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“If you want to understand any problem in America, you need to focus 

on who profits from that problem, not who suffers from that problem.” 

— Amos N. Wilson



 

 

RESUMO 

 

Este estudo de caráter monográfico visa trazer à luz e problematizar as noções de “elite” 

vigentes no imaginário popular dos brasileiros e, em especial, de moradores da Zona Sul de 

Niterói e do Norte da ilha de Florianópolis. A partir da confrontação de diversas perspectivas, 

serão examinadas as categorias relacionadas às classes altas que servem para configurar suas 

representações e práticas cotidianas. O estudo é realizado por meio de pesquisa empírica 

realizada no bairro de Icaraí, em locais adequados para salientar as diferenças entre as “elites” 

e os menos abastados, situados em todas as “classes abaixo”, e também em Jurerê Internacional. 

A intenção do estudo com esse contraste é explicitar as possíveis diferenças entre valores, 

crenças e comportamentos das distintas classes. Também atenta para o círculo fechado de 

relações na “elite”, seus locais de sociabilidade, seus habitus, etc. O ponto de partida para esta 

pesquisa é o documentário de Daniel Mascaro, “Um Lugar ao Sol”, digno de consideração e 

análise ao longo deste trabalho. 

 

Palavras-chave: Elite; burguesia; nobreza; pertencimento social; hierarquia; Niterói (RJ); 

Florianópolis (SC).  



 

 

RÉSUMÉ 

 

Cette monographie vise à mettre en lumière et à problématiser les notions d'«élite» dans 

l'imaginaire populaire des Brésiliens et, en particulier, des habitants de la zone sud de Niterói 

et du nord de l'île de Florianópolis, c’est à dire : Icaraí et Jurerê Internacional. Après la 

confrontation de différentes optiques, les catégories liées aux classes supérieures qui servent à 

configurer leurs représentations et leurs pratiques quotidiennes seront examinées. L'étude est 

réalisée à travers des recherches empiriques exécutée dan le quartier d'Icaraí, ainsi qu'à Jurerê 

Internacional, dans des lieux appropriés pour mettre en évidence les différences entre «élites» 

et les moins nantis, situées dans toutes les «classes en bas». L'intention de l'étude avec ce 

contraste est d'expliquer les différences possibles entre les valeurs, les croyances et les façons 

d'agir des différentes couches. Il est également attentif au cercle fermé des relations dans 

«l'élite», ses lieux de sociabilité, ses habitus, etc. Le point de départ de cette recherche est le 

documentaire de Daniel Mascaro, «Um Lugar ao Sol», qui mérite réflexion et analyse tout au 

long de cette ouvrage. 

 

Mots-clés: Élite; bourgeoisie; noblesse; appartenance sociale; hiérarchie; Niterói (RJ); 

Florianópolis (SC).
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APRESENTAÇÃO 

 

Lévi-Strauss (1961) escreveu sobre a crise da antropologia, afirmando sobre os motivos da 

existência desta. O antropólogo se questionou se a antropologia, com o fato da extinção e/ou 

absorção de seus “objetos”, isto é, “povos primitivos”, não correria o risco de não mais ter 

objetos para estudo, e, assim, perder seu sentido. O foco desta ciência criada no Ocidente tem 

se expandido, deixando de buscar “exóticos” e “outros”, isto é, o “resto” não-ocidental, e 

focando o olhar mais para “nós”, que somos ou fomos “ocidentalizados”. Ali, quando se estava 

explorando outros povos, a antropologia era uma ciência que estava “muito em moda”. Houve 

uma expansão do campo da Antropologia, e, atualmente, com a maioria da humanidade se 

concentrando nas cidades, surgiu uma área que visa dar conta de compreender a vida nelas, a 

Antropologia Urbana. Este campo tem se deparado com as dificuldades intrínsecas deste tipo 

de região, como salienta Pétonnet1 (1982). 

Estamos falando de uma área onde a autoexotização e a familiarização do outro é 

amplamente praticada, assim, os problemas são considerados ainda mais complexos, dada a 

própria natureza complexa da cidade. Grupos de pessoas pertencentes a outros subgrupos, 

pessoas que vêm e vão, que frequentam uma infinidade de espaços no mesmo dia. 

Complexidade que também pode variar de acordo com a camada social que se pretenda 

averiguar, as hierarquias e suas fronteiras. A cidade é uma ecologia, um “um tecido vivo cujas 

partes estão interconectadas e interagem em um sistema de relacionamentos que dá sentido aos 

estilos de vida urbanos” (PINÇON & PINÇON-CHARTLOT, 1997, p. 13). É o que podemos 

chamar de “prato cheio” para pesquisa. E é de se admirar que tantas camadas sejam deixadas 

quase isentas de investigação. À medida em que se avance verticalmente, se reduz a quantidade 

de pesquisas (PINÇON & PINÇON-CHARTLOT, 1997; NADER, 1972). 

Com isto em mente, o estudante saiu em busca de um “objeto”, um que, de certo modo, 

possui um grande distanciamento social. Apesar de, também, uma grande proximidade 

geográfica, tendo em vista sua origem em uma favela situada em uma “área nobre”. A saber, o 

Morro do Turano (Liberdade), no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Nesta monografia, visa-se 

demonstrar, sem pretender esgotamento da questão, o funcionamento de parte das relações entre 

grupos dispostos em diferentes posições na escalada social encontradas em duas áreas, uma em 

 
1 Antropóloga francesa aposentada, fundadora do Laboratoire d’Anthropologie Urbaine. 
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Niterói, outra em Florianópolis, que recebem rótulos que visam denotar “nobreza”, isto é, 

“superioridade”. Esta “nobreza” do local acaba por ser, decerto, uma nobreza, também, de seus 

“importantes” ou “ilustres” habitantes. 

Além da Apresentação e conclusão, o trabalho está dividido em 3 capítulos. No primeiro 

capítulo, discorremos sobre a metodologia utilizada para a execução do trabalho. As 

dificuldades do tipo de abordagem, os “improvisos”, a necessidade da comparação e os 

cuidados que se deve ter com a mesma, além dos motivos para certa escassez neste tipo de 

pesquisa, levando-me a ressaltar, como alguns dos teóricos utilizados fazem e me apoiando 

neles, à questão da quase recusa, ou, ao menos, anormalidade por parte de intelectuais em se 

debruçarem sobre grupos acima dos seus na sociedade. Por fim, o caminho da captação de 

dados até a escrita. A próximo capítulo é basicamente uma explanação de parte da camada 

superior da pirâmide social, como sugere o título, além de uma comparação entre os acima e os 

abaixo. No último capítulo, com pesquisadores da questão da “ascensão social” e produtos da 

pesquisa empírica, divagamos acerca de categorias do senso comum a respeito das posições 

sociais e se estas são estáticas, além de relativizar as próprias. Este se faz ainda mais importante 

neste momento em que muitas pessoas se veem sensivelmente mais pobres. 

O bairro de Icaraí é um bairro tradicional, antigo. Sua nobreza pode estar atrelada à esta 

antiguidade, assim como a de seus habitantes. Um prestígio baseado na antiguidade, na 

“tradicionalidade”, como acontece com alguns arrondissements de Paris e sua alta burguesia 

(PINÇON & PINÇON-CHARLOT, 1997). O empreendimento2 de Jurerê Internacional é mais 

“jovem”, um bairro completamente planejado por uma imobiliária, com um plano piloto à parte 

dos demais da cidade de Florianópolis. Jurerê Internacional possui apenas 30 anos, contra os 

180 de Icaraí. Parte de seus habitantes ou “frequentadores”, “ostentadores”, são bastante 

semelhantes aos “emergentes” descritos por Diana Lima (2007). A maior parte dos 

“frequentadores” de Jurerê Internacional são jovens em busca de “lazer” e “diversão” 

(RAMOS, 2014). Seus hotéis abrigam casais de todas as idades, suas casas não muradas seguem 

as “regras construtivas” da imobiliária para este “cenário planejado para proporcionar o melhor 

em qualidade de vida”3. 

Ambos os bairros estão situados em cidades litorâneas médias, com marcante imigração 

 
2 Empreendimento é a maneira pela qual a imobiliária responsável pelo planejamento e execução se refere a Jurerê 
Internacional. Jurerê Internacional é mais um empreendimento da construtora Habitasul, com sede em Porto 
Alegre, no Rio Grande do Sul. 
3 Consta no site da imobiliária Habitasul, http://www.habitasul.com.br/atuacao/imobiliaria/jurere-internacional-
residencial-e-resort/. Acesso em 03 de novembro de 2019. 
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portuguesa e açoriana. Uma é ex capital e a outra capital de seus respectivos estados. O IDH4 

de Niterói é o sexto (era o sétimo no início desta pesquisa) do Brasil, considerado muito alto 

(0,837), o de Florianópolis é o terceiro maior (0,847). Cidades com uma boa longevidade da 

população. Longevidade é um ideal humano qual a burguesia e as altas camadas não deixariam 

de perseguir. Aliás, durabilidade é um grande ideal burguês muito comentado pelos românticos, 

expressa através da duração dos relacionamentos e da família.  

As duas cidades e os respectivos bairros estão entre os metros quadrados mais caros do 

país, sendo Niterói a quarta e Florianópolis a quinta. São alguns elementos que suscitam 

curiosidade sobre estas regiões e aqueles que podem desfrutar destas peculiaridades 

plenamente. Com base nos dizeres de Laura Nader5 (1972) sobre a coerência propiciada em se 

estudar tanto “os de cima”, quanto “os de baixo”, e não apenas os últimos, acredito ser 

importante um tal estudo sobre este(s) grupo(s) residente(s) neste bairro da ex capital do antigo 

Estado da Guanabara, antigo Distrito Federal, e no bairro Jurerê Internacional, situado na 

Grande Florianópolis. 

Estudos sobre a cultura material (LÈVI-STRAUSS, 1976) nos indicam que as coisas têm 

muito a revelar sobre seus portadores, especialmente em uma ordem mundana materialista. 

Para uma interpretação de um mundo deveras restrito, esta noção nos ajudou bastante. Casas e 

suas diversas e, porém, limitadas formas. O espaço, os tamanhos, a localização. Os itens de 

consumo que se relacionam com os desejos e vontades, se tornando necessidades. Se “tudo é 

símbolo e signo que se coloca como intermediários” (Ibid.), não poderíamos negligenciar. O 

que significam os corredores de lojas variadas? A sofisticação destas redes de lojas, 

restaurantes, do comércio em geral? 

Igualmente a não se poder negligenciar o que os objetos e a relação com eles têm a dizer, 

não se pode negligenciar as técnicas do corpo (MAUSS, 1950) manifestas através da hexis 

corporal que, segundo Monique Pinçon-Charlot e Michel Pinçon6 (1997) [baseados em 

Bourdieu, 1989], nestes grupos situados acima seriam tão sofisticadas quanto a ordem mundana 

que os informa dita. Através da hexis corporal, que é construída e moldada pelo habitus desde 

tenra idade no seio da família, estas pessoas se comunicam com o mundo. Isto, óbvio, se 

 
4 O Índice de Desenvolvimento Humano é utilizado para medir e comparar a qualidade de vida segundo alguns 
critérios estipulados pela ONU. Economia, saúde, educação, longevidade estão entre alguns dos indicadores. Os 
dados aqui apresentados são do PNUD 2010. 
5 Antropóloga baseada nos Estados Unidos da América, pesquisadora e professora do Departamento de 
Antropologia da Universidade de Berkeley, na Califórnia. 
6 Casal de sociólogos franceses diretores de pesquisa no CNRS (Centro Nacional da Pesquisa Científica) e 
trabalham no CSU (Culturas e Sociedades Urbanas) do IRESCO (Instituto de Pesquisa sobre as Sociedades 
Contemporâneas) Paris, França. Estudam a alta burguesia francesa em seu habitat: os arrondissements mais caros 
de Paris. 
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tratando das camadas tradicionais da burguesia. Ou o corpo pode ser reeducado posteriormente 

num esforço para se ingressas ou acessar alguns espaços sociais. A sofisticação se expressa 

mesmo no modo de vida destas camadas cimeiras. O corpo é educado pela família e pelo 

ambiente social, pudemos concluir. A linguagem corporal dos membros cimeiros se comunica 

com o mundo interno e externo, tanto quanto a dos membros situados abaixo. Assim, a 

harmônica ou desarmônica dança cotidiana foi observada para que pudéssemos ver o que nos 

diria sobre diversos grupos. 

Não desenvolvemos critérios que pudessem dispor hierarquicamente alguns grupos que 

notamos distinção7 entre si, como a “antiga” aristocracia e a “nova” ou “emergentes” e “novos 

ricos”. Ainda que alguns destes possam contar com maiores poderes materialmente aquisitivos 

num mundo agora orientado pelo financismo, a manutenção de outros capitais impede que 

alguns alcancem plenamente o status de elite. Deste modo, em princípio, nos valeremos das 

análises, principalmente, de Nader (1972)8 e do casal Monique Pinçon-Charlot e Michel Pinçon 

(1997), que demonstram existir a possibilidade de se investigar de maneira eficaz de modo a 

desvelar situações mesmo sem uma completa infiltração entre o grupo almejado propiciada pela 

“observação participante”, e em certo modo, por completo em seu mundo. Também discorrem, 

como faremos, acerca do que ocorre para a diminuta existência de pesquisas acerca das camadas 

superiores9 da nossa sociedade. Suas obras me serviram quase que como roteiros de ação para 

este trabalho. Depois analisaremos as noções “nativas” acerca do fenômeno da “escalada 

social” e a manutenção da permanência no “topo”. 

Não há um estudo que demonstre que na história da humanidade se tenha percebido 

movimento voluntário de descensão de classe (PARK, 1950). Algo que aparenta, aliás, muito 

óbvio, é o contrário: tem-se notado que a ascensão é um desejo e movimento geral irrevogável. 

Uma boa analogia sobre como a sociedade tem funcionado são os campeonatos de pontos 

corridos: acúmulo de pontos, permanência no topo. Aqueles que sobem, são exaltados. Aqueles 

que caem, humilhados. Alguns se agarram na glória tradicional mesmo após perderem o posto 

no topo. Obviamente, ninguém quer cair. “Ascender”, “escalar”, “chegar ao topo” são 

expressões corriqueiras em nossa sociedade. Há também a luta pela permanência naquele 

 
7 Com base no trabalho de Bourdieu (2011), notamos que a distinção é uma fabricação baseada na relação com 
outros e não pode existir sem tal relação. Isto é, não é natural e com fim em si, a finalidade é uma exibição. 
8 Seus estudos têm se focado em estudar os acima, as classes altas, os burocratas, aqueles que detêm poder sobre 
as vidas de milhares ou mais, e demonstram que parte dos obstáculos nas pesquisas não são verdadeiros problemas 
ou problemas maiores do que os encontrados no campo em diversos outros locais que tenham dependido da 
criatividade do antropólogo para serem solucionados. 
9 Devo acrescentar que parte da noção é em relação a minha condição social, isto é, em relação a entes quais as 
somas de fatores lhes fazem ser percebidos como socialmente muito superiores a mim, também, além dos demais 
agentes na pesquisa. 
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módulo do campeonato por aqueles apresentam uma pobreza em relação aos que estão no topo 

da tabela que pode ser análoga a pobreza em nossa sociedade. Mas em relação ao campeonato, 

as trocas no topo acontecem com muito menos frequência quanto mais se chegue ao cume. 

Assim como as obras que nos apoiam, o estudo é focado em áreas urbanizadas, áreas para 

onde se transferiu a maior parte dos capitais e onde se concentram os laboratórios dos cientistas 

sociais. Após exauridos outros locais de pesquisa, vilas, aldeias, etc., após a maior parte da 

população humana migrar para as cidades, a Antropologia acompanhou este movimento e 

transferiu-se, igualmente, para explorar as vidas nos grandes, médios e pequenos centros 

urbanos. O modo de vida urbano se estendeu para outras áreas, ao passo que se mesclou a outros 

modos de vida. O próprio aparato físico da vida urbana, suas agências, as tecnologias para 

comunicação rápida que possibilitam operações com dinheiro em suas muitas expressões, 

tecnologias para o transporte igualmente rápido, em suma: a velocidade e praticidade, seus 

inúmeros tipos de estabelecimentos para diferentes tipos de serviços. Tudo isto pode ser 

encontrado em cidades mesmo com uma população relativamente baixa (LEEDS, 1965). A 

produção em massa e em larga escala para suprir as demandas das superpopulações, a 

generalização e padronização de serviços. Estas são marcas da vida urbana que se estenderam 

a outras áreas possibilitando a urbanização destas. Urbanização pode, assim, ser equiparável a 

civilização. 

