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RESUMO 

 

A análise da influência dos manuais de etiqueta nas “novas” configurações sociais 

constituiu o objeto de pesquisa do presente estudo, especificamente, no tocante às 

formas de disciplinamento dos comportamentos na sociedade contemporânea. Partimos 

do pressuposto que os discursos contidos nesses manuais de etiqueta geram sentidos e 

significações entre os grupos sociais engendrando papéis intercambiáveis nos modos e 

comportamentos dos indivíduos que, supostamente, coexistem harmonicamente em 

quaisquer esferas do convívio social. Desse modo, investigamos se os manuais de 

etiqueta impresso ocupariam ainda algum espaço na sociedade brasileira contemporânea 

em meio a um universo midiático de informações multidimensionais, onde a interação 

face a face pode ser mediada pelas interações virtuais. E por que os manuais de 

etiqueta? Por se apresentar como o mais tradicional meio de ensinamento e reprodução 

de regras de civilidade. Num amplo universo de informações dentro do espaço digital e 

em rede, eles continuam sendo extensivamente publicados no Brasil, inclusive com 

rápidas reedições e atualizações de códigos. Analisar as formas de disciplinamento 

estético e funcional do corpo na sociedade do consumo, tendo como referência empírica 

os manuais de etiqueta do século XXI, foi o objetivo geral que norteou esse estudo. 

Optamos pela pesquisa bibliográfica apoiada na AD - Análise do Discurso, porque nos 

possibilitou compreender o quê os discursos dos manuais de etiqueta tem a dizer sobre a 

sociedade em que se insere, já que é uma parcela dela que legisla esses códigos e amplia 

o exercício da reprodução. Por fim, consideramos que os manuais de etiqueta muito 

mais do que um “tom” providencial utilizado na atualidade, não são regras 

simplesmente determinadas; para tudo existe uma explicação, uma informação a mais, 

uma argumentação. Pois, um leque de opções é demostrado aos leitores. Cabendo aos 

mesmos mediar às decisões certas. Se existe um conceito de certo, existem 

predeterminações. Se o mercado editorial investe no segmento, é porque há público 

consumidor expansivo, mesmo com o propagado discurso do respeito às 

individualidades, às subjetividades, á liberdade de ação. 

 

Palavras-Chave: Manuais de etiqueta, regras de civilidade, interações sociais, corpo, 

consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The analysis of the manuals of etiquette in the "new" social settings was the research 

object of the present study, specifically, with regard to forms of discipline of behavior 

in contemporary society. We assumed that the speeches contained in these manuals of 

etiquette generate senses and meanings among the social groups producing 

interchangeable roles in manners and behaviors of individuals who supposedly coexist 

harmonically in any spheres of social conviviality. Thus, we investigated if the printed 

label manuals would occupy some space in contemporary Brazilian society amid a 

media information multidimensional universe, where face-to-face interaction can be 

mediated by virtual interactions. And why the manuals of etiquette? By performing as 

the more traditional means of teaching and playing rules of civility. In a large universe 

of information within the virtual space and networked, they continue to be extensively 

published in Brazil, even with quick reprints and code updates. Analyzing the forms of 

aesthetic and functional discipline of the body in the society of consumption, with 

empirical reference manuals of etiquette in the 21st century, was the general objective 

that has guided this study. We opted for the bibliographical research supported in AD-

discourse analysis, because it enabled us to understand what the speeches of etiquette 

manuals have to say about the society in which it operates, since it's a parcel her that 

legislates these codes and extends the exercise of reproduction. Finally, we consider that 

the manuals of etiquette more than a "tom" providential used today are not simply 

certain rules; for everything there is an argument. A range of options is shown to 

readers. Fitting the same mediate the right decisions. If there is a concept of right; There 

are preconditions. If the editorial market invests in segment, is because there are 

expansive consumers, even with the widespread speech of the individualities, 

subjectivities, the freedom of action.      

Keywords: Manuals of etiquette, rules of civility, social interactions, body, 

consumption.  
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INTRODUÇÃO  

 

Inserido em um contexto de capitalismo global
1
, o discurso soberano da 

atualidade é o da liberdade irrestrita. Em meio à discussividade dessa irrestrita 

liberdade, ressalva-se à obediência às leis constitucionais dos Estados democráticos e, 

dentro dessa mesma dimensão, a “alteridade” referente às diversidades dos modos e 

comportamentos dos indivíduos, que, supostamente, coexistem harmonicamente em 

quaisquer esferas do convívio social. Mas a multiplicidade dos esquivos ao convívio 

coletivo, seja formal ou informal, demonstra que as traduções da sociedade 

contemporânea são paradoxais ante ao fenômeno do individualismo, onde o outro é 

ignorado em suas diferenças sociais e culturais engendrando, desta forma, papéis 

intercambiáveis no campo cognitivo das interações sociais. 

