu queria a cor clara, eu não queria o que, na
época, tava muito em voga, todo mundo tinha aquele mogno
vermelho e eu não queria que fosse aquele mogno vermelho. A gente
não tinha condição de comprar a madeira e era o que eu queria, a
madeira mesmo, mas na época, muito caro, inviável, então a gente
queria que fosse um coisa diferente, mas leve, mais clara como eu
via nas revistas da época (CALOPSITA, ACC, VILA VALQUEIRE).

.

Configura-se, assim, o efeito Tricke down, na medida em que camadas
detentoras de baixo status imitam o estilo de vida das camadas que possuem
status mais elevado, via o uso de seus bens e de práticas para contrair status
(SIMMEL, 1969).
O fato de a decoração não ser muito significante para as entrevistadas
pode ser justificada pelo fato de a casa brasileira estar mais intrinsecamente
ligada à privacidade, onde construímos a ideia de confiança, de conforto e de
segurança (DAMATTA, 2000). Nesse sentido, a não valorização desse tipo de
produto se reflete, sobretudo, no pouco conhecimento que as entrevistadas
detêm sobre esse tipo de bem.
Nesse contexto, tanto ACCs quanto BCCs, quando compram quadros,
por exemplo, buscam apenas que eles combinem com a estante ou o sofá da
sala. Este foi o caso da entrevistada Taoca (BCC), que buscou um quadro
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pequeno (vide apêndice D) que combinasse com sua estante, conforme
descreve:

Então, o quadro é uma pintura, eu gosto de pintura e por ser
pequeno, compacto, eu achei que ficaria legal no apartamento que é
um apartamento pequeno e é mais uma questão de olhar e gostar,
bater aquela química mesmo. Achei esse item interessante, esse é
bonito, combina com meu móvel, aí eu vou e compro (TAOCA, BCC,
BARRA DA TIJUCA).
Eu gostei dele (O QUADRO), era a minha cara, eu amo essa cor, e
combinava direitinho com a minha sala. (ROUXINOL, ACC,
TAQUARA).

Houve ainda o caso da entrevistada Ema (BCC) cujo principal quadro da
sala continha a imagem de um palhaço, que ela havia ganhado de uma antiga
patroa. O quadro em questão decorava o quarto do bebê na casa da antiga
dona e agora figura como principal elemento de decoração da sala de Ema
(BCC). Já a ACC Rouxinol adquiriu o quadro de sua sala (vide apêndice D)
porque era um bem que considerava caro e estava de promoção em uma loja
que estava fechando. A ACC Vite-vite, por sua vez, não tem nenhum quadro
em sua casa, mas ao fim da entrevista, surpreendentemente, ela apanhou
alguns quadros que ela mesma havia pintado, mas que preferia não expor em
sua casa.
No caso da ACC Fragata, há uma indiferença com relação ao quadro
(vide apêndice D) que decora a sala do seu apartamento na Barra da Tijuca,
pois, quando ela se mudou para o imóvel, o quadro já estava lá e ela o
manteve por considerá-lo agradável.
A BCC Canário diz gostar de arte moderna e de plantas por isso opta
por quadros de flores artificiais que ela mesma faz (vide apêndice D). E, por
fim, a entrevistada Calopsita (ACC) tem um quadro em sua sala que ganhou de
um aluno. Ela afirmou gostar da obra por apreciar muito arte abstrata. A obra
em questão era uma fotografia de uma flor (vide apêndice D).

B) Roupas
B.1 Relação das entrevistadas com roupas
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A escolha das roupas dos BCCs tem como critérios fundamentais, conforto
e durabilidade:

De acordo com o meu estilo, eu prefiro andar de tênis, sandália
plataforma, calça jeans. Vestido eu acho muito bonito, mas não em
mim, entendeu. Não fica legal. Eu vou olhando de acordo com meu
gosto. A roupa tem que ser confortável e boa, não pode ficar surrada
amanhã. Aí, é assim, vou sempre olhar uma calça jeans bacana, um
tenis bacana (TAOCA, BCC, BARRA DA TIJUCA).
Roupa, assim, a gente paga até um pouco mais se ela tiver
qualidade, roupa boa dura uma vida inteira é só ter cuidado na
lavagem e na hora de passar (MAITACA, BCC, BANGU).

Além disso, a funcionalidade também emerge como fundamental critério
no momento da decisão de compra, através do tipo de uso que a peça terá.
Este critério é bem característico de BCCs, uma vez que Bourdieu (2011)
afirma que as camadas mais baixas procuram a razão prática, enquanto ACCs
buscam a não-funcionalidade, quase conspícua.
O uso da roupa para o trabalho é importante. Nesse aspecto, ACCs e
BCCs se aproximam, pois ACCs também consideram o uso da roupa na
atividade de trabalho no momento da escolha, não só do tipo de roupa, como
também da loja que irá efetuar a compra:
Olha, eu costumo comprar o que eu tô precisando, mas eu sou bem
ligada em roupa, mas eu não gosto de gastar rios de dinheiro com
roupa não. Eu sempre penso no meu trabalho. Eu penso numa roupa
que eu possa usar em diversas situações. Então quando eu penso
numa calça jeans, eu penso, hum, essa calça jeans é boa pro meu
trabalho, vou comprar escura. Gosto de roupa clássica (CALOPSITA,
ACC, VILA VALQUEIRE).
Eu gosto de todo tipo de roupas, mas devido ao dia a dia do trabalho,
eu prefiro calça jeans, cos alto que vista bem e é correta para o local
de trabalho (CANÁRIO, BCC, TANQUE).
Quando é roupa pra trabalho, é roupa pra surrar mesmo, aí vai uma
calça jeans da C & A ou da Leader. Agora quando é pra sair, eu
compro uma roupa melhor (JANDAIA, BCC, REALENGO).
Embora eu utilize mais roupa social por conta do trabalho, eu prefiro a
roupa mais esporte (...) mas acabo comprando mais roupas para
trabalhar mesmo (FRAGATA, ACC, BARRA DA TIUCA).
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Tanto ACCs quanto BCCs buscam se distinguir das classes inferiores
através do consumo de roupas, seja através das características do bem, seja
através o uso da marca:

(...) Aí, é assim, vou sempre olhar uma calça jeans bacana, um tenis
bacana (...) Ah, bacana é bom, tem que ter uma qualidade razoável
pelo menos (...) Bom é a marca, tem que ter uma marca legal. Vou
experimentar, analisar as condições de pagamento, o preço, se está
dentro das minhas condições financeiras. Se tá, não tem porq eu não
levar (TAOCA, BCC, BARRA DA TIJUCA)
Se tem marca, é melhor, dura mais (...) eu prefiro roupa de grife, mas
nem sempre dá pra comprar (MAITACA, BCC, BANGU)
(...) Por exemplo, eu prefiro comprar um sapato da Arezo do que
comprar um sapato da ... nem lembro agora um nome de uma loja
baratinha de sapato, entendeu? Porque eu sei que é um sapato que
eu vou usar e em pouco tempo ele vai ficar com cara de feio, de coisa
usada. Não é por um acaso que um custa 20 e outro 120. Então, isso
eu sempre tive, de comprar um bom do que três ruins (ARARA, BCC,
BARRA DA TIJUCA).
A qualidade pesa mais. Apesar de ser de marca a loja que eu gosto e
não é barata, mas é uma loja que eu já estou acostumada a comprar
há mais de dez anos, eu sei que é de qualidade. É costume também,
já conheço, sou amiga da vendedora. Eu sei que se eu tiver um
problema eu vou lá e troco, mando pra análise, já tem uma relação,
eu parcelo (FLAMINGO, ACC, FREGUESIA).
(...) Eu prefiro a camisa de marca porque você tem a questão do
status envolvido nisso, se a qualidade vai estar presente ou não é
uma questão de opinião. Espera-se que a marca signifique melhor
qualidade, já que é mais cara... não compro com muito frequência,
mas compro as vezes porque eu encontro um preço muito bom, um
outlet, no aeroporto, um bazar ou pessoas que viajam e trazaem
(FRAGATA, ACC, BARRA DA TIJUCA).