Como demonstram os suportes bibliográficos que serão mais amplamente apresentados nos 

primeiro e segundo capítulos desta obra, em toda área, não é comum, tanto o cientista olhar pra 

cima (HERTZ, 1993; NADER, 2020 [1972]; PINÇON & PINÇON-CHARLOT, 1989, 1997), 

quanto a descensão classista (PARK, 1950). Existe uma timidez (ou medo) em olhar para cima 

que interfere na busca por maior compreensão acerca daqueles que estão ocupando estes postos. 

Sempre se está olhando pra baixo, visando lançar uma lupa nos “inferiores” e lhes expor. Neste 

sentido, podemos dizer que este é, também, mais um estudo sobre os estudiosos, pois estes não 

estão, obviamente, descolados de sua sociedade de origem. Teriam seus interesses relações com 

uma cultura originária, ainda que estes sejam postos a reflexão sobre suas condições? Aquilo 

que os antropólogos acham importante a ponto de terem de superar as dificuldades postas em 

seu caminho tem algo dizer sobre eles e poderia revelar sobre sua cultura? 

Nader indicou três motivações para se estudar “os de cima”: a indignação, que conferiria 

um sentido à antropologia. Um dos motivos é que esta teria “esfriado” por conta da 

profissionalização e necessidade de “ganhar a vida”; a adequação científica que esta perspectiva 

teria, uma vez que seja necessário para uma coesão, ao contrário de se estudar apenas os “de 

baixo”; e a relevância democrática, possibilitando aos “nativos” conhecerem aqueles que têm 
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poder sobre sua vida, além do próprio sentido da democracia, um sistema onde presume-se o 

acesso do povo a seus representantes e administradores. Nós, cientistas da sociedade somos 

“funcionários da humanidade” (HUSSERL, apud Bourdieu, 2001). 

Meu interesse preliminar neste seguimento de pesquisa se deu pela “indignação” que senti 

por notar a miríade de tematizações acerca de ditos “oprimidos”. Curiosidade de saber o porquê 

da aparente escassez de estudos a respeito dos ocupantes de classes acima. Não apenas das 

“classes”, mas daqueles que estão por diversos fatores escalados como funcionalmente 

superiores na sociedade. Ainda que com o advento das “cotas” (“sociais” e “raciais”), isto é, 

das ações afirmativas, tenha-se acalorado o debate acerca das diferenças sociais de diversas 

ordens no país, o que se notou foi o acirramento da tematização dos ocupantes de classes abaixo, 

um movimento bem comum nas ciências sociais. Não possuo a intenção de negar que possuo 

ideologia, mas ajo no sentido de que esta não impregne e afete negativamente o trabalho. Muito 

do meu comportamento, pensamento, emoções, fala, ação e reação são guiados por minha visão 

de mundo. O caráter científico aqui é preservado ao se deixar de lado alguma militância. A 

intenção original deste trabalho não é pretender “salvar”, “resistir”, a uma “tribo”, um “povo”, 

uma “raça”. Como dito, é expor, ajudar em uma necessária tarefa para plena compreensão da 

sociedade como um todo, algo que, naturalmente, pode ajudar a sanar possíveis problemas 

existentes que insistentemente são pensados olhando para aqueles que sofrem (ou supostamente 

sofrem) com eles. 

Os resultados apresentados aqui contam também, é claro, com a percepção da minha 

condição enquanto um jovem negro oriundo de favela. O senso-comum me tinha feito ver a 

mim e aqueles em que geralmente se enquadram como meus “semelhantes” como antíteses 

desses “grupos superiores”: “brancos”, “ricos”, “de boa profissão”, “moradores dos bons 

bairros”, “com boas casas”. Daí, verifiquei se haveria a necessidade e a possibilidade de 

comparações. Comparações multiníveis, como se apresenta as formas de capital na sociedade. 

Estou escrevendo num momento em que o Ministro da Economia afirma que essas diferenças, 

que, segundo ele, são baseadas no mérito, devem ser acirradas. Ou seja, o distanciamento social 

deve aumentar. A existência de distinções que visem demarcar distância, valorar positiva ou 

negativamente parece-me um bom motivo para comparações. 

O campo é vasto e, em sua plenitude, com as limitações que possuo para abarcar toda essa 

vastidão, me foquei em alguns aspectos mais relacionados à interação entre os de cima e os de 

baixo. Este trabalho visa ajudar em uma reflexão acerca do funcionamento social dos grupos 

que estão acima na escalada social.  
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1. QUESTÕES DE MÉTODO E PERCURSOS DA PESQUISA 

  

A pesquisa sobre “classes superiores” contou não apenas com “dados empíricos”. Uma 

gama de materiais diferentes foi consultada preliminarmente e posteriormente para uma noção 

acerca deste grande grupo heterogêneo. O documentário “Um lugar ao Sol” (2009), que serviu 

como inspiração para este trabalho, foi um destes materiais consultados amplamente para 

execução do mesmo antes do campo. Com a visão totalmente transformada desde a primeira 

vez em que o assisti, no ano de 2011. Seus entrevistados foram esmiuçados em suas falas, 

gestos, vestes, expressões. A cultura material. Agora, com os olhos antropologizados, pude 

extrair muito mais, do que a reação de indignação com o que vi como “mesquinhez” dos 

participantes ricaços. Além dele, um programa de realidade teleprogramada (um “Reality 

Show”, como é vulgarmente conhecido) que foi ao ar por dois anos (entre os anos de 2012 e 

2013) na emissora de TV aberta Band também foi consultado. “Mulheres Ricas”, uma produção 

onde as participantes, todas milionárias, demonstram “independência financeira”, “trabalho 

árduo”, “ascensão”, em suma, valores “burgueses” expressos principalmente pela ideologia da 

meritocracia (LIMA, D., 2007; MARKOWITZ, 2004). Talvez uma “modernização” das 

“colunas sociais”, discutidas logo adiante. A exaltação à meritocracia em rede nacional, 

contudo, não se justifica, pois, suas fortunas são invariavelmente fruto de relações hereditárias 

e/ou de casamentos bem arranjados. O que realmente está implícito nesta meritocracia, iremos 

discutir adiante. 

Alguns dos principais contrastes entre ambos reside na linguagem e na intenção dos 

produtores. Documentário, em princípio, é uma mídia utilizada para cumprir uma função 

informativa e educativa, para ajudar no processo de cidadania (CORNER, 2002). Com este 

papel social, documentário é um formato não-ficcional sem interesse em propagar mercadorias 

(Ibid.). Reality shows são programas televisivos pensados para o entretenimento. Os últimos 

são uma variação dos documentários, se valendo de técnicas “emprestadas” do primeiro gênero. 

Como todos os tipos de mídia, em especial, as eletrônicas, tanto o documentário de Mascaro, 

quanto o reality show da Rede Bandeirantes levam os cortes de seus diretores, passam por uma 

equipe de edição. Nenhum deles é “cru”, ambos possuem um roteiro, apesar de Mascaro deixar 

que os participantes “sejam eles próprios” durante as filmagens, que os entrevistados falem “à 

vontade”, sem script. O programa de TV é altamente produzido, as falas não são “naturais”, 

são planejadas pela equipe de produção e mesmo pelas participantes. Uma outra diferença entre 

o documentário de Mascaro e o reality show é que o primeiro não conta com toda a produção 

que o segundo, um programa de uma emissora aberta, enquanto o documentário é do tipo 



 

8 

“produção independente”. Uma emissora de TV tem muito mais poder que um diretor 

independente. 

Para falar de um programa de TV onde todos são subordinados, desde aqueles que se 

submetem a “aparecer” de acordo com os termos da emissora, àqueles que apresentam os seus 

programas, é preciso conhecer os donos ou controladores da emissora, suas ligações, para, 

então, vislumbrar os ideais por trás da mesma (BOURDIEU, 1997, p. 19). A TV é “um 

instrumento de manutenção da ordem simbólica” (Ibid., p. 20). As emissoras de televisão têm 

servido bastante como meios difusores de interesses de algumas poucas “classes privilegiadas”, 

podendo se notar através das representações destas em seus “habitats naturais”, os “bairros 

chiques” do Rio de Janeiro novelístico. Algumas de suas novelas podem ser vistas como 

dramatizações do colunismo social. 

Consultei o livro bianual, Sociedade Brasileira, o “Who’s who carioca”. Este cataloga 

aqueles que são dignos de destaque, “pessoas importantes” da sociedade, considerados 

merecedores de assumir o posto entre as “elites” 10. Há um homólogo norte-americano que 

também foi por mim consultado, o Who’s who in America11, um “diretório biográfico” para 

documentar a “meritocracia” americana, além de um francês, o Bottin Mondain, ambos 

consultados por Le Wita (1988) e pelos pesquisadores Pinçon (2005). Estes livros amplificam 

a imagem dos celebres ricaços como representação nacional. O Sociedade Brasileira faz isto 

desde os anos 50 do século passado e era organizado por Maria Helena Gondim, uma socialite 

nascida em Friburgo, criada em Niterói, onde era “Glamour Girl”. Falecida em 2008. Seu livro 

era um catálogo da “high society”, majoritariamente, carioca, apesar do nome. As grandes 

tradicionais famílias ricas, algumas delas, “liderantes” (MILLS, p. 41). Apenas ricaços e 

“figuras muito importantes” da sociedade, uma “elite tradicional” (mais antiga, com raízes mais 

fincadas, rentistas) em contrapartida a “emergentes” (D. LIMA, 2007) e novos-ricos (MILLS, 

1975). Neste quesito, aqui parece operar a descrição dada por C. W. Mills (1975) sobre os ricos 

(quando falava das pequenas cidades americanas), de que estes 

são um grupo de pessoas mais ou menos distinto, que associando-se uns aos outros 
formam círculos compactos com pretensões comuns a serem reconhecidos como as 
principais famílias de suas cidades. (A elite do poder, 1975, p. 42) 

Ainda que, como demonstra Le Wita (1988) e Pinçon & Pinçon-Charlot (1997), a alta burguesia 

 
10 No contexto deste trabalho, refere-se a elites, no plural, visando demonstrar que não há um bloco único que 
possamos chamar de elite. Ainda que não tenhamos um estudo definitivo sobre estes grupos que se concentrem no 
topo da hierarquia social, podemos constatar, tanto a heterogeneidade intraclasse, quanto a diversidade de grupos 
que poderiam ser classificados como membros de alguma “elite”. 
11 O Who’s Who in America é uma publicação bianual norte-americana que teve lançamento por seu editor chefe 
Abert Nelson Marquis no ano de 1898. O livro é um diretório social, onde pode-se encontrar catalogadas as 
“pessoas importantes” dos Estados Unidos. 
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escape facilmente de muitas categorizações, sendo um grupo indefinido na história, 

diferentemente de nobres, cavalheiros, clero e da plebe. 

O livro serviu, também, para mostrar que estes grupos supracitados vivem uma forte 

oposição. Entre as “elites tradicionais” e os “emergentes”, os últimos uma gente “recém-

chegada”, “sem classe”, “cafona”, “brega”, há uma rixa, um problema em se “passar o bastão”. 

Helena Gondim impediu a entrada dos “emergentes” no livro. As duas últimas edições do livro 

foram as dos anos de 2011/2012 e 2014/2015, sendo responsabilidade da irmã da editora 

original, Lourdes Catão, falecida em maio deste ano. Um exemplar da obra era de dificílimo 

acesso, não tanto pelo valor comercial, e sim mais porque, de fato, seu acesso foi pensado para 

ser restrito aos membros do percebido grupo, esta “elite simbólica”, como diz Mascaro, diretor 

de “Um lugar ao Sol” que utilizou o próprio para acessar estes ricaços. Obtive acesso a apenas 

um exemplar, a saber, do biênio 98/99, adquirido através de compra em um site de compra e 

venda. Estes catálogos ou diretórios contendo membros da alta sociedade, aqueles mais acima, 

ou mesmo os do topo, são de grande valor para este tipo de pesquisa. Ali, também temos contato 

imagético de grande valor. Com apenas este exemplar do livro, pode-se extrair alguma coisa a 

respeito dos hábitos da aristocracia brasileira. 

Além disso, acessei revistas como a Caras e a Contigo, que possuem maneiras de 

representar pessoas importantes, que merecem destaque, em seu cotidiano. As “colunas sociais” 

de grandes, médios e pequenos (jornais de bairro) jornais também foram consultadas. Estas 

“colunas sociais” serviram durante um bom tempo como registro de atividades de uma camada 

superior da sociedade. Elas “fornecem material sobre a vida cotidiana das elites, indicando 

preferências, modas e padrões de conduta que, em muitos casos, não demoram a ser redefinidos 

e disseminados por outros segmentos sociais. Expressam, também, critérios de demarcação de 

quem pode ou não integrar aqueles meios” (GONÇALVES, J. H. R., 1999). As “colunas 

sociais” exaltam as riquezas das famílias tradicionais endinheiradas, as “quatrocentonas”, como 

referido por Boechad (GONÇALVES, 1999, pp. 36-37, apud TREFAUT, 1993, p. 44-45), e os 

“grã-finos”, “engomados”, os colunáveis, merecedores de serem pessoas-paradigmas (Kovács, 

Anamaria, 1969). Entre alguns dos mais famosos e influentes colunistas sociais do país, de 

diferentes gerações, temos Joyce Pascowitch, Dino Almeida, Jacinto de Thormes, Tavares de 

Miranda, Zózimo Barroso do Amaral ou Ibrahim Sued, além de Hildegard Angel, quem foi a 

responsável por visibilizar os “emergentes da Barra”12. 

 
12 Os chamados “emergentes da Barra” são considerados símbolos da ascensão social no Rio de Janeiro e no Brasil, 
tendo como expoente na mídia a socialite Vera Loyola (CESIMBRA & ORSINI, 1996; D. LIMA, 2007; 
RAMALHO, 2000). 
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As principais colunas sociais eram as dos jornais O Globo e Jornal do Brasil. Alguns destes 

colunáveis muito famosos eram atletas campeões heroificados, “madames”, como a própria 

Lourdes Catão, ícones da beleza, da moda, playboys ostentadores, políticos e os acontecimentos 

em suas vidas: “escândalos”, festas, casamentos e comemorações, “babados” e “fofocas” são 

tornados presença no lar de pessoas que se imaginam íntimas destes, projetando desejos ou se 

conformando em frustração (MORIM, 2002) por não alcançarem o estilo de vida demonstrado 

no cotidiano das elites. No período militar, algumas “patentes altas” também eram corriqueiras 

nas colunas sociais (SANTOS, 2016, p. 28). Poucas “intromissões inoportunas” (GOFFMAN, 

1985) ocorrem neste “controle de impressões” da elite brasileira. Mesmo os “escândalos” são 

controlados. O “Falem bem ou falem mal, mas falem de mim!” é preciso. O colunismo social 

é uma maneira de exaltar, através dos “brilhantes indivíduos”, a imagem de grupo. De exaltar 

a “excepcionalidade” que constitui estes grupos de pessoas selecionadas. 

Com estas informações, o acesso foi sendo elaborado sutilmente, conforme as condições 

de campo. Mesmo não dispondo de “amigos de amigos”, como dispôs o casal Pinçon. Um 

professor, morador de uma área “requintada” da cidade, posteriormente declinou na ajuda em 

obter acesso a alguns locais que me fora por ele ofertada. Frequentemente, altos círculos sociais 

impõem maiores restrições que os demais participantes das classes inferiores. Entre os últimos, 

é mais comum que se abram, xenofílicos. Susan Ostrander (1993) informa que obter acesso às 

camadas mais altas não é o maior dos problemas, mas sim penetrar sua “cultura” 

suficientemente para expor as verdadeiras preocupações e ponto de vista de seu objeto 

(HERTZ, 1993, p. 4). 