O fenômeno do individualismo se exacerba ora tendendo para solidão, ora para 

a liberdade. Desse modo, restringe-se a certo convívio social estritamente necessário e 

materialmente providente, onde o indivíduo se “nega” a abandonar a solidão – pois essa 

passa a ser entendida como uma dimensão ontológica de segurança e privacidade -, o 

que contribui com a fragilidade dos laços sociais no tocante ao estar junto e com o 

afrouxamento das regras de coexistência e relacionamentos duráveis.  

Diante desse quadro discursivo, somos levados a indagar sobre a real 

importância dos códigos de civilidade que norteiam os grupos em suas interações 

sociais em meio a um universo midiático de informações multidimensionais, onde a 

interação face a face pode ser mediada pelas interações virtuais, se os manuais de 

etiqueta impresso ocupariam ainda algum espaço na sociedade brasileira 

contemporânea, que defende as liberdades e as diferenças sociais e culturais como 

direitos inato dos indivíduos em suas singularidades e coletividades.   

 E por que os manuais de etiqueta? Por se apresentar como o mais tradicional 

meio de ensinamento e reprodução dessas regras. Num amplo universo de informações 

dentro do espaço digital e em rede
2
, eles continuam sendo extensivamente publicados 

no Brasil, inclusive com rápidas reedições
3
 e atualizações de códigos.   

                                                             
1
 Segundo Anthony McGrew (apud HALL, 2005, p. 67), o processo de globalização “se refere àqueles 

processos atuantes numa escala global, quer transpõe fronteiras nacionais, integrando e conectando 

comunidades e organizações em combinações de espaço-tempo, em realidade e em experiência mais 

interconectado.”.     

 
2
 Podem ser encontrados manuais de etiqueta em forma de aplicativos para i-phone, i-pad e i-pod touch. 

Em 2011, o Manual de desenvolvimento sustentável foi disponibilizado para ser utilizado nesse tipo de 
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Unindo os ideais vigentes de individualismo e liberdade propagadas no 

contexto social com a percepção de que essas publicações aumentaram em vendagem e 

número de autores e publicações no Brasil, chegou-se ao objeto de pesquisa: analisar a 

influência dos manuais de etiqueta nas “novas” configurações sociais na sociedade 

brasileira contemporânea.       

 Delimitado nosso objeto, alguns questionamentos foram significantes para o 

presente estudo: Que tipo de liberdade individual precisaria de manuais de etiqueta para 

nortear-se? Por que em meio ao individualismo prospera um modelo de corpo ideal? 

Num contexto de tantas vicissitudes e efemeridades, qual a importância de se ler regras 

que, por definição, padronizam e conformam? De onde surgem tais códigos? Quem os 

define e os legitima?  Quem os seguem? Por que o consumo passou a ser direcionado 

pelas diretrizes da moda? Partiu-se desses questionamentos para um objetivo geral: 

analisar as formas de disciplinamento estético e funcional do corpo na sociedade do 

consumo, tendo como referência empírica os manuais de etiqueta no século XXI. 

Foram dadas ênfases às três questões centrais que reafirmam esse 

disciplinamento: os padrões instituídos de apresentação pessoal, comportamento e 

convivência, e o modelo típico-ideal de corpo. Por fim, as regras do gosto
4
 e da moda e 

o incentivo ao consumo como prerrogativas de produção de bem-estar e satisfação 

pessoal.          

 Historicamente, todas as sociedades criaram códigos relacionais que, em seus 

aspectos simbólicos e práticos, orientaram as relações entre grupos e indivíduos. Assim, 

a história das “boas maneiras” relaciona-se diametralmente com as regras de 

comportamento social. Aprender as regras de etiqueta vai muito além de um mero 

capricho, pois tangencia preceitos morais e éticos que convergem, de certa forma, não 

                                                                                                                                                                                   
aparelho. A tiragem foi de 2, 8 milhões, de acordo com dados a Editora Abril. Disponível em: 

http://planetasustentavel.abril.com.br/manual/manual.shtml. Acesso em 03/04/2012.  
3
 Por exemplo é a publicação Chic: um guia básico de moda e estilo (2005) foi lançado em 1996. 