Essas escolhas ratificam a afirmação de Belk (1998) de que o indivíduo
considera seus pertences como parte de si, de maneira que os objetos
constituem uma extensão do self de cada pessoa. Nesse sentido, a
classificação da roupa como confortável e o significado dessa qualidade
também são similares entre ACC e BCC:

Eu não sou muito de me emperiquetar, mas às vezes eu me
emperequito. Às vezes quando eu gosto, eu compro, a cor, eu gosto
muito de vermelho. Eu não fico preocupada com marca, mas se tá
confortável e eu gosto, eu compro (CACATUA, ACC, PADRE
MIGUEL).
(...) O que é uma roupa confortável? Tipo jeans pra mim é mega
confortável. Boto uma calça, uma camiseta, passo um batom,
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dependendo da situação boto um sapato alto ou um tênis, você vai
em vários lugares e ninguém precisa dizer que tá ruim ou tá bom, tá
bom, né. Agora que eu tô usando mais maquiagem, mas não sou
muito disso. Eu não fico preocupada com moda não. Moda sai de
moda e você fica com aquela roupa encalhada CALOPSITA, ACC,
VILA VALQUEIRE).
Assim, uma camiseta, uma calça jeans e tênis é a roupa mais
confortável. A moda não importa, eu tenho que vê e gostar (EMA,
BCC, JACAREPAGUÁ)
De acordo com o meu estilo, eu prefiro andar de tênis, sandália
plataforma, calça jeans, vestido eu acho muito bonito, mas não em
mim, entendeu? Não fica legal. Eu vou olhando de acordo com meu
gosto. A roupa tem que ser confortável e boa, não pode ficar surrada
amanhã (TAOCA, BCC, BARRA DA TIJUCA).

Tanto ACCs como BCCs espelham-se em celebridades na busca de
referências para moda:

.Eu vejo sempre revistas, de moda, essas revistas femininas, que tem
aquela revista Nova, Marie Claire, até essas revistas que a gente vê
em salão, caras tipos assim, que a gente não compra, mas vê em
salão servem como referência. Assim você vê a pessoa, tem mais ou
menos a sua idade, poxa gosto dessa roupa, acho que ficaria bem
em mim (...)tem aquela coisa de você olhara roupa e achar que vai
ficar bem em você (...)confortável? Ficar bem no seu corpo é não ficar
muito curto, assim aquela roupa que você coloca, as vezes você erra,
mas aquela que você acha que vai ficar bonito, vai ficar confortável.
Vai ficar na medida certa. As vezes não, não funciona (CACATUA,
ACC, PADRE MIGUEL).
(...) Não pela celebridade, mas se eu realmente gostar do efeito da
roupa. É óbvio que se você vê, se você gosta daquele estilo e você
vê a celebridade usando, aquilo vai realmente te dar uma força a
mais para usar, pra você tá consumindo aquilo. Não que a celeridade
me convenceu a usar aquilo. (...) Ah, busco nas revistas de moda,
mas agora olho muito na internet (ARARA, BCC, BARA DA TIJUCA).

Portanto, ACCs e BCCs valorizam a marca como meio de demonstração
de qualidade e de status, de maneira que a moda e a marca têm grande peso
na escolha dos produtos.

B.2 Investimento de tempo e dinheiro com roupas
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Tanto ACCs como BCCs investem bastante tempo e considerável valor
financeiro na escolha das roupas com a compra e o uso das roupas
desempenhando um forte papel na estratégia de consumo de status de ambas:

Muitas vezes eu já sei o que vou comprar, uma sapato, uma roupa,
uma bolsa. Mas aí chegando na loja... As vezes eu vou comprar uma
coisa e compro várias. Agora eu sei as lojas que eu vou comprar, eu
tenho preferência por algumas marcas. Não fico zanzando, rodando o
shopping inteiro não. Vou nas lojas certas (...) Se eu fica em dúvida
entre várias peças, aí é difícil, eu quando fico em dúvida,
normalmente eu trago as três. Se eu tiver que trazer só uma, o que
pesaria seria o preço (FLAMINGO, ACC, FREGUESIA).
Eu gosto de todo tipo de roupas, mas devido ao dia a dia do trabalho,
eu prefiro calça jeans, cos alto que vista bem e é correta para o local
de trabalho. Eu gosto de ir na Tijuca comprar, já tenho as lojas certas.
Faço uma pesquisa, vejo preço, experimento, vejo se tá caindo bem.
Não sou chegar e comprar logo na primeira. O mais importante é
vestir bem, eu não ligo pra marca e se eu gostar muito, eu levo
mesmo se for mais cara (CANÁRIO, BCC, TANQUE).
Eu olho. Penso nas outras roupas que eu tenho. Aí vejo preço. Aí
olho outras. Essa não é funcional. Essa aqui eu vou usar nunca
(CACATUA, ACC, PADRE MIGUEL).
Se deixar eu passo o dia inteiro no shopping, Quando eu entro numa
loja experimento tudo que eu gostei, as vezes mais de uma vez. Meu
marido é que fca com ódio porque eu demoro (MAITACA, ABCC,
BANGU).

A disposição para relevantes investimentos de ambos os grupos vai ao
encontro da afirmação de Douglas e Isherwood (1979) que apontam que a
utilização de roupas como fonte de significados, instrumentos de ascensão
social, de participação social e de exclusão social podem funcionar como
elemento distintor, em relação à hierarquia social.

C) Localização da casa
C.1 Relação das entrevistadas com a localização da casa
As ACCs escolhem o bairro tendo como principal critério a afetividade e as
relações familiares construídas no bairro e nas proximidades:
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Faz uns sete anos, mudei pra cá porque comprei essa casa e eu
morava de aluguel. Eu sempre morei nesse bairro, minha mãe mora
aqui, minha família toda, praticamente mora aqui. Aí, eu sempre quis
morar perto da minha mãe porque eu tenho filho, aí se precisa de
alguma coisa, ela tá aqui e eu sempre gostei do bairro porque tem
comércio, ônibus pra todo canto (ROUXINOL, ACC, TAQUARA).
Porque a gente morava de aluguel, já tinha casado e minha mãe
mora por perto e surgiu a oportunidade de comprar esse apartamento
e era perto de onde minha mãe morava (CALOPSITA, ACC, VILA
VALQUEIRE).

Quando se mudam para outros bairros, ACCs sentem falta dos seus pares
no cotidiano. É o caso de Calopsita (ACC) que, ainda morando no mesmo
bairro, apenas em uma localidade diferente, sente essa ausência:

Eu moro lá desde criança, assim, tem essa questão da afetividade
mas eu gosto daqui também. Acho que foi uma boa escolha vir pra cá
também. Questão de vizinhança, desde pequena, né, todo mundo lá
me viu crescer. Aqui é mais ou menos novo, né. Aqui fica mais cada
um na sua. Eu vejo só de vez em quando, oi, boa tarde, boa noite,
mas assim, não frequento a casa de ninguém aqui, e nem ninguém
aqui também, assim, os vizinhos (CALOPSITA, ACC, VILA
VALQUEIRE).