Pétonnet (1982) afirmava sobre a etnologia urbana, que esta ainda estaria por ser feita. Isso 

se daria por conta da dificuldade em se abordar local de tamanha multiplicidade, como aponta 

R. E. Park (1915), que é a cidade. Se torna mais difícil categorizar um ente. Com isto, a 

antropóloga sugere um método de apreender dados que chamou de observation flottante. Sua 

observation flottante consiste em frequentar casualmente os locais que visa etnografar. Estas 

visitas frequentes em que consiste o método de observação flutuante demandam do observador 

grande disponibilidade (SIMÕES, 2008), e precedem o consagrado método de “observação 

participante” desenvolvido por Foot-Whyte, apesar de geralmente atribuído a Malinowski. 

Para a investigação acerca de Icaraí, foram feitas visitas durante um longo período, desde 

antes da estipulação do tema da pesquisa, mas quando já possuía vaga intenção sobre a região. 

Passeios despretensiosos, mas atenciosos, observações e anotações, ajudando no acúmulo de 

dados a respeito dos moradores locais. O método de Pétonnet contribuiu muito para esta 

necessária apreensão em ambos os bairros de Icaraí e Jurerê Internacional. A observação 
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flutuante na Praia de Icaraí se iniciou em meados do ano de 2018, durante a disciplina Métodos 

de Pesquisa em Antropologia, quando fomos impelidos a escolher nosso tema e o foco que este 

teria. Complementando as observações preliminares, foi realizado trabalho investigativo em 

documentos tais como revistas e jornais de bairros, além de acompanhamento de discussões em 

grupos de “redes sociais” relacionados ao bairro. 

Evitando as projeções apriorísticas que comumente realizamos, fui desprendido a Icaraí 

investigar. A praia de Icaraí está a cerca de 2,5 km de minha residência, em Santa Rosa, me 

fazendo tomar algo entre 25 e 30 minutos em caminhada até ela. Devido a essa proximidade, 

costumo frequentar esta praia para praticar esportes. Chegando até a praia, reparo nas pessoas 

que também estão indo em sua direção, sejam pedestres ou ciclistas (eventualmente, também 

esqueitistas). Durante os dias que frequentei especificamente para a obtenção de dados para 

esta pesquisa, mantive minhas dúvidas sobre a utilidade de minha prévia experiência praiana 

que data desde tenra idade. Nessa experiência, há a percepção de que a praia é setorizada. Não 

apenas o público frequentando a praia muda, como também ele varia ao longo da orla, varia de 

acordo com horário e com outras questões, como tempo, eventos especiais, etc. Capturei 

imagens de atividades ao ar livres, como pessoas fazendo “cooper”, andando de bicicleta, 

praticando exercícios físicos na orla ou nos equipamentos no “calçadão”. Fotografias e 

recordação de vídeos. 

Também foram realizadas, em estabelecimentos e edifícios residenciais, entrevistas a 

exatamente 7 pessoas de distintas classes sociais. As mais proveitosas foram as de cinco 

pessoas, todas elas funcionários, duas de um hortifruti, operadoras de caixa do local, outra, um 

trabalhador da portaria de um prédio residencial/comercial, além de um vendedor ambulante e 

o de um quiosque da praia do bairro. O objetivo das entrevistas a estes considerados 

pertencentes de camadas inferiores na escala social foi apreender qual seria a sua percepção e 

reação em relação aos que eles apreendam como ocupantes das camadas acima da deles, o que 

eles consideram como ser ou não superior, e como esta influencia no modus operandi da 

mesma. O trabalho também pretende expor os resultados da análise dos discursos destas pessoas 

que lidam direta ou indiretamente em seu dia a dia com estes distinguidos como superiores, 

sendo ou não da “elite”. 

Duas pessoas, “endinheiradas”, cederam entrevistas, com muitas reservas. A estas, o 

diálogo durou poucas horas ao longo dos poucos dias que se propuseram a cooperar. O acesso 

se deu de maneira de abordagem direta, pouco recomendável (ver PINÇON & PINÇON-

CHARLOT, 1997 e LE WITA, 1988) para este tipo de situação que envolve pessoas mais 

suscetíveis a manipular impressões com maior determinação e rigor. Não consegui um 
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informante-chave à altura de Doc, como feito por Foote-Whyte ao etnografar a Corner Street 

Society, de modo a me ajudar em um reforço no relacionamento com os “nativos” deste bairro. 

Mas as contribuições dos entrevistados e a participação em alguns eventos e atividades foram 

valiosas para a pesquisa. 

 Já para a investigação acerca de Jurerê Internacional, também contei com passeios para 

observar de maneira desprendida, recordei vídeos das atividades ao ar livre, fotografei e me 

enturmei. Fiz entrevistas a dois casais, um de idade média, outro, um casal sênior. Duas 

gerações de uma família que iniciei conversa em uma loja Kopenhagen enquanto tomávamos 

um café. Quando me apresentei ao casal X em Jurerê Internacional, não fiz muito esforço para 

fingir ter o que não possuía: o mesmo grau de capital aparente. Ainda assim, também não assumi 

nenhuma caricatura de algum suposto lugar de “pertencimento social”, com gesticulações, 

modos de falar (“gírias”), ou algum outro tipo de expressão do corpo que vise demonstrar algum 

tipo de “origem social”. Me portei moderadamente, tanto na linguagem, quanto gestualmente. 

Deste modo, à exceção da evidência imediata, a cor de minha pele, não direi que me camuflei, 

mas, tanto por isto, quanto pela vestimenta “neutra”, não chamei tanta atenção do público local 

em Jurerê Open Shopping. Além de três trabalhadores ambulantes da praia no bairro, 

especialmente uma trancista congolesa quem cedeu por mais tempo seu olhar sobre o local e de 

maneira mais ampla. Seguindo as recomendações expressas em Voyage en grande bourgeoisie 

e Dans les beaux quartiers, ainda que não visando ter um posicionamento apriorístico, estive 

sempre acompanhado de minha namorada para uma melhor recepção. 

Os critérios para a escolha das pessoas foram bem mais simples para os menos afortunados 

que para os ricos. Para os últimos, vestes, a maneira de combiná-los, os locais de frequência 

limitantes em vista do alto custo, objetos de valor alto, carros, a maneira de andar, de um modo 

em geral, a hexis corporal, entre alguns outros elementos (ver PINÇON & PINÇON-

CHARLOT, 1997). Para os primeiros: o “cargo” ocupado, que foi a primeira acepção, 

principalmente. Definir um limite para as pessoas ricas dos bairros nobres é tarefa que tem se 

mostrado árdua mesmo para cientistas ocupantes de camadas mais abastadas (Ibidem). 

A proximidade com a praia também foi um critério. A importância do mar para a região é 

muito grande. Jurerê Internacional fica localizada depois de Jurerê, bairro de predominância de 

tradicionais famílias de pescadores. Recebeu o sobrenome Internacional para se distinguir deste 

e de outros bairros, tanto de Florianópolis, quanto do Brasil. É comum referir-se a Jurerê 

Internacional apenas pelo primeiro nome, porém, no contexto deste trabalho, é prudente fazer 

uso de seu nome completo visto que há uma história em tudo relacionada com a distinção e 

separação baseada na classe. Os pescadores, numa triste ironia, ficaram de fora da orla, onde se 
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estabeleceu o empreendimento Jurerê Internacional, sendo afastados algumas centenas de 

metros, se concentrando na parte não internacional. Isto é, no bairro Jurerê. 

 

 

1.1 O método comparativo 

 

 Além da comparação entre os dois bairros e suas respectivas cidades de pertença, 

comparamos, nas mesmas cidades, outros bairros ou “localidades” uns com outros e cidades 

nos mesmos estados, tudo isto seguindo alguns critérios. O que Niterói e Florianópolis, mais 

precisamente, Icaraí e Jurerê Internacional, têm em comum e de diferente? São comparáveis? 

Comparamos dois bairros, duas cidades e dois estados. Icaraí e Jurerê Internacional; Niterói e 

Florianópolis; Rio de Janeiro e Santa Catarina. Diferentes espaços nos mesmos anos. As idas a 

Icaraí ocorreram durantes os dois últimos anos da graduação no curso de Antropologia, de 

meados de 2018 ao início de 2020. As idas a Florianópolis do final de 2018 ao final de 2019. 

Praticamente no mesmo período de tempo. 

Nas ciências sociais, para uma aproximação heurística, visou-se o método comparativo, 

método este remontável às próprias origens desses campos (VIGOUR, 2005, p. 215). 

Comparação é um método mais do que comum, é a própria fundação da sociologia, como afirma 

Cécile Vigour (Ibidem) baseada em Durkheim (1895), que afirma que “comparação é a própria 

sociologia” (Ibidem). Este método, assim como tantos outros, visa a generalização através de 

encontrar regularidades sociais e os principais fatores que influenciam o fato social (Ibidem, p. 

218). Também é utilizado como um substituto para experimentações, servindo para testar 

hipóteses. 

Por que comparamos? Em que a comparação adicionaria de benéfico à pesquisa, que o 

caminho único não? São perguntas cruciais para o método que, segundo Vigour, nem sempre 

são levantadas. A construção do conhecimento depende de constante autocrítica. Vigour 

(2005), como Boudieu (1989), observa que, em muitos momentos, não há crítica aos métodos 

empregados para se chegar a dado resultado. O método comparativo se tornou mais um caminho 

tido sem criticidade, onde os intelectuais tomam quase como naturais, resultando em uma 

multiplicidade de “falsas comparações” (VIGOUR, 2005, p. 215). A comparabilidade se tornou 

um caminho paradoxal, devido à abundância de estudos comparativos e a falta de reflexão sobre 

os usos e desenvolvimentos das comparações. Vigour demonstra que nenhuma ciência deve 

deixar de suspeitar de si mesma (Ibid., p. 219). 

Comparar é, em uma primeira abordagem, salientar diferenças e similaridades respeitando 
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um critério estabelecido no início que guia a atenção do pesquisador. A comparação se inicia 

desde a definição de um problema. Começamos as comparações assim que pomos os pés no 

campo (talvez, até antes). Inventariamos e expomos as semelhanças e diferenças entre os 

objetos e expomos os resultados da comparação. Comparamos as categorias das quais somos 

munidos com as encontradas no campo. Contrastar e comparar são dois métodos que se 

complementam para a obtenção de respostas. 

 

 

1.2. Timidez entre cientistas sociais 

Sempre foi e continua sendo um fato que os projetos de pesquisa são elaborados em 
contextos históricos específicos e que eles próprios contêm as marcas desses 
contextos. (ERIKSEN, Thomas Hyland; NIELSEN, Finn Sivert, 2001, p. 72) 

O que Pinçon & Pinçon-Charlot (1997), sociólogos diretores de pesquisa no Centro 

Nacional da Pesquisa Científica da França, descreveram como timidez, um mal-estar em se 

debruçar sobre as camadas mais elevadas da sociedade para estudo, apareceu no meu caminho 

na simples menção ao meu interesse por este objeto. Fui desencorajado por alguns professores, 

cabendo apenas a uma professora e a meu orientador, que me fora indicado por esta professora 

por ser de “área a fim”, não apenas terem me encorajado, mas também apresentado boa 

bibliografia para adentrar no campo. A primeira professora, durante aulas de uma disciplina 

dorsal do curso, em total e diretamente relacionada com a pesquisa, me sugeriu esquecer e fazer 

como os demais “alunos”, procurar um “objeto” mais simples e “relevante”. A segunda 

professora me convidou para ser minha orientadora, me dizendo que deveria esquecer o assunto 

e que deveria usar minha experiência como morador de favela e ex-militante da causa. Me disse 

que deveria aproveitar a oportunidade e usar minha posição dentro da academia para vociferar 

nesta causa. A terceira professara apenas riu e não disse muito, a não ser com olhares e gestos. 

Segundo o casal de pesquisadores, “a pesquisa sobre famílias ricas é uma fonte de alguma 

reserva na própria comunidade científica” (2005, p. 4, tradução minha). O casal está analisando 

as grandes famílias parisienses oriundas da velha burguesia. Esta constatação acerca da reserva 

dos pesquisadores em se aventurar nas camadas superiores para pesquisa é relatada também por 

muitos dos estudiosos que acessei para uma noção neste campo (ver Pinçon & Pinçon-Charlot, 

1989, 1997, 2007; Nader, 1972 [2020]; Hertz, 1993). De onde viria tal timidez, medo (se assim 

pudermos dizer) ou negação? Enquanto que, o oposto, estudar aqueles abaixo ou, ao menos, 

em camadas similares, é exacerbado. Cabe, óbvio, ressaltar a importância de se localizar o 

antropólogo. Falar dos acima ou dos abaixo se torna vago sem se expor os critérios para a 
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definição da posição e a própria posição do cientista. Como qualquer outra, dentro da classe de 

antropólogos, obviamente, existem diferenças por diversos fatores, tais como os estabilizados 

em cargos públicos, os celebres, as diferentes origens de classe. Diferenças que, no Brasil, se 

intensificaram após a implementação das “cotas” 13. 

Seja qual for este impulso prevenindo os intelectuais de avançarem na pesquisa dos 

ocupantes das camadas superiores da sociedade, ele teria relação com uma sensação de 

inferioridade social imposta pela posição dos pesquisadores em detrimento dos pesquisados 

detentores de capitais em multiníveis. Nas palavras do casal, capitais aos níveis “econômico, 

social, mas também cultural, acadêmico e simbólico” (2005, p. 1). Isto é, não é o acúmulo de 

uma ou outra forma do capital, mas todas. Esta combinação forma a dinstinção essencial destes 

membros da elite. 

Podemos resumir estes capitais e suas operações desta maneira: 

• Econômico: concentram grande poder monetário/aquisitivo, além de muitos 

investimentos em diferentes áreas, de modo a não correrem o risco de falha geral caso 

percam em alguma das áreas de investimento, como imóveis e outras formas de renda. 

• Social: vivem em redes de famílias com interesses semelhantes e com entradas em 

setores de difícil acesso a não membros das elites. Estas redes servem ao seu objetivo 

primário: se manter no topo. 

• Cultural: Relacionado com o acadêmico/educacional, são as capacidades de 

apropriação simbólica desses instrumentos, legitimações sociais adiquiridas por 

diplomas e títulos tornados públicos. 

• Educação: fazendo uso do poder econômico, tomam a dianteira e estudam em 

instituições de ensino de reconhecimento não apenas local, mas global (Markowitz, 

2004, pp. 5-6). Estas instituições são consideradas as “melhores” e cujo ensino possui 

ligação direta com o interesse prático do respectivo grupo. 

• Simbólico: Ajuda na dinstinção dos indivíduos da parte “alta” da sociedade. 

Materializado em signos distintivos, o capital simbólico demonstra a legitimidade do 

pertencimeno à elite. 

Grandes e “tradicionais” conhecidas famílias muito ricas com sobrenomes imponentes, 

como Setubal, Ermínio de Moraes, Villela, Moreira Salles, Safra, Guinle, Neves, Buarque de 

Holanda, Marinho, para mencionar algumas dessas famílias, quais algumas conseguimos 

 
13 As ações afirmativas mudaram a “cara” das universidades federais, trazendo um novo público, algo que 
contribuiu para novos debates. Esta problematização do ponto onde se encontra o antropólogo não para por aqui. 
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rastrear até períodos coloniais. “Famílias liderantes”, como se refere Mills (1975, p. 41), ou as 

grandes empresas e seus donos, como a Ambev e Jorge Paulo Lemann, o Grupo Pão de Açúcar 

e seu fundador e ex-gerente, Abílio Diniz, donos de grandes imobiliárias, como Júlio Bogoricin, 

Patrimóvel e a própria Habitasul. Aliás, como aponta Markowitz (2004), a divisão 

família/empresa tem uma imbricação maior do que se imagina, ao passo que estes poderosos 

sobrenomes de família, muitas vezes, como no caso Safra, são exatamente a marca da empresa. 

No campo, a minha primeira sensação foi oriunda, também, daquilo que costumamos nos referir 

vulgarmente como “ar de superioridade”. 