Adquirimos um exemplar da 26ª edição. Em 2011 chegou à 28ª edição, vendendo mais de 84 mil 

exemplares. No mesmo ano, foi atualizado. Já o Chic homem: manual de moda e estilo (2005), estava em 

sua 17ª edição em abril de 2011, com quase 65.500 cópias vendidas, segundo dados da revista Veja: 

disponível em: http://veja.abril.com.br/agencias/ae/comportamento/detail/2011-04-1903136.shtml. 

Acesso em 06/04/2012.   

4 Para Bourdieu, o gosto é uma propensão e aptidão à apropriação material e/ou simbólica de uma 

determinada categoria de objetos ou práticas classificadas e classificadoras. Derivado de condições 

espaciais, o gosto gera esquemas éticos e estéticos que permitem ou não reconhecer distinções simbólicas 

que se manifestam através das necessidades e preferências de um grupo por objetos de apropriação (apud 

ORTIZ, 1983, p.82). 

http://planetasustentavel.abril.com.br/manual/manual.shtml
http://veja.abril.com.br/agencias/ae/comportamento/detail/2011-04-1903136.shtml
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apenas com os princípios jurídicos de uma determinada sociedade, mas com fatores 

culturais de aceitação, reconhecimento e status.
5
  

  Esses códigos nem sempre confluem na esfera Oficial do Direito, mas, 

igualmente, possuem validez por meio de penalidades do senso popular. Mesmo não 

sendo formalmente imputadas, essas punições podem ser muito mais constrangedoras e 

até perpetuadas, porque advém dos olhares sociais que julgam e condenam com 

intensidades variadas, e às vezes, sem nenhuma condescendência os modos, os 

comportamentos daqueles que não se adequam as normas de civilidade que se imbrica a 

uma uniformidade estética referente à aparência, ao vestuário e ao corpo, cujas penas 

máximas são discreto afastamento social, segregação e ostracismo.  

Este estudo não adentra nesse mérito de perscrutar quem são os leitores dos 

manuais de etiqueta. Contudo, optamos por uma visão mais abrangente de público. 

Contamos com a possibilidade de consultas nas redes sociais sobre essas fontes. O que 

nos interessa é, especialmente, focalizar os discursos desses manuais e seus 

disciplinamentos envolvendo o espaço corpóreo, já que é nesse que se efetuam os 

disciplinamentos dos gestos, vestimentas e a própria atividade de consumo. É inegável o 

papel central do corpo como espaço de linguagem e moldagem.   

 De acordo com os conceitos de Goffman, as “gafes” podem ser consideradas 

como veredictos. Porque elas consistem em “fontes de embaraço e dissonâncias que não 

estavam nos planos da pessoa responsável por eles e que seriam evitados se os 

indivíduos conhecessem de antemão as consequências de sua atividade” (1975, p. 193). 

É uma explicação abrangente que por isso mesmo acaba envolvendo todas as 

linguagens: fala, escrita, gestos. Linguagens verbais e não verbais, para que se possa 

diagnosticar o conhecimento de antemão e as consequências de sua atividade, é 

necessário analisar o contexto que produziu a regra a qual a gafe é a exceção e o 

excedente.           

 Quanto ao corpus da pesquisa, optamos por selecionar convenções 

comportamentais que fossem tradicionalmente mais comuns a esse tipo de publicação, 

contemplando as regras de relacionamento. Algo entendido, aqui, como ponto crucial, 

quando consideramos a demarcação temporal deste estudo: a primeira década do século 

                                                             
5
 Segundo o Dicionário Enciclopédico de Teoria e de Sociologia do Direito (1999), o status é um termo 

puramente relacional, já que cada um deles existe apenas em relação a um ou mais status. Indivíduos 

associam-se a status somente através da participação em sistemas sociais nos quais estão inclusos. Os 

ocupantes do status de prestígio influenciam o pensamento e as ações da sociedade da qual faz parte, 

através das ideias inerentes a essas posições. 
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XXI. Nela, inscrevem-se a sociedade em rede
6
 de informações, de tecnologia móvel 

cada vez mais expansiva e da espetacularização individual, nos níveis real e virtual, sem 

esquecer a tenuidade das fronteias que separam esses níveis, se é que elas existem. 