Para as BCCs, no entanto, a localização da casa foi definida de maneira
mais funcional:
Porque aqui é melhor. É condomínio fechado, assim aqui eu posso
receber qualquer pessoa, minhas irrnãs às vezes vêm pra cá, ah, eu
eu gosto daqui (JANDAIA, BCC, REALENGO).
Lá (Campo Grande) era muito complicado, não podia chegar tarde,
não podia fazer uma festinha pras minhas filhas. Aqui, assim, é
melhor, todo mundo na sua, é melhor (CANÁRIO, BCC, TANQUE).

A relação com a vizinhança também varia conforme varia o capital cultural.
Assim, ACCs valorizam a relação com os vizinhos e consideram morar em uma
boa vizinhança:
A gente morava em Bento Ribeiro que é um bairro próximo.
Comparando com Bento Ribeiro, acho aqui bem melhor, não sinto
falta de lá. Aqui tem uma boa vizinhança (...) boa vizinhança são as
pessoas que a gente pode confiar, que a gente conversa, que tem
coisas em comum, como a minha vizinha ali embaixo tem. Pessoas
tranquilas, eu não sou muito de ficar enfiada na da casa de ninguém.
Então... realmente... eu trabalho fora, então quando a gente vê que
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tem uma vizinhança tranquila também, não tem briga, muita
confusão, a gente se sente seguro. (CALOPSITA, ACC, VILA
VALQUEIRE).
(...) mudei pra cá porque comprei essa casa e eu morava de aluguel.
Eu sempre morei nesse bairro, minha mãe mora aqui, minha família
toda, praticamente mora aqui. Aí, eu sempre quis morar perto da
minha mãe porque eu tenho filho, aí se precisa de alguma coisa, ela
tá aqui e eu sempre gostei do bairro porque tem comércio, ônibus pra
todo canto (ROUXINOL, ACC TAQUARA).

A relação de ACCs com a vizinha é bem estreita e a entrevistadora teve a
oportunidade de presenciar três situações que corroboram esse fato. Tanto
Rouxinol (ACC) quanto Calopsita (ACC) solicitaram a uma vizinha que ficasse
com seus filhos para que a entrevista ocorresse de forma mais tranquila, sem
interrupções. Esse comportamento pareceu ser um hábito entre as vizinhas e
valorizado pelas entrevistadas que consideraram o bairro uma boa vizinhança.
Já durante na entrevista de Vite-vite (ACC), quando a entrevistadora chegou
em sua residência, estava havendo uma reunião de oração entre senhoras da
vizinhança em sua casa. Ela mesma havia pedido para que a reunião fosse lá
porque sua mãe, que mora com ela, estava doente e um pouco deprimida. A
entrevistadora foi inclusive convocada a participar do inicio da reunião. Ela teve
que ascender um fósforo e enquanto o fósforo estivesse aceso, ela teve que se
apresentar, falar um pouco de si até que ele se apagasse. A entrevistada, em
seguida, fez a mesma coisa. Depois, a entrevistada conduziu a entrevistadora
para a sala da casa para que se iniciasse a entrevista ainda ao som dos
louvores na área da frente da casa.
BCCs, por outro lado, embora se relacionem bem com seus vizinhos,
valorizam a não interferência deles em seu cotidiano, caracterizando um bom
vizinho como aquele indivíduo que não interfere na sua vida.

Acho que é aquela galera que não te incomoda, uma galera de paz
que você encontra tá sempre com um sorrisão. Tem muita gente aqui
no prédio que a gente encontra, conversa, ri, como tem aquela
pessoa que para o carro na frente do teu, você quer sair, não pode.
Você liga pra ela, ela diz que não colocou, aí desce, cria um caso,
coisa assim sem pé, nem cabeça. A pessoa faz errado e ainda acha
que a gente tá incomodando (...) Boa vizinhança(...) Eu acho que
aqui, pra mim, eu não tenho muito isso. As pessoas, eu sou muito
ocupada, então eu não tenho muito tempo para perceber isso. Assim,
eu fico divida, um pouco aqui, um pouco em Marechal porque eu sou
filha única, minha mãe tem 82 anos, então eu tô sempre lá pra ver
uma coisa ou outra pra ela (ARARA, BCC, BARA DA TIJUCA).
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Eu não gosto de ninguém se metendo na minha vida, cada um no seu
quadrado, sabe como é? Eu não perturbo ninguém, assim, fico na
minha. Não gosto de vizinho batendo na minha porta. Eu até bato,
mas quando tem um motivo, como te falei, a vizinha aqui de cima, a
gente tá com esse problema, ela tem que consertar esse vazamento,
eu já fui lá várias vezes e nem ela, nem o marido dela resolvem, mas
eu não gosto disso, não (TAOCA, BCC, BARRA DA TIJUCA).

Contudo, tanto Maitaca (BCC) quanto Taoca (BBC) - que não gostam de ser
perturbadas por vizinhos - têm o hábito de ouvir som alto em alto volume,
mesmo sabendo que isso pode potencialmente incomodar seus vizinhos.
Quando perguntada sobre isso, ela alega estar em sua casa.

Ah, todo mundo aqui faz o quer. Eu tô na minha casa, quero ouvir um
música, vou me privar disso agora? Tem muita gente que deixa o lixo
na porta pra recolherem em vez de levar lá no lixo, não tá errado
também? Eu tô no meu direito, tô dentro da minha casa (TAOCA,
BCC, BARRA DA TIJUCA).

Já Arara (BCC) que também não gosta da intromissão de vizinhos.
Interessante o modo como ela se comportou quando estava se despedindo da
entrevistadora a porta de seu apartamento. Ela cumprimentou educadamente
sua vizinha de porta que chegava a casa e, assim que a vizinha fechou a porta,
ela começou a contar como a mulher era, na expressão da entrevistada, “jeca”,
pelas roupas que usava, e a criticou por estar falando por celular através de um
bluetooth em seu ouvido.
Tanto para ACCs quanto para BCCs morar em condomínio fechado e com
segurança configura-se como um símbolo de status:

C. 2 Investimento de tempo e dinheiro com a localização da casa
Todas as entrevistadas moram em casas próprias, sendo a compra da casa o
principal fator que motivou a mudança para o atual bairro. BCCs desejam
mudar para casas maiores com piscina, enquanto ACCs estão satisfeitas com
a casa atual.
Dessa maneira, enquanto ACCs escolhem a localização de suas casas
preferencialmente como um meio preservar raízes. BCCs utilizam a escolha do
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local de moradia principalmente como um elemento importante em suas
estratégias de consumo de status.