Este ar de superioridade de alguns membros de camadas superiores percebido em sua 

autoapresentação é notado no tom de voz ao se referir à família de origem. “Eu sou apenas um 

rapaz latino-americano... sem parentes “importantes”, não é o caso deles. O orgulho em ser 

portador de tal sobrenome que sobrepõe tantos demais deveria suscitar por pater de 

antropólogos alguma curiosidade, e se iniciar uma investigação sobre essas redes familiares, 

muitas delas, donas de grandes empreendimentos comerciais que afetam as vidas de milhares 

ou milhões de pessoas (NADER, 2020 [1972], p. 337), como é o caso das “famílias de 

banqueiros” (Markowitz, 2004, p. 5). Circuitos econômicos, o significado do dinheiro tão 

perseguido ou nem tanto pelos que já têm tanto e acham que existem coisas mais importantes. 

Mas, realmente (e infelizmente), uma gama de antropólogos tem estado mais interessada 

apenas nos “Silvas” que lhe abrem a porta calorosamente para um café, enquanto revelam toda 

a vida em breves conversas. É uma crença entre cientistas sociais que estudar os “menores”, 

“menos afortunados”, “minorias”, vai ajudar a “dar voz” e, assim, resolver integral ou 

parcialmente seus problemas (HERTZ, 1993). Nas ciências sociais, a hierarquia dos objetos 

(BOURDIEU, 2013:2) é o inverso da hierarquia social. Talvez tomados por uma “má 

consciência” (nos termos de Nietzsche, 1998 [1887]), um “dever moral”, que por si, é uma 

suposição de superioridade. O que o antropólogo vivendo nos meios urbanos civilizados sente 

por seus objetos tradicionais, pode ser invertido em relação aos ocupantes das classes 

dominantes, outros viventes dos meios urbanos. 

Revelar os segredos de rituais no Candomblé, uma “religião de matriz-africana”, ajudaria 

na manutenção deste e a “quebrar preconceitos da sociedade” contra esta religião. Revelar as 

sociedades secretas escondidas na burocracia de grandes empresas, praticamente inacessíveis 

ao público comum, a incluir funcionários do “baixo escalão”, não seria do interesse do 

antropólogo e sua benevolência. Aqui, retornamos ao problema com qual nos deparamos no 

início, do senso de superioridade e domínio dos cientistas em relação a seus objetos. Se o 

antropólogo tem mecanismos para dar visibilidade aos “despossuídos”, isso indica que ele tem 
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poder sobre estes, e está, segundo ele, utilizando este “para o bem”. A questão é se realmente é 

do interesse destes estudados ou se eles são persuadidos a revelar seus “segredos”. Apesar dos 

jargões de “transparência”, grandes empresas e suas famílias controladoras (Markowitz, 2004, 

p. 1) não demonstram a intenção de revelar seus segredos e desvelar a burocracia. 

Quebrar estes segredos podem incorrer em descumprimento do 4º e do 7º item do Código 

de Ética do Antropólogo e da Antropóloga da ABA? Em quantas pesquisas não aconteceu de 

um Antropólogo ansioso pela publicação de suas “descobertas” não causar algum dano ao seu 

“informante”? O primeiro item do Código de ética da American Anthropological Association. 

Temos dois casos homólogos: o primeiro é o caso de uma antropóloga que se aventurou em 

estudar famílias bilionárias controladoras de bancos. Esta antropóloga foi processada por uma 

das famílias por expor alguns dados que mais tarde eles descordaram que tivessem sido 

publicados. O segundo é o caso de uma antropóloga que expôs dados de uma “liderança 

comunitária”, um conhecido “militante de favela” que, devido à publicação de conversas suas 

com esta antropóloga mesmo que ele a tenha solicitado que alguns trechos não fossem 

publicados, e como não houve sigilo da identidade do mesmo, esta “liderança” acabou 

recebendo uma “chamada” de pessoas envolvidas no varejo de drogas de sua “comunidade” de 

origem. O primeiro caso rendeu muita dor de cabeça para a Antropóloga, que quase respondeu 

a um processo legal que poderia lhe comprometer financeiramente, o segundo, apenas para o 

infeliz “informante” que só teve a integridade física poupada devido à “moral” que tinha na 

localidade. 

Nader (2020 [1972], pp. 344-345) aponta que o público americano em geral não recebe 

qualquer conhecimento prático da lei, o que não é o caso de pessoas afortunadas e das 

envolvidas com altos cargos em grandes empresas, que conhecem bem os mecanismos legais e 

sabem quando e como acioná-los a seu favor, ou possuem “bons advogados” para fazê-lo. 

Antropólogos e outros cientistas que estudem as camadas superiores devem ter cuidado para 

não sofrer por antecipação com a eminência de um processo legal. Poderiam de estar 

duplamente ressabiados, não apenas para não violar código de ética de sua profissão, mas 

também para não cometer algum “deslize” que o possa fazer responder legalmente. em caso de 

algum equívoco que faça com que o “informante” se sinta lesado ou que tenha sofrido qualquer 

tipo de dano. Outrossim, estes casos demonstram a relação de poder entre o antropólogo e o 

seu “informante”, que pode variar de acordo com a posição social de um em relação ao outro. 

A sensação de “impunidade” levou a antropóloga do segundo caso a destemer algum tipo de 

reação por parte da pessoa afetada. 

Os muito ricos, mais do que ricos, controlam totalmente a imagem que querem passar de 
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si. Algo como “Falem bem ou falem mal, mas falem o que eu quero que falem”: não se encontra 

materiais etnográficos sobre juízes ou quaisquer outros altos funcionários públicos ou do alto 

escalão de grandes empresas, menos ainda sobre donos ou controladores destas. Um quadro 

que pode estar tendo sua entrada agora, com os avanços na Antropologia Urbana, preocupada 

em analisar toda forma de vida urbana, a Antropologia do Poder, preocupada com setores que 

manipulam o poder em nossa sociedade e a Antropologia das Práticas Burocráticas. Não me 

aprofundei nos motivos, mas creio ser altamente importante ressaltar que estes estudos acerca 

dos grupos posicionados acima na escala social são majoritariamente liderados por mulheres, 

tanto no Brasil, quanto no exterior. 

Nader propõe uma nova maneira de fazer a Antropologia, que passaria por uma necessária 

ruptura com seus cânones. Mas, não apenas. A nova Antropologia, também, “não se trata de 

um campo novo a ser demarcado, distinguido e incorporado num elenco de áreas temáticas 

como uma “especialidade” (CASTILHO, LIMA, TEIXEIRA, 2014, p. 9), mas sim um novo 

paradigma disposto a dar conta de todo o estrato social por igual. Sendo a nossa sociedade 

disposta hierarquicamente, e ainda mais na contemporaneidade, é problemático apenas algumas 

dessas partes serem fonte de estudos, enquanto outras (as de cima) escaparem às lentes dos 

estudiosos. Débora Bronz (2011) demonstra que a própria maneira do fazer antropológico no 

Brasil privilegia os estudo somente dos estratos sociais situados abaixo. Em seu estudo sobre 

os impactos das ações de mineiradoras nas vidas dos moradores de seus arredores, Bronz, 

apoiada pelo texto de Nader (1972), demonstra ser falso o problema da impossibilidade de se 

estudar acima. Pois, mesmo com os obstáculos sociais impostos, este não é maior do que os 

obstáculos encontrados em qualquer pesquisa. As “facilidades” são construídas a partir da 

criatividade do antropólogo. 

Mesmo os métodos de pesquisa devem ser problematizados, uma vez que estes dependem 

do tipo de relação e acesso que se tem devido a este (ERIKSEN, NIELSEN, 2001, p. 72; 

CASTILHO, LIMA, TEIXEIRA, 2014, p. 9). Os tratados metodológicos tradicionais são quase 

todos voltados a estudar aqueles que ocupam posição social inferior (ou, no mínimo, 

equivalente) à do cientista em campo14. Assumir exclusivamente um método de pesquisa que 

privilegie excepcionalmente as relações de poder entre pesquisador e objeto, seria assumir que 

a antropologia é voltada para apenas dar conta de estratos sociais até certo ponto, geralmente 

mais baixos. Podendo, segundo Nader, produzir resultados enviesados. 

A etnografia em quaisquer das camadas sociais é afetada pelas sensações causadas por 

 
14 Para não exaurir em problematizar a origem colonial deste método, vou me ater a me referir a isto, visto que a 
própria área da Antropologia Urbana é uma quebra ou reversão no paradigma. 
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nossa percepção de nosso pertencimento social. Se nos percebemos abaixo de nossos “objetos” 

de estudo, nos sentimos desencorajados por questões como as supracitadas. Caso nos 

percebamos acima ou nivelados, nos encorajamos a nos aventurar em seu mundo e “desvendar” 

os segredos, muitas vezes, sem maiores preocupações, não que nada não possa “dar errado”. 

 

 

1.3. Ouvindo, recordando, interpretando: sensações no campo  

   

 Etnografia, “trabalho de campo” e “observação participante” se tornaram quase que 

sinônimos, como indicam as falas de Antropólogos em diversas áreas e ocasiões, como 

simpósios, palestras, aulas ministradas nas universidades e artigos publicados. Mas o trabalho 

de campo, além de um meio para a obtenção de dados, é quando se atam os laços entre os grupos 

estudados, relações de confiança são estabelecidas e podemos demonstrar nosso respeito aos 

modos de ser e de viver daqueles que se abriram para que o necessário fosse compartilhado (e 

não extraído ou explorado) através de fazer com estes grupos (INGOLD, 2019). A linguagem 

escolhida por alguns demonstra que a Antropologia ainda é eivada de trejeitos de seu período 

colonial e, até mesmo, da cultura bélica que predominou(?) o ocidente. 

 Vindo de um histórico de participação nas dominações a outros grupos ou ao menos tendo 

de fazer papel de intermédio entre o Estado dominador e os povos dominados, ainda que seja a 

disciplina pioneira na autocrítica sobre a própria cultura, a Antropologia contribuiu para a 

retificação de preconceitos sobre povos desconhecidos, sobre seus “estágios de 

desenvolvimento”, sobre a distância multinivelar destes “outros” e o “eu” ocidental. 

Demonstrando, aliás, muito sobre a cultura do ocidente e sua neurose com os “outros”, que 

pode indicar uma má-resolução de si. A construção da alteridade no ocidente não serviu apenas 

como uma maneira de construir uma individualização cultural. Serviu como meio se distinguir, 

de se separar e construir valorações acerca de si e daqueles distinguidos, afetando a autoimagem 

dos membros desta cultura e em seu respeito aos distinguidos como de fora. 

 Esta separação nestes pares opositores, tendo o diferente tido como inferior e o igual 

como superior. Isto tem relação com a escolha dos “objetos de estudo” do antropólogo ocidental 

contemporâneo. Esta noção tem privilegiado os estudos sobre grupos marginalizados, grupos 

socialmente “inferiores” e “povos” que, quanto mais se afastem de um modo de vida ocidental, 

são classificados como “primitivos” caso não se encontre elementos que sigam a lógica 

cognitiva dos povos ocidentais. 

 Partindo desta noção, este trabalho é, igualmente, uma demonstração de respeito aos 
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modos de vida das pessoas que contribuíram para ele de diversas maneiras. O abandono de 

informação porteriormente percebidas como enviesadas é um ponto em que demonstro a 

vontade de realizar um trabalho pautado na sinceridade, no esforço real em me ater aos fatos e 

ao que realmente a pesquisa me possa informar. 

 

 

1.3.1. A pesquisa de campo em “áreas nobres” 

 

Como informado acima, estudos em meio a camadas sociais situadas acima nos afetam 

ao ponto de nos desencorajar considerando os riscos que aqueles que possuem mais poder que 

nos podem nos oferecer. Indo a “campo”, nos sentimos tensos em relação ao que acreditamos 

que já conhecemos, em relação aos estereótipos fixados sobre este “grupo” que tomamos como 

“objeto”. Tensos em relação às exigências acadêmicas e às incertezas que pairam sobre nossa 

face amedrontada pelo poder e pela impotência. Trêmulos, reação física imediata, em situações 

quais no nosso meio cotidiano geralmente fomos treinados indiretamente como inferiores. 

Respiramos fundo e nos “aventuramos” para a “coleta de dados” que venham a servir na 

exposição etnográfica. 

Tensão foi nossa maior sensação enquanto não obtínhamos as respostas que 

procurávamos. Se a etnografia geralmente implica na captura de dados sobre o outro, aqui, um 

outro que pouco sabemos lidar. Reconhecendo que nosso corpo tem sido educado para uma 

submissão multinível. Educação que, aliás, tem nos informado sobre aqueles a quem devamos 

nos submeter e aqueles a quem devemos subestimar e ir em um impulso para lhes submeter. 

Estamos no meio de uma disputa. As linguagens corporais demonstram isto. Ao nos colocarmos 

neste jogo ou guerra das posições sociais, acatando a nossas posições, aceitamos nossa 

superioridade circunstancial, tanto quanto nossa inferioridade. “Abaixar a cabeça” ou “levantar 

a voz” é uma questão de momento, relacionados a quem direcionamos com base no que vemos 

e concebemos a partir desta visão. 

 Eu notei uma diferença radical no comportamento direcionado a mim por parte de pessoas 

de dois extremos diferentes no momento das entrevistas. Entre algumas pessoas supostamente 

membros de classes superiores, moradoras de “bairros nobres”, notei expressões físicas ou da 

linguagem que denotavam que eles estavam me fazendo um favor. Que não precisavam estar 

ali, mas sim eu necessitava deles. Expressões que, de fato, denotavam um “ar de superioridade” 

transparecido através da “generosidade”. Quando a situação de estudo é invertida, o generoso 

é aquele que permitiu ser estudado. Ou seja, quando você estuda os tidos como abaixo (ou, no 
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meu caso, os “iguais”, que seriam distinguidos, agora, de mim por meu grau de instrução), você 

está sendo generoso. A generosidade vem de cima. A sensação de superioridade, de agir 

naturalmente como se sempre estivesse por cima. Não necessariamente com arrogância, mas 

de modo que ficasse subentendido as posições na pirâmide. E esta visão piramidal não foi 

percebida apenas entre os superiores, como também entre os inferiores ao se referirem aos 

“playboys”. 

 A formação antropológica, que pouco nos prepara para o “campo”, nos prepara menos 

ainda para lidar com aqueles acima de nós que somos de diversas maneiras educados para 

subserviência. Como elaborar um esquema de pesquisa para acessar as necessitadas 

informações para explorar os significados destes classificados como “elites”? Para que se possa 

observar participativamente, deve-se, é claro, ser aceito no círculo que visa observar. Isso passa, 

também, por ser posto ao nível dos membros do “grupo” em que se vá estudar. Encontrar 

alguém que iremos tratar como “informante-chave”. Entrar. Obter a confiança do grupo e assim, 

fazer com eles o trabalho de registrar o cotidiano. Estar lá. E então capturar as informações 

chaves que irão nos fazer dar conta da totalidade cultural do grupo examinado. Certamente, 

decifrar a cultura como uma totalidade é duvidoso, pois nunca sabemos se de fato é sua 

totalidade que estamos alcançando. Mas ao menos podemos dizer que demos um mergulho na 

cultura. Se tratando de grupos tão restritos e restritivos como as elites de um modo geral, e em 

especial no Brasil, a tarefa da “observação participante” se torna ainda mais árdua, dependendo 

muito de nossa criatividade e capacidade de (re)invenção. 

 

 

1.4. Escrita 

 

Após este trabalho de interação que envolvia a pesquisa de campo nos bairros de elite, pus-

me a refletir sobre o produto final da empreitada. A escrita é dita ser o “produto final” do 

trabalho antropológico. Onde ocorreria a exposição deste trabalho e, igualmente, a exposição 

do grupo estudado. Como relatei acima, haviam preconceitos que me (de)formavam a respeito 

do grupo estudado. Preconceitos mesmo obtidos no meio acadêmico. Estes preconceitos foram 

se desfazendo à medida em que eu avançava na pesquisa. Ainda que não tenha penetrado 

totalmente em seu mundo, foi possível compreender algumas de suas lógicas. A Escrita serve 

para externar estas interpretações acerca deste grupo, mas a mesma não deve, também, conter 

uma pretensão de isenção e distanciamento propostos pelo objetivismo, visto que somos 

humanos trabalhando para humanos. Esta noção nos possibilita maior cautela acerca de 
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possíveis erros, do que a crença na isenção e no não envolvimento proposto por um 

distanciamento total inexistente. Com esta perspectiva, fiz-me duas perguntas: 1, Sobre quem 

escrevo? e 2, Para quem escrevo? 