 Em suma, analisarmos o porquê das regras de distanciamento, os discursos 

relacionados às formas de cumprimento e trato no espaço cotidiano, inclusive nas 

relações conjugais e com os famosos modos à mesa, além das relações comunicacionais 

mais recentes, por exemplo, por meio de celulares e e-mails. Nosso foco são as 

considerações referentes às relações interindividuais numa sociedade brasileira que, 

depositária do mundo globalizado, se engaja no discurso da liberdade de escolha, do 

respeito irrestrito às diversidades e da coroação das efemeridades.   

 Os legisladores desses códigos são, em geral, membros da elite
7
 social. Esses 

especialistas operam como detentores do conhecimento sobre as regras de interações 

sociais por meio dos jogos da aparência e da apresentação estabelecendo sociabilidades 

distintas em espaços sociais específicos. Esses códigos normativos que tendem a definir 

os padrões de civilidade e incivilidade, por meio dos manuais de etiqueta, convergem 

com o que Giddens (2002) denominou de “sistemas peritos”, ou seja, de sistema técnico 

de conhecimento que influencia as formas de ser e agir dos indivíduos no cotidiano. 

Desse modo, estabelece-se um elo de confiança nesses peritos e especialistas em regras 

de apresentação pessoal. Para Giddens (2002, p. 35), os “sistemas peritos se referem a 

sistemas de excelência técnica ou competência profissional que organiza áreas dos 

ambientes material e social em que vivemos hoje.” Neste sentido, esses legisladores, 

especialistas, são os principais veiculadores das regras de etiqueta no campo social.  

 Para explicitar as regras e compartilhá-las, lançaram-se mãos da sistematização 

dos manuais de etiqueta. De acordo com Norbert Elias (1994a), cujos escritos 

relacionados ao processo civilizador norteiam esse trabalho, essas publicações surgiram 

junto às sociedades de corte, na Europa Ocidental, alcançando mais tarde os demais 

estados. Aos manuais cabia civilizar, ou seja, coordenar gestos, dissimular emoções e 

manipular toda uma narrativa corpórea. Norbert Elias (1994a) demonstra como esse 

processo ocorreu e a que fins sociais servia. O ser civilizado possui funções diversas, 

mas estritamente relacionadas às relações sociais: através do polimento dos modos, 

supressão das emoções, refinamento dos gostos e a teatralização corpórea, o indivíduo, 

                                                             
6
 CASTELLS, Manuel. Sociedade em rede. Volume I: A era da informação: economia, sociedade e 

cultura. 8 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 
7
 Compreenda-se elite como àquela minoria existente em toda sociedade que, de várias formas, detém 

poder em detrimento de uma maioria que dele está privado (BOBBIO, 1986).  
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simultaneamente, protegia-se e se diferenciava dos demais grupos, aproximava-se dos 

seus pares sociais e, nessa ambiência interna, chama a atenção para o ser individual.   

1.1 Questões conceituais 

Ao longo deste estudo, alguns conceitos serão recorrentes. Primeiramente, 

porque eles fazem parte de certa gramática do tema, ou seja, para se falar em manuais 

de etiqueta, é necessário elencá-los. Segundo porque as próprias fontes primárias, por 

vezes os invocam.         

 O conceito de civilização – praticamente onipresente nos manuais de etiqueta 

ora pesquisados – refere-se, segundo Elias (1994a), a uma ampla variedades de fatos: ao 

nível da tecnologia, ao tipo de maneiras, ao desenvolvimento dos conhecimentos 

científicos, aos costumes. Refere-se, ainda, ao tipo de habitação, à vida privada, à forma 

de punição escrita no sistema judiciário ou à forma de se preparar os alimentos. Em 

suma, nada há que não possa ser feito de forma “civilizada” ou “incivilizada”, de 

acordo, obviamente, com os preceitos constituídos socialmente a esse respeito. Daí a 

abrangência conceitual.         

 Tão abrangente que, de acordo com Elias (1993; 1994), nem o próprio Ocidente 

se mostra linear. Para os franceses e ingleses, resume-se ao orgulho pela atuação de suas 

nações no progresso da humanidade, seja nos âmbitos cientifico, politico, econômico ou 

moral. E em tudo, encontra-se atuante uma dinâmica imperialista. Mas civilização não 

significa a mesma coisa para todo o Ocidente.     