D) Férias / viagens
D.1 Relação das entrevistadas com as férias
Tanto ACCS quanto BCCs têm o hábito de postar as fotos de viagens em
suas redes sociais. Arara (BCC) foi além, interrompeu a entrevista antes
mesmo de responder sobre os destinos preferidos e sacou da bolsa seu Ipad.
Começou então a mostrar diversas fotos de suas viagens, comentando
sempre onde era o local:

(...) Essa foto aqui foi na Tailândia, lá onde teve o Tsunami, é lindo.
Eles já reconstruíram tudo, é impressionante (...) essa foi no Japão
(UMA FOTO DELA AO LADO DE UM JARDIM FLORES) meu marido
é que diz que eu não posso ver uma florzinha que eu quero uma foto
(...) quando eu chego em casa, vou logo postando no face, orkut
(ANGÉLICA, BCC, BARRA DA TIJUCA).
Eu adoro viajar. Férias pra mim é viajar. Conhecer lugares novos,
países novos. Pra mim, essas são as férias ideais (...) eu também sou
apaixonada por fotografia, sempre tiro várias fotos (...) eu não posto
tudo não, só as que ficaram legais (VITE – VITE, ACC, BANGU)

D.2 Investimento de tempo e dinheiro
Para ACCs, a escolha do destino de férias é muito influenciada por
referências de pessoas consideradas bem sucedidas. O destino às vezes é
inviável financeiramente para a família, mas é percebido com símbolo de
status e desejado.
Olha, é um esforço, a gente mata um leão, mas a gente, pelo menos
janeiro a gente tem que viajar. Agora com as meninas a gente
sempre programa as viagens. A gente foi a Parati. A gente tenta fazer
as viagens viáveis do ponto de vista econômico. Tenho uma amiga
que levou a filha pra França e é um sonho, né, ir pra Europa. Quero
levar minhas filhas para Europa, assim como ela, né... Eu gostaria de
ir a Portugal, deve ser por causa do Eça de Queiroz, eu tenho uma
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loucura de conhecer a universidade de Coimbra, subir aquelas
escadarias de Coimbra. Ele estudou aqui. Eu tenho isso até quando
vou ao centro. Quando vou a real gabinete eu fico pensando, gente o
Machado de Assis sentou aqui. Real gabinete e Biblioteca Nacional.
Eu vou onde meu dinheiro dá (CALOPSITA, ACC, VILA
VALQUEIRE).

BCCs não costumam planejar as férias e não têm o costume de viajar:

Não, é muito complicado, até tenho vontade de ir ver minha mãe na
Paraíba, mas é muito caro (EMA, BCC, JACAREPAGUÁ).
Engraçado porque eu gosto de viajar, mas nunca dá certo, não sei, a
última viagem que eu fiz foi pra... não lembro agora, mas deve ter
sido aqui por perto porque nunca fui assim pra fora, tipo Estados
Unidos, essas coisas, e agora tá até barato, né... não sei, acho que
nunca pensei muito assim em fazer uma viagem, tipo de programar
hotel, essas coisas (TAOCA, BCC, BARRA DA TIJUCA).

ACCs aspiram a viajar mais e contam suas viagens como indicadores de
status.
Ultimamente a escolha do destino tem sido mais financeira, dá pra
gente ir aqui, aí vamos. Quando foi verão tem que ter praia. Inverno
tem que ter frio mesmo. A gente foi agora pra Campos do Jordão,
então tem que ter bem frio mesmo. Tem que ter natureza, coisas pra
visitar da natureza. Eu gostaria de viajar mais. Eu adoro viajar,
conhecer lugares novos, países novos, culturas novas. Pra mim, isso
são as férias ideais (...) Ah, Internet mesmo. As coisas que eu vejo
assim, por exemplo, uma foto, acho aquele lugar bonito, aí fico
pensando em ir. Os meus sonhos de consumo, eu acho que eu já
realizei quase todos que foi, Paris, que tava doida pra ir a Paris;
Veneza, só não andei de gôndolas porque eu tava com um amigo
meu e era muito caro, ai eu falei, vamos andar por aqui mesmo, ainda
mais porque eu não tava com meu marido, então deixa pra lá. A
gente tava em um congresso em Milão. Falta conhecer Roma,
Amsterdã e aquelas ilhas lá da Grécia, Santorini, né, aquelas coisas
assim, são meus sonhos de consumo e conhecer algumas coisas
daqui que o pessoal tá indo bastante, né. Tá até com preço mais em
conta Cancun, as coisas assim de praia (VITE-VITE, ACC, BANGU).

Dessa maneira, viagens de férias são produtos culturais relevantes dentro
das estratégias de consumo de status dos ACCs. Já para BCCs, não se
configura como um habitus e, portanto não é um produto valorizado em suas
estratégias.
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4.2.3 Efeito Trickle Down
Tanto BCCs como ACCs emulam as roupas das elites na medida em que
copiam modelos de roupas utilizados pelas classes a que aspiram, assim como
uma forma de se diferenciar do que consideram inferior esteticamente:
Ah, estilo de sapato, assim é lógico que a moda também no sapato,
né, vai influenciar, mas eu tenho minhas preferências. Por exemplo,
esses sapatos tipo uncle boot, acho que eu até comprei um quando
eu viajei pra Singapura, tá guardado, eu nunca usei. Eu coloco, aí eu
olho, acho que fica meio agressivo, meio vagaba. Eu achava que ia
ter 17 anos a vida toda, mas tem coisa que eu olho assim e penso,
poxa, vai denegrir a minha imagem, sabe. É lógico que tem uma que
ficam bacanas. Eu lembro que eu fui em um churrasco de uma amiga,
aí a cunhada dela, ela bacaninha, decente, sabe, mas ela tem umas
pernas lindas. Ela não tem um rosto muito bonito, mas a perna dela é
muito bonita. Aí ela tava com um short curto e um sapato daquele.
Pô, parece um pinhanrão, fica feio. Então a parada da moda, eu
tenho que harmonizar como meu gosto, sabe. Não é qualquer coisa
que me atrai (...) Não pela celebridade, mas se eu realmente gostar
do efeito da roupa. É óbvio que se você vê, se você gosta daquele
estilo e você vê a celebridade usando, aquilo vai realmente te dar
uma força a mais para usar, pra você tá consumindo aquilo. Não que
a celeridade me convenceu a usar aquilo (ARARA, BCC, BARRA DA
TIJUCA).
Eu costumo olhar as vitrines. Eu gosto de bater perna no shopping.
Às vezes dou uma olhada em fotos de eventos na internet ou nessas
revistas de salão, sabe? Daí, dá pra ter um noção do que está na
moda, mas não sou escrava da moda não, não gosto de usar o que
todo mundo tá usando (FRAGATA, ACC, BARRA DA TIJUCA).

No consumo de roupas de ambos os grupos confirma a afirmação de que é
através do consumo de bens que uma classe tenta emular o outro modo de
vida a que aspira isto por que, na medida em que os bens podem significar
status, podem também ser utilizados na disputa por este (VEBLEN, 1983,
BOURDIEU, 2011).
O efeito trickle down também se verificou na escolha dos destinos das
férias de ACCs que buscam referências na mídia ou em pessoas de seu ciclo
social que admirem.
Tenho uma amiga que levou a filha pra França e é um sonho, né, ir
pra Europa. Eu gostaria de ir a Portugal, deve ser por causa do Eça
de Queiroz. Quero levar minhas filhas lá (CALOPSITA, ACC, VILA
VALQUEIRE)
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A chefe do meu marido foi pras ilhas gregas, é um sonho, né? A
gente tá planejando viajar pra lá nas férias, não só lá, mas conhecer a
Grécia também, a parte histórica toda (VITE – VITE, ACC, BANGU).

4.2.4 Influências da globalização
Ao contrário do observado no trabalho de Holt (2010), não foram constatadas
influências significantes da globalização no processo de consumo de produtos
culturais como estratégia de consumo de status entre as entrevistadas. Mesmo
entre aquelas que têm o hábito de viajar para fora do país, esse fator não foi
verificado.