Na fase de graduação, fui informado do fato de que nossos trabalhos serão consumidos, 

principalmente, por outros colegas. Doutores e doutorandos, mestres e mestrandos, graduados, 

ou, como nós, graduandos aspirantes a antropólogos, além de alguns outros cientistas de áreas 

a fins. Este é o principal público de nossas publicações. O campo da Antropologia, em geral, é 

uma área muito restrita e, de acordo com Nader (2020 [1972], p. 330), este seria um dos motivos 

do conservadorismo na área. O fato é que tais obras não sempre são consumidas apenas de 

maneira intraclassista (se pode chamar de classe a dos intelectuais e subdividi-la de acordo 

com suas áreas respectivas), mas também um público distinguido como “culto” demonstra 

interesse, além de outros tradicionais consumidores, em especial das obras mais celebradas de 

intelectuais igualmente celebres, ou recebam boa dose de marketing editorial (PLATH, 1990). 

O respeito acerca daqueles que tratamos como “informantes”, ou “objetos”, como 

demonstra Tim Ingold (2019) deve ser transpassado para a etnografia, caso esta seja uma 

maneira de traduzir o “trabalho de campo” e a “observação participante” nos termos 

anteriormente referidos. Somadas esta noção e a noção em relação à força do “capitalismo 

tipográfico” no país. O que nos fez não nos basearmos nesta máxima sobre o costume nacional 

a respeito da leitura e que igualmente, e que não é o mercado que deve regular nossas produções, 

que o consumo, apesar de controlado por suas normas, demonstra, obviamente, o desejo do 

público pelo “conhecimento” ou informação contidos nas publicações. 

Concluímos que o melhor para a publicação é o respeito ao público leitor, não desconfiando 

de sua capacidade e desejo em ler e ao público contribuidor para a pesquisa, que a realizou 

conosco no momento em que esta era executada. Como seres humanos, todos com seus modos 

de viver e de ser que não são superiores ou inferiores, mas sim igualmente dignos de respeito e 

apreciação. E é o que este trabalho visa demonstrar.
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2. “COISA DE PLAYBOY”: FORMAÇÃO E DINÂMICA DOS BAIRROS DE ELITE 

 

 Aparentemente, em realidade, existe um preconceito recíproco entre os de baixo e os de 

cima, impedindo a plena compreensão de ambos por estes próprios, conforme evidenciado em 

alguns discursos, como por exemplo o de “coisa de playboy ou riquinho”, ou de “coisa de pobre 

ou favelado”. Esses discursos não revelam apenas ignorância, como também distância, como 

se pode concluir. Como nos beaux quartiers (PINÇON & PINÇON-CHARLOT, 1989) 

parisienses, nos “bairros nobres” do Rio de Janeiro, a incluir os de Niterói, a distância entre os 

muito ricos, os ricos, a classe média e os pobres, garante que se mantenha uma ignorância 

mútua. Em comparação com os “melhores” arrondissements de Paris, onde a separação é 

acentuada fisicamente, em Icaraí e em Jurerê Internacional, esta distância não é tão grande neste 

sentido, em especial na primeira. 

 

 

2.1. História e desenvolvimento 

 

 Devido a sua formação colonial que visava transferir recursos para a metrópole, o Brasil 

teve seu desenvolvimento principalmente por suas costas (LIMONAD, 2007). De um modo 

geral, historicamente, existem os bairros onde se concentram as camadas de alta renda, aqueles 

que concentram ou concentraram a aristocracia em todo Brasil. São os locais escolhidos por 

estes membros para se manterem, relacionarem-se entre si e, alguns, exercerem suas funções: 

profissionais liberais, altos cargos públicos, médicos, advogados, arquitetos, comerciantes, por 

exemplo. Estes bairros que são classificados como nobres ficam em locais relativamente 

próximos ao centro, concentram ou ficam próximos ao comércio, nas capitais ou cidades com 

certa importância por alguns fatores, um deles é o relativo ao mesmo que dos bairros centrais 

neste trabalho: litorâneos. A localização tinha relação com a proximidade aos serviços. Este 

processo de ocupação dos litorais para a residência destas camadas se iniciou no final do século 

XIX, na então mais importante cidade do país, a cidade do Rio de Janeiro. Prática relativamente 

recente se comparado à história do país e da cidade (VILLAÇA, 2001, pp. 159-161). 

 Esta concentração pode variar ao longo dos anos. Por exemplo, o bairro da Tijuca, na 

Zona Norte da cidade carioca, já foi um dos principais pontos destas camadas, juntamente com 

alguns bairros do subúrbio, perdendo lugar posteriormente para os bairros da Zona Sul. O que 

hoje é o Centro da cidade do Rio, era a área mais nobre da cidade, concentrando as burguesias 

e os principais estabelecimentos públicos e privados. Numa ironia da metáfora social, a nobreza 
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foi escavando ao extremo Sul da Zona Sul, partindo do Centro. Os bairros que ficaram no meio 

não são tão valiosos quanto os da ponta Sul do mapa (MELLO, 2015). 

 Houve um processo de transformação no tipo imobiliário destes bairros, que continuam 

predominantemente residenciais, outrora era predominantemente constituído de casas, 

palacetes, chalés, sobrados e vilas passaram a dar espaço aos apartamentos e suas derivações 

(lofts, coberturas, flats, duplexes e triplexes), grandes hotéis, shoppings, galerias (VILLAÇA, 

2001). Atualmente, a lógica que se segue é a do isolamento dos perigos que a cidade 

superpopulosa representa, através dos “condomínios de luxo” que oferecem na segurança dos 

muros e do monitoramento por câmeras uma gama de serviços, alguns dos quais normalmente 

são oferecidos pelo poder público, especialmente nestes bairros desenvolvidos (MELLO, 

2015). 

 Me atenho aos bairros que ocupam os litorais, pois estes, por excelência, com raríssimas 

exceções, são os locais que hoje são os prediletos das camadas superiores da sociedade 

brasileira e de concentração dos “bairros nobres” (VILLAÇA, 2001). Dificilmente um bairro 

litorâneo não recebe a alcunha de “nobre”, e mesmo que não receba, concentram as pessoas 

mais endinheiradas de suas respectivas cidades. 

 

 

2.2. Performances 

 

 Segundo Limonad (2009), esta ocupação em massa das orlas pode ter relação com uma 

“moda”, especificamente a de se “bronzear”, que ficou relacionada com o “bem viver”, com 

“hábitos saudáveis”. Nas duas cidades, Niterói e Florianópolis, bem como pelo Brasil (com 

algumas exceções), conseguimos usar como termômetro para o desenvolvimento urbano a 

qualidade arquitetônica e a proximidade com a orla. Os mais endinheirados conseguem se 

consolidar nas regiões litorâneas. Em alguns destes bairros, outrora haviam as comunidades de 

pescadores, que deram local aos grandes empreendimentos (ARAÚJO, SASSI & LIMA, 2014; 

LIMONAD, 2007). O consumo do “natural” aparenta ser apreciado pelas elites em muitas 

partes do globo. Uma “natureza” idealizada e propagada pela propaganda imobiliária que 

intende a ser uma maneira de medir a “qualidade de vida” nestes bairros e são, em consequência 

disso, utilizados para a valorização dos mesmos (HENRIQUE, 2009). O grau de preservação 

no bairro agrega o status do mesmo e de seus habitantes. 

 “Qualidade de vida” encampa o slogan de muitas imobiliárias ávidas por vender ao preço 

mais alto possível um imóvel em uma área “bem localizada”. De Neuilly (PINÇON & 
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PINÇON-CHARLOT, 1989, 1997) a Florianópolis (HENRIQUE, 2009; RAMOS, 2014), 

podemos encontrar este desejo de usufruir da natureza. Os bosques verdes, majoritariamente, 

somados ao azul do mar, predominam nas propagandas imobiliárias destes bairros. Uma quase 

substituição da cidade pela “natureza” é vendida em alguns destes anúncios. Este “natural” é 

uma construção social, uma idealização que, por fim, encarece o valor de mercado dos imóveis 

situados em suas imediações. Ocorre o que Henrique (2009) percebeu como uma “privatização 

da natureza”, seu consumo como “um objeto raro, privativo, requintado e exclusivo para as 

classes de alto poder econômico” (Ibid., p. 140). Seus slogans talvez, igualmente, estejam 

regendo o imaginário da população que nota estes bairros públicos como locais privados. 

 Em comparação com os locais onde se concentram pessoas com menor poder aquisitivo, 

como os “subúrbios”, esta “natureza” idealizada se torna um “traço distintivo” (PINÇON & 

PINÇON-CHARLOT, 1989, 1997). Assim, o próprio endereço pode se tornar um traço 

distintivo (MELLO & SIMÕES, 2006), perpetuando as valorações sobre as pessoas e, 

consequentemente, os locais de onde vêm e habitam como, por exemplo, os bairros litorâneos 

de Copacabana e de Icaraí (VELHO, 1989; LEITE, 2013). Em comparação com o modelo 

anglo-saxão estudado pelo casal Pinçon (1997), onde a distância social neste é materializada 

geograficamente, aqui nestes bairros, a proximidade física, na maioria dos casos estudados, na 

realidade só reforça o distanciamento social, ao contrário de uma suposta “igualdade”. À 

exceção de alguns bairros, a proximidade dos “inferiores” e “superiores” é muito grande, 

podendo ser, até mesmo, de uns poucos metros, a exemplo da Estrada Fróes, situada no Morro 

do Cavalão, local que também, ao seu outro lado, abriga uma favela e, apesar disso, não tira o 

valor do metro quadrado no local (LEITE, 2013). Alguns indicadores apenas salientam mais as 

desigualdades. 

 Nascer e viver no Leblon ou em Icaraí é nobre, nascer e viver em uma favela nos mesmos 

bairros pode ser considerado um sinal de decadência e degenerescência, levando a um desprezo 

pelos agentes oriundos destas localidades inferiorizadas. Uma esquina pode fazer toda 

diferença. Acaba ocorrendo uma troca entre a imagem do local e da pessoa que o habita. O 

desprezo não recai apenas sobre as pessoas ou sobre os locais, mas sobre ambos. Se é “morador” 

de um local positivamente valorado, você recebe esta valoração e há um intercâmbio entre você 

e o local. Quando se migra para um “bom lugar”, um local “glamouroso”, “badalado” e 

“sofisticado”, ou “calmo” e “tranquilo”, se quer usufruir e vestir estas qualidades. O endereço 

é considerado parte da identidade da pessoa e, igualmente, é percebido conforme as pessoas 

que o habitam. Através da troca entre a representação e comportamento, assim se formam 

estereótipos sobre os locais e as pessoas. “Este lugar é a minha cara! O verde, o mar.”, fala 
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durante uma conversa na orla de Icaraí. 

 Pode-se averiguar que para muitos que são classificados genericamente com algum destes 

termos que denotem local de pertencimento, estereotipados de acordo com o local de origem 

ou aparência, sofrem com aquilo que Goffman (1975) chamou de “estigma”15. Os 

estigmatizados são comparados com os “normais” e geralmente socialmente aviltados por 

alguma característica física ou não que os ponha fora do quadro de expectativas sociais 

normativas. Ótima ilustração para isto é o caso do dilema vivido pelos moradores do “conjunto 

habitacional” denominado Cruzada São Sebastião, “bem localizado”, situado entre bairros da 

Zona Sul do Rio de Janeiro, a saber, Leblon e Lagoa. Há uma quantidade limitada no repertório 

categórico social. E os urbanitas, consequentemente, sofrem com categorizações 

generalizantes, que podem ser principalmente acerca de sua postura social, considerando-o 

como um desviante. Assim como ocorrera em um passado de êxodo com aqueles “vindos da 

roça” que acabaram de chegar à cidade, hoje aqueles com outras maneiras de sociabilidade 

notados como estranhos ou estrangeiros percebidos como “não sendo dali” ou de subgrupos 

daquele bairro sofrem um processo de julgamento aviltante e excludente. Então cai-se na 

dualidade dos negativados e dos positivados. 

 Apesar do duplo desconhecimento, formalmente, aqueles acima são positivados e aqueles 

abaixo são negativados. Reforçando a percepção do Estado como orientado para privilegiar as 

elites. Discursos dos situados acima indicam que este preconceito é guiado pelo medo. O medo 

de seres que seriam supostamente a antítese de si, com modo de vida, ou habitus, oriundos de 

locais com uma morfologia social diferente. O medo de que aqueles com tais estigmas 

“invadam sua praia”. Perturbem seu sossego com um modo de vida diferente. Estereótipos 

estigmatizantes somados a outros preconceitos compõe o quadro imaginário daqueles que não 

vivem nos locais considerados pauperizados. 

 Este medo, institucionalizado, faz com que as áreas onde se concentram os mais pobres 

sofram um controle por parte das forças de segurança pública, sendo tratados como uma espécie 

de “inimigos internos” e seus locais de morada vistos como exteriores no interior dos bairros. 

Este medo leva, igualmente, a um controle nestas áreas ditas nobres ou de concentração de 

pessoas com mais capitais. Este segundo controle é no sentido de uma proteção contra 

estranhos, e ocorre com cooperação de forças públicas e empresas especializadas em segurança, 

 
15 Em seu aclamado estudo de 1963, Goffman afirma que o “estigma” desabilita alguns grupos de indivíduos a 
aceitação social. Há três níveis de estigma: 1) os estigmas devido a abominação do corpo baseados em 
deformidades físicas; 2) os baseados em culpas individuais devido ao que se considera falhas do caráter 
(desonestidade, falsas crenças, fraqueza do espírito); 3) estigmas tribais, raciais, religiosos ou nacionais, estes 
podendo ser transferidos pela linhagem. 
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as empresas de “vigilância privada”. Não por acaso, as ocorrências de violência “interna” 

publicitadas são consideradas “fora do comum”. Mas o fora do comum seria a ocorrência ou a 

publicidade delas? Dados de pesquisas informam que a maior parte da violência é praticada 

dentro dos lares. Igualmente, o individualismo contido na postura de novos moradores que 

querem desfrutar daquele local que é oposto aos laços de vizinhança e às “famílias extensas” 

dos moradores tradicionais, é o que propicia, segundo Jacobs (ano), o aumento da violência 

fora dos muros dos condomínios fechados, que, com sua extensão, também contribuem para a 

desertificação e, assim, sensação de insegurança. 

 Aqueles dignos de classificação como bairristas se reconhecem e fazem interpretação dos 

sinais de que alguém não é dali, não pertence à mesma classe ou, pior, é de alguma favela, um 

oposto extremo. Pelas ruas destes bairros, através da hexis corporal, mais um marcador de 

distinção entre os acima e os abaixo, é possível perceber no modo de andar, de apreciar vitrines, 

de se sentar à mesa dos bistrôs e bebericar vinhos ou cafés, como uma dança de passos marcados 

daqueles que são dali ou de bairros semelhantes, com uma maneira de viver semelhante. A 

autoconfiança e sensação de pertencimento transparecem nas técnicas corporais. Alguém 

considerado como um favelado, suburbano ou “periférico”, por exemplo, é alguém que 

demonstrará uma outra corporalidade rejeitada nestes bairros, que irá denunciá-lo e lhe fazer 

chamar a atenção dos donos do bairro. E, obviamente, um estrangeiro, tanto se percebe como 

tal, isto é, como alguém de fora, quanto percebe as diferenças nas pessoas tão seguras de si que 

que transitam por estes bairros com natureza. A hexis corporal é uma construção social iniciada 

muito cedo através de observação e repetição, que repassa significações do grupo. O corpo é 

um símbolo portador e transmissor de outros símbolos, como a indumentária. 