 Para os alemães, Zivilisation, diz respeito apenas à aparência externa de homens 

e mulheres. É a expressão Kultur  que indica, basicamente, fatos intelectuais, artísticos e 

religiosos. Há uma nítida linha fronteiriça entre estes e os fatos políticos, econômicos e 

sociais. Elias (1994a) alia a definição de civilização à própria consciência que o 

Ocidente tem de si. Para ele, a sociedade ocidental dos últimos dois ou três séculos se 

define superior às mais antigas e às mais contemporâneas
8
. Desta forma, o Ocidente 

busca descrever o que lhe constitui o caráter especial e aquilo de que se orgulha: o nível 

de tecnologia, a natureza de suas maneiras, o desenvolvimento de “sua” visão de 

mundo.           

 Fernand Braudel (1992), ao inserir o método através do qual o historiador da 

cultura trabalha, aponta para os termos de civilização e cultura como sinônimos. 

                                                             
8
 As sociedades do Novo Mundo, vistas como “primitivas.” 
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Segundo ele, essa convergência ocorreu a partir do século XIX. Cultura seria um termo 

mais antigo. Cicero, na Roma Antiga, fazia referência a essa terminologia. Já civilização 

apareceu pela primeira vez em um texto escrito em 1766. Inclusive, de acordo com o 

autor, é posterior ao termo civilizar e civilizado.      

 Civilização, no pensamento de Braudel, indica um espaço, uma “área cultural”, 

um alojamento. Consiste num agrupamento regular, na frequência e a ubiquidade de 

certos traços numa área específica. São os primeiros signos culturais coerentes. Se há 

uma permanência dessa coerência no espaço e no tempo, ele denomina civilização ou 

cultura, o conjunto, o todo do repertório.       

 Bauman (2012, p.12)
9
 apresenta uma arqueologia do conceito. Segundo ele, na 

segunda metade do século XVIII, a ideia de cultura distinguia as realizações humanas 

dos fatos “duros” da natureza. A cultura como poder fazer dos homens e a natureza 

como aquilo a que se deve obedecer. No século XIX, permeado pelo pensamento 

durkheimiano, a tendência foi naturalizar a cultura a partir do conceito de “fato 

social”
10

.         

 Apenas no ultimo quartel do século XX essa tendência se inverteu. É o que 

denomina “a era da culturalização da natureza”. Ambivalências perpassam a história e a 

própria origem do conceito de cultura. Natureza e artificio, autoconstituição e o fato de 

ser constituídos são exemplos disso: 

Não admira que dois discursos diferentes e não facilmente conciliáveis se 

tenha ramificado a partir de um tronco comum, afastando-se cada vez 

mais. Em suma: um discurso gerou a ideia de cultura como atividade do 

espírito que vaga livremente, o lócus da criatividade, da invenção, da 

autocrítica e da autotranscendência; o outro apresentou a cultura como 

instrumento de rotinização e da continuidade – uma serva da ordem social 

[...]. A batalha jamais cessa - é o modo de vida próprio de todas as 

culturas. A sedimentação das formas e sua erosão caminham de par, 

embora obedeçam a “ritmos variáveis” (BAUMAN, 2012, p. 22-27).  

 

Em meio à sistematização de uma ampla revisão bibliográfica relacionado o 

que já se permitiu chamar de cultura, Bauman (2012) a reafirma como objeto 

sociológico, quando se reafirma a reivindicação de um significado mais profundo de 

justiça, liberdade, bem individual ou coletivo e norma.      

                                                             
9
 Em um ensaio sobre o conceito de cultura (2012), Bauman atualiza a discussão que engendrou a trinta 

anos. O autor assume um balanço conceitual da cultura durante este intervalo, tentando testar a veracidade 

das suas primeiras impressões sobre o termo.  
10

 Para Durkheim, os fatos sociais condicionam o comportamento dos indivíduos em sociedade. 

Constituem relações sociais exteriores e entre indivíduos, estabelecendo um poder coercitivo. Na forma 

da lei dos costumes, os constrangimentos correm quando se viola as demandas sociais.  
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 Já os conceitos de cortesia e civilidade são precedentes e se relacionam com o 

termo civilização. E, como este, são imprescindíveis para pesquisa ora apresentada. 