4.2.5 Comparativo com a pesquisa de Holt (2010)
Entre as entrevistadas da nova classe média no Rio de Janeiro, a
variação de índice capital cultural foi de 8 pontos, apresentando amplitude
similar à apresentada no trabalho de Holt (2010) que foi de 7,8. Contudo, os
índices na presente pesquisa foram consideravelmente inferiores.
Enquanto, na pesquisa de Holt (2010), executada na Turquia, ACCs
consomem produtos e serviços de maneira conspícua como sinal de distância
pecuniária de BCCs, na presente pesquisa tal comportamento não foi
evidenciado. Na verdade, os resultados obtidos assemelham-se mais aos
encontrados por Holt (1998), nos EUA, onde ele constatou que BCCs
consomem muitos dos mesmos produtos que ACCs e participam das mesmas
atividades. Em outras palavras, não se pode negar que haja um padrão de
consumo de classe para alguns produtos (HOLT, 1998), como foi o caso do
produto cultural televisão na presente pesquisa. Contudo, o padrão de
consumo variará conforme o capital cultural (HOLT, 1998).
Nesse sentido, os resultados da presente pesquisa também vão ao
encontro dos apresentados por Holt (1998). A pesquisa ratifica um dos mais
importantes achados da teoria de Bourdieu (2011): que ACCs são “onívoros”,
ou seja, tendem a gostar e a consumir efetivamente uma maior gama de
produtos que BCCs, “unívoros” (HOLT, 1998). Isso porque ACCs interagem
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bem em faixas heterogêneas de classes sociais e, porque o consumo funciona
como recurso primário para essa interação, eles tendem a apresentar gostos
mais diversos.
Nesse sentido, a presente pesquisa evidenciou que ACCs consomem
uma gama mais ampla de gêneros e estilos de produtos que BCCs, sobretudo
no produto cultural audiovisual. ACCs, “onívoros”, consomem tanto TV quanto
cinema, ao contrário de BCCs, que se restringem a televisão. Além disso,
embora as ACCs e as BCCs entrevistadas disponham de TV fechada, apenas
as ACCs evidenciaram a prática de consumo de alguns programas dessa
modalidade de TV. BCCs, “unívoros”, dão preferência a um único de tipo de
programação, a da TV aberta. ACCs, portanto, dispõem de mais gostos por
diversidade, de maneira que o consumo onívoro está estruturado pela
confluência de gostos – cosmopolitismo, lazer, cursos, expertise – que contribui
para diversificação dos padrões de consumo (HOLT, 1998).
Em Holt (2010), BCCs utilizam uma estratégia de consumo de status
baseada em

dois vértices:

o

consumo

de bens

caros que

sejam

reconhecidamente luxuosos e o consumo de produtos que sejam utilizados
pelas classes superiores. Na presente pesquisa, foi verificado apenas um
desses vértices: a emulação do padrão de consumo das elites. Entre as
mulheres na nova classe média no Rio de Janeiro, nem ACCs nem BCCs
consomem produtos culturais apenas por serem reconhecidamente luxuosos.
Ao contrário disso, o preço é sempre mencionado como importante fator
no momento da escolha do bem. Contudo, para os produtos culturais férias,
audiovisual (televisão) e, especialmente, roupas constatou-se de maneira
consistente a emulação das classes superiores. Isso foi evidenciado na busca
por adquirir roupas e assessórios utilizados pelas celebridades, na aquisição de
aparelhos de TV de LED e similares semelhantes aos utilizados por pessoas
que consideravam bem sucedidas, e na escolha dos destinos de viagem por
ACCs, em que buscam ir para locais visitados ou indicados por membros das
classes superiores.
Em Holt (2010), a localização, o estilo e a decoração interior compõem a
estratégia de consumo de status de BCCs. Elas preferem morar em
condomínios de casas luxuosas de estilo americano, mesmo estando
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relutantes em viver em um ambiente tipicamente de ACCs, em que perderão
prestígio e status. Contudo, ainda assim, as mulheres na nova classe média da
Turquia valorizam esses condomínios de luxo por considerarem uma
vizinhança saudável.
Na presente pesquisa, pode-se considerar que os condomínios de
prédios com piscina, sauna, playground e equipamentos similares configuramse como equivalentes aos condomínios de casa luxuosas da Turquia para a
classe média do Rio de Janeiro. Apenas três entrevistadas moram em
condomínios desse tipo: Flamingo (ACC, Freguesia), Arara (BCC, Barra da
Tijuca) e Fragata (ACC, Barra da Tijuca). Assim como no trabalho de Holt
(2010), todas exaltam os quesitos segurança e boa vizinhança desse tipo de
moradia.
A questão do status, embora evidenciada em todas as entrevistadas, é
fundamental apenas para a BCC Arara que, durante a entrevista inteira, fez
contrapontos com o seu antigo bairro, Marechal Hermes, sempre exaltando a
Barra da Tijuca como uma boa vizinhança. Além disso, ela, da mesma forma
que as turcas, também temeu mudar-se para esse condomínio e perder
prestígio. Sentiu-se deslocada assim que se mudou para a Barra da Tijuca, por
estar distante de seus pares. Contudo, mais de 10 anos depois, já está
adaptada ao local e não se sente descolada, ao contrários das turcas que
mesmo depois de anos, ainda se sentiam desconfortáveis.
Na Turquia, embora ACCs também gostem de morar nas comunidades
fechadas de modelo americano, elas sonham em morar nos EUA e são
verdadeiras adoradoras do american way of life (HOLT, 2010). Esse desejo não
foi evidenciado nas entrevistadas da presente pesquisa. Nenhuma delas sonha
em morar nos Estados Unidos ou em qualquer outro país do exterior.
Na Turquia, BCCs são muito ligados ao que está na moda em decoração
e baseiam no que as elites e a mídia apontam como moda. Eles se orgulham
de adquirir esses bens e prezam por um decorador famoso. Na nova classe
média do Rio de Janeiro, não há essa valorização da decoração, nem por
BCCs, nem por ACCs.
Dessa maneira, embora a categoria decoração tenha sido apontada por
Holt (2010) como fundamental na busca de status tanto para ACCs como para
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BCCs, a presente pesquisa demonstrou que decoração não se caracteriza
como um produto causador de distinção para a nova classe média, nem para
ACCs, nem para BCCs. Na verdade, a forma de consumir e o padrão de
consumo dos dois grupos são bastante semelhantes.
O consumo da categoria localização da casa também se distingue dos
resultados obtidos por Holt (2010). Enquanto sua pesquisa apontou que tanto
ACCs quanto BCCs utilizam essa categoria como uma forma de demostrar
status, no presente trabalho foi diferente. Ficou constatado que apenas BCCs
escolhem a localização da casa preferencialmente como forma demonstrar
status. ACCs, embora, também prezem essa categoria, utilizam como fator
fundamental na escolha a afetividade relacionada ao local, e não o status.
Holt (2010) evidenciou que BCCs escolhem o destino de suas férias
entre os considerados tops pela elite, procuram agências e agentes de viagem
que fazem os pacotes para a alta sociedade e não têm interesse algum em
explorar lugares por conta própria. Seguem à risca o padrão de consumo da
elite. Na presente pesquisa, BCCs não costumam viajar nas férias. Já ACCs
demonstram comportamento semelhante às BCCs turcas, pois tendem a seguir
os destinos evocados pelas classes superiores e não costumam construir um
roteiro próprio.
Além disso, para ACCs turcas, as viagens ao exterior são a maior
expressão de status. A escolha do local e o foco da viagem buscam um maior
aprendizado dos gostos e da cultura americana (HOLT, 2010). ACCs na
presente pesquisa não demonstram esse comportamento. O destino de ACCs
é guiado ou por um sonho antigo ou por emulação das classes superiores.
Assim, a categoria férias apresentou-se como um elemento significante nas
estratégias de consumo de status apenas das entrevistadas ACCs.
No que diz respeito à moda, assim como as turcas (Holt 2010), tanto
ACCs quanto BCCs, no Rio de Janeiro, consomem as marcas celebradas pelas
mídias e pelas classes superiores. Na categoria roupa, portanto, os resultados
obtidos nesse trabalho estão em conformidade com os apresentados por Holt
(2010). Em outras palavras, tanto ACCs quanto BCCs utilizam fortemente o
consumo dessa categoria como forma de adquirir status.
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Na pesquisa de Holt (2010), ACCs têm foco no estilo de vida ocidental
americano e consideram que isso os distingue de BCCs, que não detêm
conhecimento cultural para o consumo do estilo de vida americano. Na
presente pesquisa, esse comportamento não se aplica. Nem mesmo as
entrevistadas que costumam viajar para o exterior - a saber, Arara (BCC, Barra
da Tijuca) e Vite- vite (ACC, Bangu) - valorizam o estilo de vida americana.
Essa evocação simplesmente não surgiu durante a pesquisa.
Além disso, ACCs turcas classificam BCCs como “os novos ricos”
porque consideram que, apesar de terem dinheiro, BCCs não têm gosto
refinado americano (HOLT, 2010). Essa classificação também não se aplica às
mulheres da nova classe média do Rio de Janeiro.
As demais categorias, referentes ao critério brasileiro (leitura, fonografia,
audiovisual, espetáculos ao vivo e outras saídas) não foram utilizadas na
pesquisa de Holt (2010).
O quadro 2 seguir traça um paralelo entre a presente pesquisa e o
trabalho de Holt (2010). Assim, evidenciam-se quais produtos culturais
desempenham papel significante nas estratégias consumo de status para
ACCs e BCCs conforme resultados obtidos por Holt (2010) e pela presente
pesquisa.
Quadro 2 – Painel comparativo entre o Holt (2010) e a presente
pesquisa: categorias de produtos culturais significantes nas
estratégias de consumo status.
PRESENTE
HOLT
PESQUISA
CATEGORIA
(2010)
(2012)
Turquia
ACC