Olha como eles andam! Espalhafatosos! Causa medo! 
[mulher idosa em cafeteria em Icaraí após jovens em 
direção à praia passarem] 

Além da origem social, a hexis corporal é uma construção social através da qual se consolida o 

distanciamento social através de sinais do corpo (PINÇON & PINÇON-CHARLOT, 1997). Ela 

também é um traço distintivo das classes altas e irá variar de acordo com o gênero, apesar de 

ambos demandarem leveza e refinamento, um sinal de civilidade, o corpo masculino também 

demonstrará sinais de força necessários a uma imagem viril: 

Meu pai me ensinou assim, venho aqui desde moleque. 
Assistia meu pai malhar. [homem morador de Icaraí se 
exercitando na areia da praia] 

 “Você é igualzinho ao seu pai!”, respondeu o idoso, ex militar, ao homem se exercitando. Após 

esta socialização iniciada pela família, as grandes escolas dos bairros são, igualmente, locais, e dos 

princais, para reforçar e reafirmar esta socialização para este modo de viver moderado e, por assim dizer, 
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reprimido de atuação corporal. Além da multidimensionalidade educacional, estas escolas são espaços 

onde os pares irão se reconhecer como tal. Conforme previamente informado, este processo de 

reconhecimento e de pertencimento nas camadas superiores não se dão simplesmente pela 

fortuna, nem pelo sangue ou por qualquer outro tipo de capital isoladamente, mas, segundo 

Pinçon & Pinçon-Charlot (1989, 1997), pela multidimensionalidade dos capitais que estas 

pessoas acumulam, que torna “indubitável a legitimidade da posição ocupada” (Ibid., p. 24). 

Assim, um tipo de acordo tácito se forma entre aqueles que se reconhecem e se sentem como 

membros à parte dos demais inferiores sociais. Merecedores e privilegiados por serem quem 

são, pela educação recebida, pela manifestação corporal natural que possuem. 

 Discursos dos situados abaixo indicam ser este um preconceito que é, também, em parte 

guiado pelo ressentimento16. Denotam uma sede de justiça derivada de um senso de injustiça 

devido a um tratamento desigual (MILANOVIC, 2003). Pelas associações que se faz destas 

pessoas a “tudo que há ruim” na sociedade e, consequentemente, no bairro (BALLARINI, 

2014). Porém, adicionalmente, se pôde, com passar de tempo, inverter (ao menos no campo do 

discurso) a valoração de um outro lado, como se houvesse um interruptor que alternasse as 

polaridades de acordo com alguns critérios igualmente alternantes. Uma pessoa destas camadas 

inferiores diz “você está chique”, podendo ser captado como “está distante do padrão de sua 

classe”, como um elogio, ou com um desdenho “está querendo aparecer”. Este desdenho pode 

ter origem no ressentimento oriundo da sensação de inferioridade por se enxergar em oposição 

àqueles que estão no topo. Na vontade de usufruir daquilo que acham que todos têm o direito, 

ao invés de ficar com as migalhas. No desejo de ser das e pertencer às camadas acima, mas 

estar visivelmente, mesmo depois de esboços de esforços, longe de se alcançar, ou na simples 

aceitação de seu “lugar na sociedade” que já está estabelecido. Um erro de interpretação da 

realidade provocado pela distribuição desigual da riqueza da humanidade. Daí emergem tais 

expressões ressentidas. 

 Este processo dissociativo tem como uma de suas principais expressões dualistas os 

binômios favela-bairro (ou asfalto), rico-pobre, organizado-desorganizado. Parte dos 

moradores das favelas experimentam uma alienação em relação ao território de seus bairros que 

não os da favela, ou alienação da cidade de um modo geral com a exceção de alguns pontos e 

 
16 Nos termos de Nietzsche, para entendermos o ressentimento, precisamos compreender a dualidade da moral do 
senhor e a moral do escravo. “Enquanto toda moral nobre nasce de um triunfante Sim a si mesma, já de início a 
moral escrava diz Não a um ‘fora’, um ‘outro’, um ‘não-eu’ – este Não é seu ato criador” – Nietzsche, Genealogia 
da Moral, 1a. parte, §10. Isto não é para atribuir aos ricos uma moral “superior” e aos pobres uma “inferior”. 
Ambos os grupos, como demonstrado, podem apresentar um tipo de moral baseada em sentimentos tidos como 
inferiores. 
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serviços. Por esta socialização ser, como supracitado, também uma maneira repressiva, leva os 

submetidos a tal condicionamento a não poder se afastar desta condição. Deste modo, não sendo 

percebidos com estranheza por aqueles que seriam designados para ser seus pares. Esta 

educação por meio do habitus é a mesma que ajuda na prática da construção da identidade e da 

identificação destes pares. Ela, somada à primeira educação da família, e, posteriormente, à da 

profissão, irão compor os códigos de conduta estabelecidos neste acordo tácito. 

 

 

2.3. A sensação de superioridade e de inferioridade 

 

 “Eles se acham melhores do que nós… Acha que eu não estudei? Eu estudei mais do que 

muitos deles. A maioria é filhinho de mamãe”, responde a “operadora de caixa” de um hortifruti 

no bairro de Icaraí após ser perguntada sobre o tratamento que recebe dos clientes na loja. Como 

previamente afirmado, este preconceito é mútuo, ainda que, no caso dos grupos situados abaixo 

na gradação social, em especial os favelados, as generalizações preconcebidas sejam 

institucionalizadas. Ações do Estado acabam por formalizar este preconceito. O mais evidente 

é o tratamento diferenciado por parte da instituição da Polícia Militar. Uma “cisma” (MOTA, 

2018) com “elementos” que estejam caracterizados de maneiras que remeta sua origem e 

pertencimento social. Em casos implícitos e explícitos notamos esta diferenciação. A fala a 

seguir ilustra que a instituição serve àqueles seguimentos que seriam considerados cidadãos de 

pleno direito: 

[…] Você é um bosta, você é um merda de um PM que 
ganha R$ 1.000,00 por mês. Eu ganho R$ 300.000,00 por 
mês, eu quero que se foda. […] Vai se fuder, seu merda. 
Você não me conhece. Você pode ser macho na periferia, 
mas aqui você é um bosta! Aqui é Alphaville, mano!17 

 Os vocativos “seu merda” e “você é um bosta” contidos nesta sentença expressam e 

reforçam o rebaixamento social. Apesar de tanta significação condensada, desta fala extrairei a 

explicitação da hierarquia social que, tanto no Estado do Rio de Janeiro, em Santa Catarina e, 

aqui neste caso, em São Paulo, os bairros nobres são locais de liberdade para as camadas altas, 

enquanto que os locais de moradia das camadas mais abaixo são locais de controle. Como se 

pode notar por meio de noticiários pela maneira de se representar os indesejáveis e os 

desejáveis, aqueles que são considerados bairristas ou frequentadores têm o total direito a 

 
17 Fala extraída de um vídeo onde um “empresário” morador do condomínio Alphaville humilha um policial 
militar. Filmado pelos próprios policiais que haviam sido chamados para averiguar uma denúncia de agressão 
doméstica, o vídeo está disponível em https://www.youtube.com/watch?v=PJCxS4eFn70, acesso em 24/10/2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=PJCxS4eFn70
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usufruir dos bairros. Os demais são considerados estrangeiros ou invasores (mesmo que sejam 

dos próprios bairros), responsáveis pela “desordem”. Ainda que os “frequentadores”, como no 

caso de Jurerê Internacional trazido por Ramos (2014) sejam completamente alheios aos 

problemas do bairro e estejam ali apenas para nada além de usufruir e ir embora. 

 Os cargos e poder aquisitivo podem ser notados como traços distintivos que, por sua vez, 

podem ajudar a fomentar este tratamento diferenciado. O “você não me conhece” evocado por 

este cidadão é uma variação da expressão ritualística “sabe com quem está falando?”. Em seu 

extenso texto a respeito desta expressão reveladora da cultura brasileira, Roberto da Matta 

(1997) demonstra que esta é tipicamente uma expressão de rua, consequentemente, urbana. É 

igualmente uma expressão que evidencia, ao contrário do comum na cultura brasileira, o 

conflito social. Um rito de autoridade encenado por aquele que se perceba como superior em 

relação ao seu adversário que tem como palco principal uma sociedade profundamente 

hierarquizada e que, igualmente, aceita as hierarquias interna e externa a quais é submetida. 

Estas hierarquias em nossa sociedade vêm acompanhadas de um autoritarismo que informa que 

cada um, em seu respectivo lugar de pertencimento, o do cidadão de Alphaville em sua mansão, 

o policial fora de sua calçada, deve obedecer àquele escalado acima. Devido à “invasão” do 

policial quebrando a norma de repressão às camadas inferiores, foi acionado pelo morador de 

Alphaville este autoritarismo. 

 As pessoas interpretam este rito como um comportamento “pessoal” inadequado e 

indesejável, não como uma expressão das hierarquias estruturais de nossa sociedade. É comum 

em nosso país a percepção de demonstrações interpessoais abertas do funcionamento de nossa 

sociedade como algo pessoal (MATTA, 1997) o que serve, então, como negação. Com estes 

acontecimentos que são tratados como incomuns ocorre que a encenação desmorona, levando 

ao que é tratado como uma “gafe” (GOFFMAN, 1956). Um ato embaraçoso causado por um 

evento não planejado. Após a gafe, um vexame publicizado, predomina uma sensação de culpa 

e de irresponsabilidade que em seguida dá espaço à autoindulgência. Nesta situação, a “gafe” 

constituiu um “crime”, que em nosso país tem sua pena agravada ou amenizada de acordo com 

as intenções e condições da prática (KANT, 2009). É desta maneira que “bons advogados” 

conseguem atenuar as penas de seus clientes que podem investir em seus serviços. Estes seres 

pretensamente superiores não planejam o encontro com alguém que ponha seu poder e status 

em dúvida, levando à reação, nestes momentos, de acionar esta carta do autoritarismo da 

“carteirada”. Isto é, esta sensação de superioridade precisa ser externada em situações de 

conflito. 

 De maneira oposta à expressão ritualística “Você sabe com quem está falando?”, 
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encontramos a expressão “Você está pensando que é quem?”, acionada em situações em que o 

participante em dadas situações age de modo que é percebido por seus pares ou por outros 

como se pertencesse a um grupo ou classe além do que suas aparências indicam. Isto é, tendo 

sua imagem presa aos estereótipos, suas ações destoam destes estereótipos. Esta ação traz à 

tona ressentimentos que se notam mútuos e ambíguos. Tanto quanto é possível a pessoa com 

características atribuídas à classe inferior estar situacionalmente ou não em posição social 

superior a uma pessoa com características atribuídas a classes superiores e, devido a tais 

características, não ser aceito pelo último, incrédulo, quanto se pode a pessoa com 

características inferiorizadas não aceitar que alguém com as mesmas características possa estar 

“por cima”. Isto é, se “expressar bem”, viver em “um bom lugar”, ter diplomas. Em suma, estar 

em posse de capitais que nos acostumamos a atribuir a algum grupo. 

 

 

2.4. O preço para se viver bem 

 

 Os discursos que caracterizamos como senso-comum e o contido nos anúncios 

imobiliários parecem considerar como “bairro nobre”, “um bairro bom para se viver”, aquele 

que acumula a maior quantidade de critérios positivados na convivência urbana. “Mobilidade”, 

“beleza” (arquitetônica e paisagística, em especial sua “beleza natural”), “organização 

socioespacial”, “segurança”, “saneamento básico”, “infraestrutura”, a qualidade dos 

moradores, pois não se quer viver com “vizinhos indesejáveis”, a “proximidade”, “quantidade” 

e “qualidade” do comércio e serviços (muitos dos quais nestes bairros são comercializados, 

mesmo os essências, como saúde e educação) são alguns entre os principais destes. A cidadania 

pode ser medida pela qualidade do comércio local, pelo acesso a dados produtos e serviços: 

bistrôs, delicatessens, restaurantes, a variedade dos produtos nos mercados (que não são em 

comparação com alguns outros bairros não tão avançados, básicos), lojas de artigos de luxo e 

de grandes grifes nacionais e “importadas”, estabelecimentos para fins “culturais” (teatros, 

arenas, casas de show, boates), além, principalmente, de acordo com o valor do IPTU18 pago 

(SIMÕES, 2008). Além disso, adiciona-se os tipos de imóveis, considerados de “alto padrão”. 

Notemos neste exemplo abaixo extraído do site de uma imobiliária que para este, um bairro é 

composto por 

imóveis com valor de mercado elevado, alto poder aquisitivo da população, valor do 

 
18 O Imposto Predial e Territorial Urbano é uma taxa anual cobrada na maior parte da área urbana. Não sendo 
cobrado em “áreas especiais” e ao serviço público. 
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metro quadrado acima da média do mercado, empreendimentos de alto padrão 
construtivo, planejamento urbano, soluções de mobilidade, arquitetura luxuosa, 
presença de acabamentos de qualidade nos imóveis, áreas de lazer, excelente 
infraestrutura local, bairros predominantemente residenciais, presença ostensiva da 
polícia, segurança reforçada, presença de segurança privada, muitos parques, áreas 
verdes e praças, entre outras. 19 

 Como consequência, estes bairros são supervalorizados, e assim, formalmente, são 

excludentes para uma parcela da população que não obtém acesso residencial. Como 

previamente dito, há uma troca entre o valor dos moradores e o valor do ambiente e assim, 

igualmente, o dos imóveis. No país, o Rio de Janeiro lideram o ranking contendo os bairros 

mais caros, Niterói e Florianópolis não ficam muito atrás. O preço do metro quadrado também 

pode ser agregado ao termômetro da nobreza do bairro. Alguns dos bairros mais caros do país 

e de suas respectivas cidades são: Leblon, liderando o ranking nacional, Ipanema, Lagoa e 

Gávea, todos da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro; Charitas, São Francisco, Icaraí e 

Gragoatá, em Niterói; Vila Nova Conceição, Jardim Europa e Jardim Paulistano, em São Paulo; 

Três Figueiras, Pedra Redonda e Bela Vista, em Porto Alegre; Jurerê Internacional, 

Agronômica e Jurerê e Campeche, todos do norte da Ilha de Florianópolis; Savassi, 

Funcionários e Lourdes, em Belo Horizonte. Estes são exemplos de bairros com o metro 

quadrado mais caro do país, além de serem bairros considerados “nobres”. Indicando que, de 

fato, apesar de não ser o único fator, esta sua nobreza também tem relação com o poder 

aquisitivo, e aqueles que estejam dispostos e possam pagar para viver ali. 

 O alto custo serve para para consolidar o seletismo que os moradores e frequentadores de 

seus estabeleciemntos representam, a discrepância entre os valores do metro quadrado nestas 

“áreas nobres” e os “bairros populares” ou as “áreas de interesse social” servem como indicação 

de distinção entre os moradores dos respectivos bairros. Como um indicador do status e, 

consequentemente, para afastar alguns tipos indesejados. Por exemplo, na cidade do Rio de 

Janeiro, a diferença entre os bairros da Zona Sul e os demais é imensa, onde podemos encontrar 

um bairro da Zona Norte, a Pavuna, como com a menor cota. A diferença entre bairro do Leblon 

e o da Pavuna é de cerca de R$ 19.000,00 por metro quadrado. 

Eu pago caro pra viver aqui! O custo de vida é altíssimo, 
mas vale muito a pena devido à segurança, tranquilidade 
e o charme do bairro, arborizado, ar fresco, boas praças. 
[morador de Icaraí justificando sua escolha] 

 Os “R$ 300.000,00” mensais ganhos pelo cidadão de Alphaville e o alto custo do de vida 

pago por este cidadão de Icaraí são traços distintivos servindo para uma separação entre eles e 

a massa comum. Esses traços distintivos servem, além da supracitada demarcação de posição 

 
19 Extraído de: https://invexo.com.br/blog/bairros-nobres-do-rio-de-janeiro/ Acesso em 23 de agosto de 2020. 

https://invexo.com.br/blog/bairros-nobres-do-rio-de-janeiro/
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social, para demarcar território, comportamento, entre alguns outros fatores, conforme notados 

nas falas eufemísticas em relação aos suburbanos, “periféricos” e favelados e seu ambiente que 

denotam a distinção dos acima sobre os abaixo, ou as falas entusiasmadas sobre estes bairros 

consagrados. Os anúncios do mercado imobiliário, igualmente, denotam esta distinção em 

relação aos demais bairros de “gente pobre”. No mercado imobiliário, visa-se prevalecer e 

privilegiar aqueles que podem pagar. A discriminação neste mercado se dá através do dinheiro, 

havendo, igualmente, gradações, onde alguns fazem uso de um repertório dando indícios de 

que querem ser privilegiados (“requinte”, “luxo”, “sofisticação”, “excelência”), com gostos 

moldados pelo mercado (LEITE, 2013). 