Elias (1994a) afirma que a palavra cortesia diz respeito às formas de comportamentos 

das grandes cortes feudais. Com o passar do tempo, na alta Idade Média, o termo se 

estendeu à burguesia. Nos séculos XVI e XVII, na esteira do Absolutismo monárquico e 

a decadência da nobreza guerreira, o termo coexistiu com o de civilidade como 

sinônimo e decaiu no final dos setecentos.      

 Civilidade, na perspectiva eliasiana, fazia referência a um comportamento social 

aceitável e adequado. Ele decaiu no século XVIII, com a paulatina consolidação da 

burguesia como antítese da barbárie e reconhecimento de que os fatos naturais e sociais 

compõem um processo ordenado. Para tanto, o papel do Estado-nação como 

disciplinador, mediador e difusor, na ótica de Elias (1993), foi primordial.  

 Diante da formação gradual do Estado, a nobreza não podia resolver seus 

conflitos com a força física. Era necessário utilizar-se do tipo de conduta não hostil 

denominada cortesia. O poder que se estabelecia por laços de fidelidade interpessoais 

passa a dividir espaço como algo hierarquicamente superior por ser institucionalizado. 

Esse é o momento em que surge uma nova ordem hegemônica mais forte do que meras 

pulsões naturais ou vontades pessoais: o processo civilizador (1993; 1994a). A partir 

dele novas formas de relacionamentos sociais engendradas por meio de padrões de 

comportamentos, vestimenta e expressão. Com ele, as noções do que é ou não 

civilizado. Nesse caso, ser civilizado é está dentro desse cosmo e a sua negação é a 

ignorância dos códigos ou o fato de não segui-los.      

 O controle dos corpos inicia-se cada vez mais cedo, ainda na primeira idade, em 

muitos casos, formando um tipo de natureza postiça, assimilada como parte constitutiva 

do indivíduo. Elias (1994a) fala numa espécie de automatismo e autocompulsão. A 

coerção funciona muito bem porque orquestra coerção coletiva com autocoerção. 

 O que se analisa neste estudo tem haver com os conceitos supracitados, porque 

eles são amplamente recorrentes nos manuais de etiqueta. O uso dessas terminologias 

aponta para um fato perceptível na pesquisa: referências de bom gosto e savoir-vivre de 

tradição francesa.           

 O savoir-vivre, segundo Fredéric Rouvillois (2009, p. 13), “designa certa 

maneira de ser e de agir na sociedade e, por extensão, os usos que determinam como é 

preciso comportar-se para ser considerado polido e bem educado”. Esse autor escreveu 

sobre a etiqueta burguesa na França do ano inicial da Revolução Francesa (1789) até os 
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dias atuais, oferecendo relevantes contribuições históricas e conceituais para este 

estudo.            

 Rouvillois (2009) admite que o savoir-vivre não é completamente universal e 

nem deve ser, já que vê a diversidade como saudável. Ele identifica diferenças entre o 

savoir-vivre parisiense e o provinciano, a seu ver, mais rústico e mais defasado, se 

comparada à capital. Assim, esses códigos possuem uma geografia e se sustenta nas 

histórias inscritas em cada localidade. Contudo, o autor reconhece a expansão dos 

códigos societais apresentados pela França, em especial, a partir do século XIX, com o 

aburguesamento da nação. Com relação à polidez, Rouvillois (2009) apresenta uma 

série de sinônimos aproximados: classe, decoro, civilidade, savoir-vivre, boas maneiras. 

A aproximação ocorre por eles indicarem certa maneira de ser e de agir em sociedade e, 

por extensão, os usos que determinam como é preciso comportar-se para ser 

considerado polido e bem educado.         

 Para Norbert Elias (2001), é apenas a vigilância alheia que sustenta a polidez. 

Essa é uma forma de interdependência social observada por ele na sociedade de corte. 

Com outras roupagens, essas relações tiveram continuidade. A um só tempo, diz 

Rouvillois (2009), a polidez consiste em certo tipo de comportamento e num conjunto 

de preceitos que determinam como se comportar. Algo complexo, porque não possuem 

equivalência: 

Alguns dentre eles, os mais fundamentais, confundindo-se com a moral, são 

tão universais e imutáveis que esta; outros, em contrapartida, se limitam a 

emitir seus primeiros princípios, de maneira mais ou menos complexa e 

refinada, em função das estruturas sociais, políticas, econômicas, religiosas 

ou ideológicas em vigor, num lugar e numa época determinada. Esses usos 

tendem a ser tão variáveis quanto os grandes princípios estáveis – a ponto de 

não se poder deixar de relacioná-los às modas, vestimentas ou de cultura, 

com as quais eles representam, como se verá, incontestáveis similitudes: 

alguns desses usos desaparecem tão rápidos como apareceram, enquanto 

outros, sem que se possa compreender exatamente por que, tem uma 

sobrevivência mais prolongada (ROUVILLOIS, 2009, p. 14).   