BCC

X

X

Decoração
Localização da casa

X

X

Férias

X

X

Roupa

X

X

Globalização

Brasil
ACC

BCC

X
X
X

X

X
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Efeito Trickle Down

X

X

X

X

Leitura

X

Fonografia

X

Audiovisual

X

X

Espetáculos ao vivo
Microinformática

X

X

Outras saídas

Fonte: Elaboração própria

Nesse sentido, o consumo de roupas e o efeito trickle down são as únicas
categorias significantes tanto para ACCs quanto BCCs nas duas pesquisas.
Decoração demonstrou-se relevante apenas na pesquisa de Holt (2010). Já a
localização da casa mostrou-se estratégica para ACCs e BCCs em Holt (2010),
mas significante apenas para mulheres BCC no Rio de Janeiro. A categoria
férias, por sua vez, foi fundamental para ACCs e BCCs na Turquia e relevante
apenas para ACCs na presente pesquisa. A globalização do consumo é
fundamental apenas para ACCs turcas.
As demais categorias, do critério brasileiro de produto cultural, não foram
pesquisadas por Holt (2010). Na presente pesquisa, contudo, apenas duas
delas mostram-se significantes para ambos os grupos de entrevistadas nas
estratégias de consumo de status: microinformática e audiovisual. Além disso,
leitura e fonografia mostram-se relevantes nas estratégias de consumo de
status apenas para as entrevistadas ACCs e a localização da casa é
importante apenas para a construção das estratégias de consumo de status de
BCCs.
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CAPÍTULO 5 : CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
5.1 CONCLUSÕES
As conclusões dessa dissertação estão apresentadas divididas em aquelas
referentes ao capital cultural e aquelas referentes às estratégias de consumo
de status.

5.1.1

Capital Cultural

Conforme a metodologia adotada, foram selecionadas para a fase de
entrevistas, as mulheres cujos índices de capital cultural ocupavam um dos
extremos da tabela. Em outras palavras, aquelas de menor capital cultural e as
de maior capital cultural. Assim, os índices de capital cultural variaram entre 3 e
11. Entre as entrevistadas da nova classe média no Rio de Janeiro, a variação
de índice capital cultural foi de 8 pontos, apresentando amplitude similar à
apresentada no trabalho de Holt (2010) que foi de 7,8. Contudo, os índices na
presente pesquisa foram consideravelmente inferiores, uma vez que as
entrevistadas na pesquisa de Holt (2010) apresentaram índices de capital
cultural que variaram entre de 6,7 a 14,5.
Bourdieu (2011) afirma que há duas formas distintas de aprendizado e
da consequente formação do habitus: uma é precoce e efetuada desde a
infância no seio familiar, enquanto a segunda forma é acelerada e metódica,
representando mais um “verniz cultural”.
Nesse sentido, as entrevistadas, tanto ACCs quanto BCCs, não foram
expostas de maneira significativa à primeira forma, preponderantemente o do
tipo institucionalizado. Assim, o que diferencia ACCs de BCCs são apenas os
conhecimentos adquiridos através da escolaridade formal e de suas práticas
culturais na vida adulta.
Em outras palavras, a base familiar de ACCs e BCCs é muito similar, e
apenas o “verniz cultural” das ACCs é mais elaborado. Isso pode explicar a
similaridade dos padrões de consumo entre ACCs e BCCs descritas na
presente pesquisa.
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Esse fenômeno não foi observado apenas entre as 12 entrevistadas,
mas foi uma constante entre as 30 respondentes da pesquisa: a grande maioria
obteve valor de capital cultural proveniente de sua ancestralidade menor ou
inferior a 3, o que é baixo.
Esses índices também podem evidenciar que as mulheres da nova
classe média entre 35 e 45 anos alcançaram a atual posição social devido
fundamentalmente à sua escolaridade. Isto porque ser culto é uma potente
vantagem social na sociedade, provendo acesso à educação desejada, a
emprego e a rede de relacionamentos (HOLT, 1998). Foi, portanto, o capital
cultural das ACCs, majoritariamente construído por elas próprias, que
proporcionou sua ascensão econômica em comparação com posição ocupada
por seus pais. Essa ascensão constatada na pesquisa vai ao encontro da
pesquisa de Neri (2010), que demonstrou que a educação do brasileiro com 25
anos ou mais vem crescendo paulatinamente desde 1992, e que cada ano a
mais de escolaridade reflete diretamente na renda obtida pelo indivíduo.
Em contrapartida, crescer em condições que refutem a acumulação de
capital cultural gera um processo de exclusão de círculos sociais privilegiados
(BOUDIEU, 2011). Nesse sentido, BCCs permanecem em uma posição social
bastante semelhante à ocupada por seus pais, refletida, sobretudo, no nível
operacional do trabalho que desempenham.
Um fator significativamente distintivo entre ACCs e BCCs é a capacidade
de compreensão durante o processo de entrevistas. BCCs não entendiam do
que se tratava perguntas como: “tem preferência por algum gênero de livros?”
ou ainda “qual a sua relação com música?”. Em geral a entrevistadora precisou
detalhar e dar exemplos para que a entrevistada compreendesse do que se
tratava

a

pergunta.