 O estudo de antropologia do consumo de Karla Leite (2013) indica que, paralelamente ao 

mercado imobiliário formal, há um mercado imobiliário nas favelas e outros locais classificados 

como “áreas de interesse social” nestes mesmos bairros, em especial, favelas próximas aos 

centros urbanos e nos ditos “bairros nobres”. As categorias de valorização não são tão diferentes 

das dos mercados formais, porém as regras de negociação são diferentes. Quando cheguei em 

Niterói, “dependi” deste mercado informal que consistia, geralmente, de falar diretamente com 

o “proprietário” da casa, “kitnet” ou “quarto”. Almejei alugar para estar mais próximo da 

Universidade Federal Fluminense. De fato, era o que eu (e certa quantidade de estudantes de 

“baixa renda”) podia pagar, ainda assim, esta não é uma regra geral nestas localidades. Nem 

todos estão ali “porque precisam”, por “serem carentes”, apesar das classificações mesmo 

oficiais sobre tais áreas. 

 Esta noção erroneamente indica uma contínua passividade por parte das pessoas situadas 

abaixo. Aliás, algumas abordagens, como as estruturalistas, acabam, consequentemente, 

colocando tantos os situados acima, quanto os abaixo, reféns de uma ordem social pré-

estabelecida que termina removendo a agência dos atores sociais. Nesta visão dualista simplista 

que reduz o mundo a “explorados” versus “exploradores”, existe apenas a elite capitalista 

controlando diretamente todos abaixo (HASENBALG, 1982). No contexto deste trabalho, não 

negamos a existência de estruturas sociais que se manifestem mesmo superficialmente, 

exemplo trazido pelo “Sabe com quem está falando?” e como se pode notar em aparatos estatais 

como a instituição da Polícia Militar, mas não negamos que os atores não saibam “se virar” 

diante dos desafios da vida. Há diversos exemplos demonstrando que, apesar do ethos nacional 

ser moldado para a manutenção da ordem hierárquica (MATTA, 1997) que informa que “estes 

ou aqueles” devem ficar em seus respectivos locais de pertencimento, esta ordem pode ser 

rompida através da mobilidade atingida por atores que subvertem e reinventam regras de 

convivência social. 
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 Os critérios elencados nas escolhas para se viver nestes bairros podem, entretanto, ser 

excludentes entre si em algumas medidas. Por exemplo: a mobilidade urbana é um destes 

critérios que, caso seja generalizada, pode, então, excluir o critério da qualidade desejada dos 

habitantes ou frequentadores (estes últimos ainda mais), que, segundo os moradores do local, 

degradariam a qualidade do mesmo. Não por acaso há movimentos contrários à implementação 

de novos meios ou novas frotas de transporte público mesmo a cessão de algumas vindo de 

“locais indesejáveis” 20, ou à construção de novas vias. Aumentando o acesso, reduz-se a 

restrição dos tipos de pessoas no local. Nas cidades, existe um controle dos transportes públicos 

de modo a, assim, controlar a circulação das pessoas de acordo com o bairro. Sendo de tal modo 

paradoxal situação bairros que concentram tantos serviços, e até mesmo exclusivos e 

demandem mão de obra de pessoas que vivem fora dos mesmos. 

 Nestes locais, além disso, a mobilidade se mescla ao critério da qualidade (beleza e 

funcionalidade) arquitetônica das boas estradas, para os bons veículos que estes acumuladores 

materiais possuam. Em alguns destes bairros, é mais importante a qualidade destas estradas, do 

que a quantidade e variedade de transportes públicos, ainda que estes estejam presente em 

abundância. Em suma, o importante é se conseguir chegar a qualquer lugar, mas não que 

qualquer um vindo de qualquer local consiga chegar lá. A quantidade limitada de transportes 

públicos para a Zona Sul do Rio nos finais de semana e para Jurerê Internacional de um modo 

geral, são os maiores exemplos desta tentativa de segregação. 

 Para os de fora, estes são bairros onde vivem os “grã-finos”, as “pessoas com dinheiro”, 

“a gente rica”, “os ‘artistas’”, “os famosos”, “os políticos”, locais dos “casarões” ou 

“apartamentos gigantes, luxuosos e caros” daquelas pessoas que saem nos jornais e aparecem 

na televisão, nas novelas da Globo. Os próprios bairros são, também, estrelas da TV, das rádios 

e dos jornais. Tendo sua beleza, charme, glamour ou outras de suas qualidades positivadas 

narradas, fotografadas e gravadas em vídeos. Em suma, bairros residenciais de alto custo e alto 

padrão de vida separados para as camadas de alta renda. Os bairros da Zona Sul da cidade do 

Rio de Janeiro concentram tudo isto. Responsáveis por tornar o Rio a “cidade maravilhosa”. Na 

Zona Sul de Niterói, quase. Jurerê Internacional ainda mais. Contando hoje com os vídeos 

altamente visualizados das suas “baladas”, fazendo as pessoas se aterem, como se atém 

 
20 Veja: “Rio: moradores de Ipanema protestam contra metrô no bairro” 
https://www.redebrasilatual.com.br/cidades/2011/10/rio-moradores-de-ipanema-protestam-contra-metro-no-
bairro/, acesso em 10/10/2020; e também: “Moradores de bairro nobre do Rio fazem panelaço em protesto contra 
construção de estação de metrô”: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/10/22/moradores-de-
bairro-nobre-do-rio-fazem-panelaco-em-protesto-contra-construcao-de-estacao-de-metro.htm, acesso em 
10/10/2020. 

https://www.redebrasilatual.com.br/cidades/2011/10/rio-moradores-de-ipanema-protestam-contra-metro-no-bairro/
https://www.redebrasilatual.com.br/cidades/2011/10/rio-moradores-de-ipanema-protestam-contra-metro-no-bairro/
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/10/22/moradores-de-bairro-nobre-do-rio-fazem-panelaco-em-protesto-contra-construcao-de-estacao-de-metro.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/10/22/moradores-de-bairro-nobre-do-rio-fazem-panelaco-em-protesto-contra-construcao-de-estacao-de-metro.htm
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geralmente, ao superficial. 

 

 

2.5. Viver no topo: as coberturas com a máxima da mentalidade elitista 

 

 Baseados no dito acima, caberia, então, algumas reflexões sobre o necessário e o 

extraordinário, tendo em vista que viver em muitos destes bairros passou a se relacionar com 

consumo de luxo destinado a um número ínfimo da população. Alguns destes apartamentos e 

algumas destas casas possuem tamanhos “fora do comum”, ocupando largos terrenos, que 

encarecem ainda mais o valor de mercado destes imóveis. Em “Um lugar ao Sol”, além de 

deixar nítido o desejo de “estar no topo” e com a “vista privilegiada” (possibilitada pelo 

primeiro) sobre a cidade, isto é, “estar por cima”, grande parte dos participantes se preocupa 

com o tamanho do espaço. Têm uma maneira de organizá-lo e deixar “a cara” deles. O tamanho 

tem, igualmente, relação direta com esta ideologização do espaço. Com esta construída 

necessidade de ser e ter o maior. As coberturas que residem seriam a materialização destes 

desejos que se tornam necessidades, com “espaço de sobra”, belas vistas, sossego propiciado 

pela distância entre outros condôminos e da cidade de um modo geral, pois não há vizinhos 

indesejados acima nem ao lado. 

 O próprio avanço urbano, representado através da verticalização, é a expressão de uma 

corrida, que agora já não é mais sobre quem chega mais longe horizontalmente no globo. Isto 

é, uma corrida vertical. Uma das medidas do desenvolvimento é a altura das construções 

Superioridade pode se expressar também pelo desejo de se isolar, isto é, se distanciar, e ser 

visto e lembrado por esta distância atingida. Desta maneira, os viventes do alto se sentem mais 

importantes, um público “VIP”. Mas no Estado do Rio de Janeiro e em alguns outros locais do 

Brasil, esta situação é paradoxal: ainda que existam as caríssimas coberturas e os grandes 

escritórios nos arranha-céus dos centros, e mesmo as mansões em morros, rapidamente se 

remeterá a favelas em se pensar sobre viver no alto. 

 Estas pessoas têm a liberdade de escolher viver onde querem com o dinheiro que 

possuem. Devido a isso, o preço sozinho não pode ser critério de análise das escolhas das 

camadas mais ricas. Como se pode dizer que o dinheiro confere liberdade de escolha e de 

trânsito a estas pessoas, que não a maior parcela da população que têm sua habitação 

diretamente vinculada às necessidades, então, outros fatores influenciam nas escolhas 

(PINÇON & PINÇON-CHARLOT, 1989, 1997; LEITE, 2013). Escolhas são, obviamente, 

construtos sociais relacionados ao habitus (Bourdieu, 2011). Este construto pode variar ao 
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longo da história, como podemos notar nos exemplos de práticas de consumo que em 

determinados períodos, passaram a se relacionar com algumas camadas da sociedade, sendo 

posteriormente apropriado por outras, fossem estas práticas relacionadas por camadas acima ou 

abaixo (Ibid.). 

 No quesito moradia, viver em apartamentos em prédios que são considerados “moradia 

coletiva” era um tipo de construção relacionada a camadas inferiores, “operários”, até serem 

apropriados pela “classe média”. Em nosso país, apartamentos se iniciaram como prática de 

consumo já de uma “elite cultural inclinada aos padrões de modernidade” (RAMIRES, 1998). 

Ou seja, uma importação. Por fim, este tipo de moaradia foi ainda mais sofisticados (LEITE, 

2013) e se tornou os apartamentos luxuosos “fora do comum”, como citam o casal Pinçon 

(1989). Neste sentido, podemos dizer que o “fora do comum” que estas moradias representam 

é um processo de sofisticação que intende o distanciamento do “público comum”. 

 Notamos que a dinâmica desses bairros tem relação direta com sua geografia, enquanto 

que também se relaciona a fatores como a história, dentre outros. Separei estes dois fatores que 

são alguns dos fatores dependentes da valoração que as pessoas fazem. A partir do fetiche pelos 

predicados que estes bairros recebem historicamente, se constrói o valor que agrega, também, 

o “valor de mercado”. Em seu estudo sobre a alta costura, Bourdieu (1975) demonstra a 

existência, em Paris, de uma metáfora geográfica que expressa as diferenças hierárquicas 

sociais. “Direita” e “esquerda”, “norte” e “sul”, lados, coordenadas, espaços que estão 

impregnados pelo ideário social. Na cidade do Rio de Janeiro, a Zona Sul representa o local 

que dominou o imaginário social com representações de luxo, beleza, sofisticação e requinte. 

Daí o fato do bairro onde sou nascido ser considerado a “Zona Sul da Zona Norte”. É a ideologia 

que consolidou o Sul como o desejado e o Norte como sua oposição. Aquilo que está em 

oposição à Zona Sul representa atraso, desorganização, falta de beleza. Ou, ao menos, quando 

possui seus predicados, não estão, ainda assim, ao mesmo nível. É também a ideologia que faz 

com que a distribuição socioespacial se caracterize por profissões mais prestigiadas, que estas 

se concentrem nestes bairros igualmente mais privilegiados. Consequentemente, alguns 

serviços serão abundantes nestes locais, e escassos em outros. 

O binômio “coisa de pobre”/“coisa de rico”, isto é, da superioridade contra a 

inferioridade, pode aparecer quase como natural após anos de investida das camadas acima da 

sociedade para se distanciar e controlar aqueles que definiram como inferiores. Adquirir uma 

cobertura em um bairro nobre é, assim, uma exibição de poder. Um ritual de ascensão ao trono. 
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3. A ASCENSÃO: O PROBLEMA DA MOBILIDADE SOCIAL E A INTERAÇÃO 

INTERCLASSE 

 

“Somos sempre o burguês de alguém” (LE WITA, 1988, p. 53) 

 O fato de que de acordo com dados critérios se integra ou se é excluído de dada camada 

da sociedade me faz refletir sobre a condição dos agentes transitórios e da possibilidade ou 

impossibilidade de acessar e ser aceito em certos espaços preestabelecidos sob critérios que 

possivelmente fossem estáticos. Haveria ou não um limite para este tráfego entre os espaços 

em um “país mestiço” como o Brasil? A minha própria condição enquanto “um negro-

favelado”, mas envolvido com atividades que pelos meus próprios pares são vistas como “não 

para pessoas como eu”, me parece oferecer-me uma dupla exclusão, ao invés de uma nova 

integração. Experimentei uma alienação do meu local de origem, ao mesmo tempo em que não 

me senti totalmente integrado aos novos espaços de frequência. Mesmo neste processo em que 

me pulo mais e mais, critério para os segundos espaços que demandam “temperamento” e 

“refinamento”, esta origem permanece como um estigma, e o estranhamento dos pertencentes 

aos primeiros, ao menos aqui no Rio de Janeiro, igualmente torna-se acentuado. 

 

 

3.1. O que é ser um burguês? 

 

 Em seu estudo sobre a bourgeoisie francesa, Le Wita (1988) nos demonstra como esta 

categoria foi construída ao longo de séculos sempre denotando uma ambiguidade. Segundo a 

autora, historicamente a burguesia sofre uma dupla negação, por se tratar de uma classe 

intermediária. A ambiguidade consiste no fato de que, ao mesmo tempo em que o burguês não 

está abaixo como as classes populares, ele também não está acima, como a nobreza. E muitas 

vezes sua percepção e valorização se alternam como um pêndulo. Nem nobres, nem 

camponeses, nem trabalhadores. Daí, tanto a ambiguidade dos sentidos, que nem sempre são 

nobres. E, devido a isso, a dificuldade em se definir o burguês. “Burguês” e “burguesia”, tanto 

foram termos pejorativos, quanto pra exaltar orgulho. Ainda que os ocupantes da metade da 

pirâmide sejam praguejados por cima e por baixo, o processo natural de mover-se para cima 

faz com que os abaixo espelhem-se em seus passos. Os nobres são dignos de serem exemplos. 

Não encontramos no vocábulo expressões para maldizer a nobreza. 

 Souza (2016) demonstra a variação da utilização destes termos que denotam “classe de 

pertencimento” ao longo de séculos. Devido aos estudos que “descobriram a sociedade”, passou 
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a haver um questionamento da ordem social e uma adesão de grande número de pessoas a dadas 

classes. A que mais cresceu em adesão, naturalmente, foi a “classe trabalhadora”, inexistente 

em alguns períodos anteriores, muito influenciada pelas teorias de cunho socialista (SOUZA, 

2016). O estudo deste sociólogo nos traz o exemplo inglês da estratificação social onde há, ao 

menos, três noções principais que, ao longo da história, vão entrando e saindo de cena. Isto é, 

a depender do contexto histórico, vão se uma dando lugar à outra, como observado por 

Cannadine (1999, citado por Souza, 2016). Esses modelos seriam “simplificações grosseiras da 

realidade” (SOUZA, 2016, p. 33), onde a palavra “classe” é sempre utilizada para representar, 

apesar das variações históricas. Segundo Souza, para Cannadine 

o modelo histórico mais popular foi o hierárquico, i.e., a descrição da sociedade como 
um continuum, uma gradação de finas camadas interligadas por relações verticais, do 
ponto mais baixo até o cume da hierarquia social. O segundo modelo é o triádico, a 
concepção da sociedade como composta por três grandes grupos sociais, normalmente 
classificados como as classes baixas, médias e altas. Por fim, ele apontou a existência 
de um modelo dicotômico e/ou polarizado, em que a sociedade é vista como dividida 
entre dois grupos antagônicos em conflito real ou potencial. (Ibid.) 