  

Evidentemente, numa conjuntura de globalização, com forte influência do 

consumo e estilo de vida estadunidense
11

, não se pode falar em monopólio da influência 

francesa, mas podemos entender como hegemonia. O próprio Rouvillois (2009) atesta 

isso, quando argumenta a favor da diversidade de regras num espaço social de 

consciência universal, democracia planetária e economia mundial. Entretanto, a França 

aparece como grande referência, mais especificamente Paris. Isso pode ser constatado 

                                                             
11 Estilo de vida influenciado pelos EUA - Estados Unidos da América.   
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nas próprias menções que os manuais fazem a essa etiqueta. Não há nada velado ou 

subentendido. A influência é declarada, seja nas terminologias utilizadas, nos exemplos, 

ou quando explicam o histórico da etiqueta no Antigo Regime (XVI-XVII).   

Tal constatação parece intrigante se nos reportarmos ao brasileiro, em geral, 

introjetado, de espontaneidade e excesso de proximidade e intimidade nas relações ou o 

tipo ideal de homem cordial, invocado por Sérgio Buarque de Holanda
12

. Um polêmico 

e controvertido conceito, mas que nos conduz a certo reconhecimento na esfera 

acadêmica dessas características aos brasileiros.       

 As categorias de proximidade e excesso e, intimidade nas relações e tipo ideal de 

homem, no caso da sociedade brasileira, tem suas raízes no período colonialista entre os 

séculos XVI e XVII, conforme esbouçou Gilberto Freyre em suas duas obras: Casa-

grande & Senzala e Sobrados e Mucambos, ambas escritas na década de 1930. São 

notórios nas duas obras de Gilberto Freyre os antagonismos paradigmáticos do processo 

civilizatório na sociedade brasileira no tocante à transição do sistema colonialista à 

sociedade urbanizada por meio da “reeuropeização” da sociedade brasileira no século 

XIX. De acordo com Freyre (1998) a colonização do Brasil deu-se pelo envio dos 

transgressores das normas de conduta convencionada pela coroa portuguesa, cuja 

aplicabilidade efetuava-se tanto nos âmbitos público e privado. Conforme Freyre (1998) 

o envio dos “degredados inescrupulosos, indivíduos que sabemos terem sido para cá 

expatriados por irregularidade ou excesso na vida sexual: por abraçar e beijar, por usar 

feitiçaria para querer bem ou mal, por bestialidade, molice, alcovitice” (p. 111).   

 Para Freyre (1998) essa estratégia por parte da coroa portuguesa tinha interesse 

políticos, uma vez que se tratava de uma extensa terra pouco povoada. Deste modo, a 

presença de “machos sãos e vigorosos, aventureiros moços e ardentes, em plena força 

[poderiam exercer] uma atividade genésica acima do comum, proveitosa talvez, nos 

                                                             

12
 O “homem cordial” é um tipo ideal de brasileiro desenvolvido por Sérgio Buarque de Holanda no seu 

livro Raízes do Brasil. Construindo numa tentativa de pontuar a identidade brasileira, produto de 

características presentes no passado colonial, fortemente influenciado pela cultura ibérica, impositiva 

no processo de colonização e que possuíam traços peculiares de frouxidão administrativa e relacional. 

O “homem cordial” é hospitaleiro, generoso e afetuoso. Mas essas características são mais aparentes, 

uma forma de protegê-lo, mantendo uma “boa imagem”, uma supremacia no convívio social. Até 

mesmo a manifestação de respeito concretiza-se no desejo de estabelecer intimidade, utilizando-se 

diminuitivos de nomes ou apelidos. Isso não é visto como algo positivo dentro de ordem social 

coletiva por possuir uma sociabilidade mais aparente e pelo fato do individualismo se manifestar na 

recusa à obediência às leis formais. HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. Rio de 

Janeiro: José Olympi, 1936. 
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seus resultados, aos interesses políticos e econômicos de Portugal no Brasil” (1998, p. 