ACCs,

por

outro

lado,

não

só

compreendiam

assertivamente as perguntas como as respondiam de maneira muito clara.
Outro fator distintivo entre ACCs e BCCs é a capacidade de
argumentação. ACCs desenvolveram uma linha de pensamento enquanto
respondiam as indagações da pesquisadora, ilustrando às vezes com suas
experiências pessoais. Já BCCs buscavam respostas rápidas como sim ou
não, gosto ou não gosto, e frequento ou não frequento. A entrevistadora, então,
tentava estimular as entrevistadas para que elaborassem e desenvolvessem
mais seus raciocínios, mas, na maioria das vezes, não houve grandes avanços.
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O habitus estruturou as orientações para cultura, bem como definiu
estilos diferentes de consumir textos culturais de massa como televisão, filmes,
livros e música. Evidenciou-se, na pesquisa, que ACCs leem entretenimento
popular como ficção divertida, como possibilidades de ser edificantes, porém
que não refletem efetivamente no mundo empírico. Já BCCs, ao contrário,
interpretam o texto cultural como uma perspectiva referencial, de maneira que
eles tratam o texto como uma representação bem próxima da realidade do
mundo, sendo, assim, potencialmente relevante para suas próprias vidas.
BCCs aplicam, portanto, o mesmo sistema de classificação utilizado na
vida diária aos textos culturais, sendo atraídos, por exemplo, por filmes que
sintam como real ou por músicas que retratem o mais próximo possível sua
realidade de vida. Da mesma forma, BCCs tendem a resistir e a repugnar
programas e produtos culturais cujos enredos, personagens e letras divirjam de
sua visão de mundo ou façam menção a distúrbios de experiências passadas.

5.1.2

Estratégias de consumo de status

Na presente pesquisa, ficou evidenciado que tanto ACCs como BCCs
apresentam um padrão de consumo de produtos culturais como forma de
afirmação de determinada posição social.
Contudo, ao contrário do que foi descrito por Holt (2010) em que as
estratégias de consumo de status entre BCCs e ACCs são bem distintas, a
presente pesquisa descreve apenas breves diferenças entre o padrão de
consumo das mulheres na nova classe média do Rio de Janeiro. BCCs
consomem os mesmo produtos que ACCs. Por outro lado, a pesquisa apontou
que o consumo varia em intensidade de envolvimento e de variedade conforme
o capital cultural, que marca algumas diferenças.
A pesquisa evidenciou, ainda, que o nível de capital cultural das
entrevistadas influencia diretamente suas estratégias de consumo de status.
Isto é, o habitus, tem como base o capital cultural de que elas dispõem e é
influenciado pelo grupo social a que pertencem. Dessa maneira, as categorias
de produtos culturais valorizados nessa estratégia variam entre ACCs e BCCs
de acordo com o grupo social em que estão inseridos, priorizando, dessa
forma, o que é valorizado por seus pares.
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Contudo, o consumo de alguns produtos culturais como decoração,
audiovisual e roupas é bastante similar entre ACCs e BCCs, havendo pequena
variação nas formas de consumo, enquanto a intensidade e o investimento são
igualmente relevantes. Pode-se, portanto, interpretar essas distintas lógicas
entre os grupos devido aos seus diferentes habitus. ACCs e BCCs se
distinguem por suas combinações de habitus e capital, o que culmina em
práticas de consumo distintas.
A capacidade de diferenciar de apreciar essas práticas e esses produtos
(o gosto) é que constitui o mundo social representado, ou seja, o espaço dos
estilos de vida (BOURDIEU, 2011). Nesse sentido, ACCs valorizam a leitura e
investem quantidades de tempo e dinheiro significantes, como forma de
demonstração de status entre seus pares. Produtos culturais da subcategoria
leitura são, portanto, utilizados como instrumento de estratégia de consumo de
status por ACCs por ser um produto valorizado em seu habitus. BCCs não têm
o hábito da leitura e, embora esse consumo não se configure como habitus em
sua rede de relacionamentos, sentem-se constrangidos em afirmar isso. Para
eles, não há uma utilização desse produto em suas estratégias de consumo de
status.
BCCs consomem e atribuem valor ao produto cultural música na medida
em que despendem bastante tempo no consumo, mas não estão dispostos a
investir financeiramente na sua aquisição recorrendo frequentemente à
pirataria. Assim, em suas estratégias de consumo de status, esse tipo produto
não é muito utilizado como ferramenta de posicionamento para BCCs. Já
ACCs, além do investimento de tempo, apresentam disposição para
investimento financeiro no consumo desse tipo de produto cultural. Assim, para
ACCs, fonografia é uma categoria relevante em suas estratégias de consumo
de status.
A categoria audiovisual pode ser utilizada como elemento importante na
estratégia de consumo de status das entrevistadas. O cinema não tem forte
influência, mas a TV tem papel fundamental tanto para ACCs como para BCCs.
Isso se constatou não só pela frequência de uso, como também pelo
envolvimento com o consumo, pelo investimento financeiro e pela ostentação
de bens.
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No que diz respeito à categoria outras saídas, tanto para ACCs quanto
para BCCs o consumo desse produto cultural é pouco significante nas
estratégias de consumo de status das entrevistadas. Já os produtos culturais
da categoria microinformática, incorporada ao habitus tanto de ACCs como de
BCCs, configuram-se como um tipo de produto cultural relevante nas
estratégias de consumo de status.
Na nova classe média do Rio de Janeiro não há valorização da categoria
decoração nem por BCCs, nem por ACCs.

Dessa maneira, a presente

pesquisa evidenciou que decoração não se caracteriza como um produto
causador de distinção entre membros da nova classe média. Na verdade, a
forma de consumir e o padrão de consumo dos dois grupos são bastante
semelhantes.
A categoria localização é utilizada apenas por BCCs como forma
demonstrar status. ACCs, embora também associem a localização da casa a
status, utilizam, como fator fundamental na escolha do bairro para residirem, a
afetividade relacionada ao local.
No que diz respeito às férias, constatou-se que BCCs não costumam
viajar nas férias e ACCs escolhem seus destinos com base em um sonho
antigo ou por emulação das classes superiores. Assim, a categoria férias
apresentou-se como um elemento significante nas estratégias de consumo de
status apenas das entrevistadas ACCs.
No que diz respeito ao consumo de roupas, tanto ACCs quanto BCCs,
no Rio de Janeiro, consomem as marcas celebradas pelas mídias e pelas
classes superiores. Nessa categoria, portanto, os resultados obtidos nesse
trabalho estão em conformidade com os apresentados por Holt (2010). Em
outras palavras, tanto ACCs, quanto BCCs utilizam fortemente o consumo
dessa categoria como forma de adquirir status.
O efeito Trickle Down foi verificado nas categorias roupas e viagens de
maneira mais intensa. Contudo, embora faça parte das estratégias de consumo
de status, não é o principal critério do momento da escolha do produto cultural.
Já a globalização não foi evidenciada no consumo de nenhum dos produtos
culturais, nem mesmo nas entrevistadas que costumam viajar para fora do
país.
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No que tange à categorização de nova classe média, Neri (2010), é
importante salientar que essa classificação demonstrou grande discrepância
entre algumas das entrevistadas. É o caso, por exemplo, das entrevistadas
Ema (BCC) e Arara (BCC) que pertencem à mesma classe social, portanto,
como mesmo nível de renda declarada. Enquanto Ema (BCC) mora em uma
comunidade de Jacarepaguá e utiliza serviços de clandestinos de internet e TV
a cabo, Arara (BCC) mora em um condomínio na Barra da Tijuca e costuma
viajar para Nova Iorque nas férias. Fica evidenciado uma discrepância
econômica do critério de definição de classe ou uma falsa declaração de
renda7.
Embora a classe C seja classificada no Brasil como a classe detentora
da renda média brasileira (NERI, 2010), o padrão de consumo observado na
presente pesquisa não se configura como um consumo médio, na medida em
que não há grande envolvimento no consumo da maioria dos produtos
culturais. Esse é um dos fatores que promoveram divergências entre os
resultados obtidos por Holt (2010) e os apresentados na presente pesquisa.
Essa inconsistência pode ser explicada se consideramos que a distinção
ocorre através da maneira pela qual os objetos são consumidos. Nesse
sentido, o consumo de alguns produtos pode se tornar inacessível àqueles com
menos capital cultural. Assim, a classe C não ocuparia a posição média. Isto
porque, na pesquisa de Holt (2010), tanto ACCs quanto BCCs turcas
dispunham de um nível de capital cultural médio e, portanto, detinham o
habitus necessário para o consumo de determinados produtos culturais. Já as
entrevistadas na presente pesquisa, apresentaram práticas de consumo da
maioria dos produtos culturais sem grande envolvimento, uma vez que mesmo
as ACCs não dispunham de índices de capital cultural muito elevados e,
portanto, não desenvolveram habitus para o consumo desses bens.
Em suma, os resultados descritos na presente pesquisa, evidenciam
uma forte relação entre o nível de capital cultural de um indivíduo e o seu
consumo de produtos culturais. Evidenciam, ainda, que o consumo de alguns
7