 Conflitos de classe existem e estão na nossa cara, ainda que alguns se esforcem para 

negar. Mas tanto quanto há estes negacionistas, há aqueles que visam denotar como sendo este 

o único conflito social existente. Existem os momentos em que podemos notar uma 

solidariedade interclasse, em especial contra algum conjunto de pessoas arbitrariamente ou 

deliberadamente separados como um “grupo”. Está separação, tanto endógena, quanto exógena, 

pode levar a uma noção essencialista dos indivíduos envolvidos. E temos exemplos na história 

da humanidade, assim como exemplos nacionais, de onde terminam estas essencializações que 

terminam também por servir como maneira de distanciamento dos indivíduos essencializados. 

Em nosso país, a ideia de “harmonia” tem prevalecido. Esta ideia tem, aliás, afetado a própria 

noção do conflito classista de nossa sociedade. Esta disputa entre a negação e a afirmação da 

existência das classes e, assim, dos conflitos, estariam relacionadas a uma disputa pela 

classificações sociais (BOURDIEU, 2013). Esta prática é o que Brubaker (2002) chamou de 

groupism (grupismo), uma tendência em se separar conjuntos de pessoas e criar uma 

delimitação a estes. 

 Este trabalho está em consonância com o de Souza, que, para demonstrar o funcionamento 

da desigualdade social no Brasil, realizou um estudo detalhado a partir do IRPF21. Isto é, não a 

partir dos “pobres”, como comumente se faz, mas a partir das classes “médias” e “altas”. 

Trabalho semelhante para se estudar a “alta burguesia” é do casal Pinçon (1989), que, através 

 
21 O Imposto de Renda de Pessoa Física é um imposto brasileiro cobrado anualmente e que incide sobre os 
rendimentos de pessoas físicas com um piso estipulado. Atualmente, o este piso está em R$ 28.559,70 anuais.   
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de um estudo sobre os dados do ISF22 onde apresentavam os bairros de concentração dos “mais 

ricos”, iniciou sua pesquisa de campo nos beaux quartiers de Paris onde estão os maiores 

pagadores do ISF. A ideia que muitos têm de classe é que esta se resume a divisão por faixa de 

renda. Capital simbólico é igualmente muito forte e, por vezes, supera o econômico. A 

dificuldade em se definir a burguesia se caracteriza, ainda, em se fixar a mesma em uma 

diversidade de camadas: “classe alta”, “classe média alta”, “classe média”, além da miríade de 

sufixos que, então, dissolvem ainda mais o prefixo burguesia: “alta”, “baixa”, “industrial”, 

“financeira”, “mercantil”, “católica”, “protestante”. Com esta variedade de nomes, notamos a 

gradação e a diversidade da burguesia. A diversidade que torna difícil definir a burguesia, é, 

igualmente, o que a torna o que é (LE WITA, 1988). 

 

 

3.2. Mudando de vida: ascensão ou “aburguesamento”  

 

 Em muitas ocasiões, pessoas de origens semelhantes e com características que geralmente 

as prenda em certos estereótipos (por exemplo, vindas de favelas, “negras”, monoparentais, 

etc., características que seriam, dado o que geralmente se diz acerca da burguesia, uma antítese 

da mesma), possuem, de alguma maneira, uma “vantagem” em relação a uma parte de seus 

pares com tais características sociais. Vemos que, de certo modo, a citação de Béatrix LeWita 

(1988) prevalece em inúmeras situações do nosso cotidiano. Demostrando ser possível, em 

alguns momentos, acessarmos um topo local, não o topo geral (ANDRADE, 2014). Mesmo os 

países mais pobres têm suas elites. Os “10% mais ricos do Brasil” são mais ricos que os “10% 

mais ricos da França” (SOUZA, 2016). As hierarquias situacionais e regionais existem, e 

podemos nós sermos os “burgueses” do local em que nos encontramos naquele momento. Por 

alguns critérios genéricos, mesmo eu já fui chamado de “playboy” algumas vezes, fosse em 

forma de uma “brincadeira”, ou “séria”. Geralmente, por estar em posse de algum produto 

atribuído pelo locutor à elite ou às altas classes, ou mesmo apenas a uma classe poucos degraus 

acima da sua. Também por acessar algum espaço que “pessoas do meu tipo não devessem 

acessar”. Em suma, por estar em posse de algum “capital” não atribuído à “nossa classe”, e 

tanto os objetos quanto locais são tornados capitais, sinais de distinção (BOURDIEU, 1989). 

 
22 Imposto de solidariedade sobre a riqueza (Impôt de solidarité sur la fortune) é um imposto francês pago 
anualmente todo o primeiro de janeiro. Diferente do IRPF, este imposto recai apenas para grandes fortunas, aliás, 
ele sucede ao Impôt sur les grandes fortunes, com algumas poucas modificações. Pagam o ISF os contribuintes 
cujos ativos excedam os € 1.300.000,00. 
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 Como mencionamos anteriormente, o próprio endereço se torna um destes capitais que 

serve como um sinal distintivo. Alguns de nós ultrapassaram algumas “fronteiras” dos locais 

designados para “pessoas como nós”. Através da educação ou da arte (educação artística), 

acessamos espaços que inicialmente não estávamos preparados para acessar. O camelô que me 

chama de “patrão”, o atendente que me trata por “senhor” são exemplos de uma 

momentaneidade da posição de classe. Esta posição varia no tempo e no espaço, de modo a não 

anular, obviamente, a posição que ocuparia a maior parte do tempo, a considerada principal: a 

classe de “pertencimento”. Aqueles aspectos da vida do sujeito que servem como “âncoras 

identitárias” (OLIVEIRA, 2012). Isto é, que fixam a identidade do sujeito independente do 

contexto em que este se encontra. Tatiana de Oliveira (2012) argumenta sobre as noções de 

autores como Foucault (2000 [1979]) e Bauman (2001) que se tornam complementares a esta 

ao argumentarem de modo a nos demonstrar não haver nenhum determinismo acerca do local 

de pertencimento e demonstrar que não se pode essencializar as identidades. Agentes que 

estariam em constante trânsito teriam suas identidades seriam igualmente em câmbio (Ibid.). 

  A diversidade inerente à metrópole que Simmel (2005 [1903]) se referia propicia, 

igualmente, uma multiplicidade dos locais, e nestes somos a cada momento alguém diferente. 

Assim se constrói a singularidade de nosso ser. Esta construção do indivíduo das sociedades 

modernas tem em tudo relação com o ideal de “mobilidade social”, isto é, de trânsito. Se, como 

se referiu Bourdieu (1975), a cidade é uma metáfora geográfica da vida social, igualmente, esta 

mobilidade seria uma materialização desta expressão social metafórica. Em outras palavras, um 

dos indicadores de “mobilidade social” é mudar de endereço. Ir morar em ou frequentar um 

“lugar melhor”. A ascensão, então, tem relação com a complexificação e a sofisticação. Estes 

dois poderiam ser vistos como indicadores de ascensão. Indicadores de aprimoramento e, 

igualmente, de um “aburguesamento”. 

 O processo de ascensão social, processo de “autoafirmação” ou processo de 

“aburguesamento” (OLIVEIRA, 2012; SOUZA, 2016) é um processo de “mobilidade 

verticalizada” onde o indivíduo, através de um margem de escolha, visa “direcionar os 

caminhos a serem percorridos[…] Essa margem de escolha individual é intitulada pelos 

estudiosos das sociedades complexas moderno-contemporâneas como projeto” (Ibid.). O 

projeto é uma conduta organizada para atingir fins específicos (SCHUTZ, 1962, Apud. 

OLIVEIRA, 2012). Esta “escolha” implica numa ruptura com “os mecanismos englobantes da 

sociedade” (OLIVEIRA, 2012, p. 66). Ainda assim, estas escolhas estariam restringidas ao 

campo das possibilidades 

O projeto no nível individual lida com a performance, as explorações, o desempenho 
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e as opções, ancoradas a avaliações e definições da realidade. Estas, por sua vez, nos 
termos de Schutz, são resultado de complexos processos de negociação e construção 
que se desenvolvem com e constituem toda a vida social, inextricavelmente 
vinculados aos códigos culturais e aos processos históricos de longue durée” (Velho, 
1994, p.28, citado por Oliveira, 2012, p. 67). 

 Em comparação com as “famílias tradicionais” que possuem há mais tempo (às vezes, há 

muito mais tempo) uma diversidade de capitais, aqueles que ascendem estão muito mais 

propensos à queda e “retornar para onde vieram” (SOUZA, 2012), semelhante às tradicionais 

grifes luxuosas já estabelecidas em Paris. Através do burburinho popular que comumente 

escutamos, percebemos algumas das vias consideradas para se atingir a ascensão social. 

Discursos que muito servem para analisar a visão de mundo destes grupos. 

 Temos o casamento como uma dessas vias para ascensão: “Aproveita, que ele tem 

grana!”, é uma fala que comumente ouvi crescendo na favela. “Ele tem classe. Não vai querer 

a camareira.”, comentário em uma conversas entre duas mulheres em um ônibus vindo de Jurerê 

Internacional. Se associar a alguém com mais “posses” é uma maneira de não apenas usufruir 

destas posses, como também aliviar a própria carência, mesmo que momentaneamente. A 

hipergamia é um princípio encontrado em boa parte das sociedades humanas, segundo estudo 

de Robert Ezra Park (1950, pp. 117-137). Uma regra segundo a qual as mulheres devem se 

casar para acima, jamais para baixo, seguindo o próprio princípio que anseia por mobilidade 

social e melhoria de vida. O casamento é uma maneira de mudar de vida e escapar do “local” 

atual que representa a pobreza. Apesar de formal na Índia, este princípio não precisa ser 

institucionalizado para ser aplicado. Ainda assim, esta regra enfrenta uma ambiguidade em 

nossa sociedade, como podemos notar na pejorativização das “alpinistas sociais”. As histórias 

que alguns colegas que se relacionaram com filhas da classe média que se aventuraram em 

território da favela ou que os encontraram em espaços interclasse (escolas, clubes de ginástica, 

trabalho, praias, etc.) são um bom exemplo. O proverbial “não traga preto para dentro de casa”: 

o sentido desta sentença não é somente literal. Nem sempre é proibido (ao menos não com tanta 

força) ter amigos negros dignos de frequentar o espaço da família deste meio. A restrição maior 

seria integrar este à família através de laços mais atados, como o do namoro ou casamento, que 

seria visto como regressão e, assim, descensão (Ibid.). 

 Os “estudos” são outra maneiras de se “fugir” da condição da pobreza, também a via pela 

qual se permance em uma classe valorizada e se faz a manutenção do status quo: “Estude para 

mudar de vida.”, “Estude para não ser igual seu pai ou sua mãe.”, são alguns dos discuros que 

ouvimos na infância e juventude. A instituição da escola (“formadora de cidadãos”), e 

posteriormente, a “universidade” (o espaço do “conhecimento”), são vistas como algumas das 

principais vias para se ascender socialmente. Estes espaços aumentam o campo de 
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possibilidades dos indivíduos através de novas redes e do próprio conhecimento. Estudando e 

acumulando conhecimento, uma forma de capital, o indivíduo igualmente se afasta da condição 

original. A depender da instituição de ensino, varia o prestígio social do indivíduo (OLIVEIRA, 

2012). 

 “Trabalhando” é, assim como “estudando”, uma das ditas melhores maneiras de mudar 

de vida: “Essa é minha oportunidade de sucesso.”, “Vou empreender.”, ter a vida marcada pelo 

gerúndio, indicando que este é um processo, uma construção que vai de pouquinho em 

pouquinho levando o indivíduo ao seu objetivo de mudar de vida. Abrindo um negócio e se 

tornando um self made man ou conseguindo um bom cargo em uma boa empresa, isso tudo 

fruto do próprio esforço. Esta ideologia impregnada pelo individualismo traduzido nas noções 

de mérito pessoal e prestígio social. Meritocracia é uma ideologia burguesa que informa que o 

“sucesso”, um valor individual, é fruto do autosacrifício. O sucesso é medido em termos 

quantitativos de aquisição material, em especial, com o dinheiro como o termômetro da 

autorealização (LIMA, 2007). Esta condição do sucesso que afasta o indivíduo de uma condição 

original é caracterizasa, também, por um desenraizamento. Este desenraizamento é próprio do 

individualismo e é necessário para mover-se adiante na escalada social. 

 O próprio desenraizamento vinculado a esta ideologia liberal burguesa da meritocracia 

propicia este fenômeno crucial na mobilidade que que é “mudança de endereço”. Assim como 

“ir para a cidade grande” tem sido tido como a maneira mais promissora para se ascender 

socialmente, pois lá estariam as “oportunidades” e o dinheiro que se tornou o mandante das 

relações (SIMMEL, 1903), demonstrando, aliás, que assim como oposição entre a “cidade 

grande” (a metrópole) e os demais locais, em especial “o campo”, a simples troca de endereço 

pode ser um “sinal de mudança de vida” (ascensão ou descensão) e, tal como anteriormente 

dito, um sinal de distinção. “Sei que quem mora lá, quer ir embora”, “Ainda sou classe baixa, 

mas estou melhor aqui”, disseram alguns que vieram do Morro do Turano. Os indivíduos 

desenraizados que ascendem socialmente relatam um desconforto em voltar aos locais em que 

viveram em estágios de classe inferiores (VELHO, 1989). Viver em um “lugar melhor” está 

nos planos de muitos cidadãos e é uma maneira de se distanciar de uma condição original tida 

como muito inferior ou não tão boa quanto a posterior. Fluxo comum da humanidade (PARK, 

1950; Duarte & Gomes, 2008). Esta “melhoria” através da “mudança” e que também propicia 

uma mobilidade está impregnada por atribuições de valores sobre o lugar e o indivíduo. Mudar 

de endereço, implica em, também, mudar os “modos” e os hábitos. Resumindo, se 

“transformar” e se “adequar”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“O ressentimento, a ninguém é mais prejudicial que ao próprio 

ressentido” – Nietzsche 

Os preconceitos, que percebemos como mútuos, não beneficiam a todas as camadas da 

sociedade. Enquanto que ele prende os membros das camadas inferiores em seus “locais de 

pertencimento”, ele aumenta as vantagens daqueles que já as possuem em excesso. Como 

apontando por Milton Santos ao dizer que a classe média “não quer direitos, ela quer privilégios, 

custe os direitos de quem custar”, é notório que o interesse maior em nosso país tem sido uma 

disputa imagética onde os de cima visam parecer melhores que os de baixo e através disto criar 

uma distância entre estes que repugnam. Qualquer expressão de igualdade para membros de 

classes superiores brasileiras seria equivalente a se rebaixar ao nível daqueles que eles já 

categorizaram como inferiores. A aceitação destas hierarquias como naturais é a aceitação de 

estar por baixo. Ao aceitar estar acima de alguns, aceita-se também estar abaixo de outros. As 

classes superiores se beneficiam bastante da ignorância dos inferiores acerca delas, enquanto 

que elas reafirmam suas posições. Ao longo deste trabalho vimos que a geografia das cidades 

é, como aconteceu no caso da alta costura estudado por Bourdieu, uma expressão, uma 

reprodução do funcionamento social dos dois bairros. O local de nascimento também pode ser 

associado ao pertencimento social, neste sentido, transformar ou manter algumas maneiras de 

viver são ações que podem demonstrar resistência ou submissão aos ditames de diversas forças 

superiores, em especial as do “mercado”, isto é, daqueles que controlam o mesmo e moldam 

gostos, costumes e controlam acessos. 

O reconhecimento das injustiças sociais não tem como fim a piedade ou autopiedade 

reformistas expressas nas ideologias de glamourização da pobreza que, aliás, reafirmam e 

aceitam tais injustiças, mas sim uma subversão destas. Como as palavras de Wilson indicam, 

comumente queremos entender “opressões” a partir dos “oprimidos”, sugerimos tentar olhar 

para todos os lados. Deste modo, “o problema da pobreza” pode ser entendido a partir do 

“problema da riqueza” (que não é geralmente visto como um problema).
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