A observação realizada durante entrevista da BCC Arara, que mora na Barra da Tijuca,
sugere um padrão de renda superior ao declarado na pesquisa. A entrevistada, que mora em
um apartamento muito amplo, 2 por andar, fez questão de mostrar a entrevistadora todo o
apartamento que contém 4 suítes e uma sala de TV.
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desses produtos é fundamental para construção das estratégias de consumo
de status das entrevistadas. Nesse sentido, as categorias roupa, audiovisual e
microinformática desempenham papel fundamental nessas estratégias para os
dois grupos de entrevistadas. Já os produtos férias, leitura e fonografia são
relevantes apenas para ACCs e a localização da casa é bastante significante
para a construção das estratégias de consumo de status de BCCs.

5.2 RECOMENDAÇÕES
Acredita-se que esse tipo de trabalho possa ser mais aprofundado em
outras pesquisas e, para tanto, recomenda-se:
a) Tentar abranger outros estratos sociais, como as classes A e B para que se
averiguem as relações entre ACCs e BCCs. Seria possível investigar em que
medida o aumento da renda exacerba ou estreita as distinções entre os dois
grupos;
b) Focar em indivíduos que estejam em outro estágio do ciclo de vida como
jovens ou idosos. Seria possível investigar que produtos culturais são
estratégicos nessas etapas do ciclo de vida e de quem maneira influencia as
estratégias de consumo de status;
c) Estudar outras regiões da cidade do Rio de Janeiro ou outros estados.
Enfim, o tema se põe aberto e oportuno para novas pesquisas e
possibilidades de construção do conhecimento acadêmico.
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APÊNDICES

APENDICE A – Questionário socioeconômico e de aferição de capital
cultural.
Nome:

Idade:

Endereço:
Sobre seu rendimento familiar mensal, assinale a opção de faixa de
renda em que sua família se enquadra:
() Inferior a R$ 751,00
() Entre 5.174,00 e R$
6.745,00

() Entre R$ 751,00 e R$

() Entre R$ 1.200,00 e

1.200,00

R$ 5.174,00

() Acima de R$ 6.745,00

Estado civil

() Solteiro () Casado

() Viúvo () Divorciado

Grau de instrução

() Não frequentou a escola

()

()

() Ensino básico completo
Ensino

Ensino

Ensino

Médio

completo

fundamental

incompleto
()

Médio

incompleto

() Ensino Básico incompleto

()

Ensino

()

Ensino

superior

incompleto
Fundamental

completo

()

Ensino

superior

completo
() Pós-graduação

Se houver ensino superior completo, especifique em que curso:

Profissão:
Qual

o

grau

de ()

Não

frequentou

a ()

Ensino

Médio
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instrução de seu pai?

escola
()

incompleto

Ensino

incompleto
()

Ensino

completo

Básico ()

Médio

completo
básico ()

Ensino

superior

incompleto

() Ensino fundamental ()
incompleto

Ensino

Ensino

superior

completo

() Ensino Fundamental () Pós-graduação
completo
Qual a profissão de seu pai?

APENDICE B – Roteiro de entrevistas
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Localização da Casa
a) Há quanto tempo reside na atual casa.
b) Avaliação do bairro.
c) Motivações para moradia neste local.
d) Bairro em que morava anteriormente.

Decoração
e) Como foi o processo de decoração da casa (escolha de artigos, local de
compra, avaliações de design, preço e estética).
f) Preferência por tipo de móveis (moderno, rústico ou antigo)
g) Consumo e preferência de artes plásticas.
h) Descrição do processo de compra (como escolhe, quais as influências).
i) Comparação com a decoração das casas da vizinhança.

Roupas
j) Preferências por estilos, marcas e modelos.
k) Descrição do processo de compra.

Produtos culturais
l)

Hábitos, gostos, preferências (gênero, autor) e frequência de leitura.
Qual o último consumo. Produtos: Livros, jornais, revistas.

m) Hábitos, gostos, preferências (gênero, cantor) e frequência na audição /
compra de artigos musicais (equipamentos, Cd´s, internet etc.). Qual o
último consumo. Observações sobre o produto. Característica que causa
maior interesse.
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n) Hábitos,

gostos,

preferências

e

frequência

de

participação

de

espetáculos ao vivo (teatro, dança, artes visuais). Qual o último
consumo. Observações sobre o produto. característica que causa maior
interesse.
o) Hábitos, gostos, preferências e frequência de produtos audiovisuais
(Cinema, DVD´s). Qual o último consumo. Observações sobre o produto.
característica que causa maior interesse.
a. Hábitos de audiência da TV;
b. Hábitos de audiência de rádio;
p) Hábitos, gostos, preferências e frequência no uso da microinformática
(Computador, laptop, jogos, internet e banda larga). Qual o último
consumo.
q) Hábitos, gostos, preferências e frequência de outras saídas (shows,
parques, zoológico, boates). Qual o último consumo. Observações sobre
o produto.

APENDICE C – Roteiro de observação

Localização da Casa
a) Avaliação da vizinhança do bairro.
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b) Tipo de habitação (casa/ apartamento)
c) Outras observações

Decoração
d) Mobiliário
e) Decoração

Roupas
f) Estilo de roupa
g) Estilo de calçado
h) Maquiagem e perfume
i) Aparência cuidada ou não.

Produtos culturais
j)

Presença / ausência e disposição de produtos de leitura.

k) Presença / ausência e disposição de produtos de fonografia
l) Presença / ausência e disposição de produtos de produtos audiovisuais
(Cinema, DVD´s).
m) Presença / ausência e disposição de produtos microinformática
(Computador, jogos e internet).
APENDICE D – Fotos resultantes da observação em campo
D.1 Produto cultural leitura
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Prateleira 1 de livro de Fragata (ACC)

Prateleira 2 de livro de Fragata (ACC)

D.2 Produto Cultural audiovisual : televisão
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Nova televisão de LED de Taoca (BCC)

Nova televisão de LED de Ema (BCC)

Nova televisão de LED de Fragata (ACC)

D.3 Decoração: artes plásticas
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Calopsita (ACC)

Canário (BCC)

Rouxinol (ACC)

Fragata (ACC)

Taoca (BCC)
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