111).             

 Por essa perspectiva freyreana, a formação cultural do Brasil colonial não se deu 

em conformidade com o processo civilizatório europeu, deu-se, sim, pelo caminho 

inverso; pois, quando esses desviantes portugueses chegavam às terras brasileiras, 

dominavam os corpos das índias, criando uma atmosfera de “quase intoxicação sexual” 

(FREYRE, 1998, p. 2009). Como suas mentalidades eram de dominadores da colônia, 

os excessos de proximidade e intimidade nas relações com os indígenas eram tidos 

como normais, pois, atendiam aos interesses da coroa portuguesa, ou seja, povoar a 

colônia “conquistada” (FREYRE, 1998).      

 A presença desses portugueses tidos como incivilizados pela coroa portuguesa, 

propiciou a formação de uma sociedade colonial sem “pudor”, “sem regras de 

comportamento”, despida de quaisquer formas de normatização das condutas no tocante 

às relações que socialmente se formavam no Brasil colonial. As relações sociais no 

período colonial se estruturaram sob a liberação das pulsões instintuais, emoções e 

satisfação dos prazeres carnais e materiais dos portugueses enviados à colônia 

brasileira; estabelecendo, desta forma, uma sociedade liberta das regras de conduta que 

regiam o processo civilizatório europeu (FREYRE, 1998).  

De acordo com Freyre (1998) essa sociedade dos prazeres desregrados foi 

reestruturada, no tocante às formas de relações societais, com a chegada de Dom João 

VI e de sua corte ao Brasil, instalando-se, especificamente, no Rio de Janeiro. Com a 

presença da corte de Dom João VI no Brasil, a sociedade reestruturou-se, visto que as 

novas formas de relações sociais “suprimiram” às relações desregradas dos colonos 

portugueses. A “permanência” da corte portuguesa no Brasil “modificou” não só sua 

paisagem social, mas também as formas comportamentais e relacionais dos colonos; 

pois a preocupação da corte portuguesa, após sua instalação, era a de modelar, de 

acordo com os padrões de civilidade europeia, os costumes e os hábitos incivis dos 

indivíduos na sociedade colonial (FREYRE, 1998).  

Desse modo, a etiqueta social contribuiu, de forma significante, com a 

reestruturação da sociedade colonial brasileira; pois as regras de condutas e 

comportamentos que instituem a etiqueta social, legitimam-na como códigos de 

disciplina das relações dos indivíduos em sociedade tanto nas esferas da convivência 

pública como na privada. Desta forma, a etiqueta social estabeleceu e engendrou, a 

partir das normas de condutas e comportamentos, diferentes modos de intercambiação 



18 
 

de papéis elaborando formas sutis de hábitos e estilo de vida entre os indivíduos na 

sociedade colonial brasileira de acordo com os padrões da civilidade europeia 

(FREYRE, 1998).    

Neste sentido, a influência da etiqueta social tende a cada vez mais ampliar-se na 

sociedade brasileira contemporânea, uma vez que se trata de regras de condutas 

convencionadas socialmente e legitimadas pelas culturas. Independentemente de 

qualquer período histórico, a etiqueta social continuará a exercer sua função social, ou 

seja, recivilizar, mesmo que com “novos” dizeres, as relações de espontaneidade, 

excesso de proximidade e intimidade entre os indivíduos em sociedade, 

especificamente, os da sociedade brasileira contemporânea que primam pela liberdade 

de expressão e escolha, mas que se atrelam ao tipo ideal de indivíduo construído 

culturalmente conforme os padrões da civilidade europeia.  

A etiqueta parisiense, por exemplo, mais formal, semeando corpos equidistantes, 

parece descontextualizada com a realidade brasileira. Na análise de Roger Chartier 

(2004), há uma relação complexa entre os manuais e o ato que o apreende. Ou seja, as 

relações práticas entre o que se escreve e os supostos leitores para quem se escreve. O 

autor conclui que no ato da leitura se produzem as significações do texto, de tal forma 

que podem ser inatingíveis.          

 As significações das noções expressas nos manuais são movediças. De acordo 

com Chartier (2004), isso varia segundo o estado social de cada leitor, seu repertório de 

leituras, suas relações com outros textos, seus lugares de utilização, os usos que lhes são 

possíveis. Assim, apesar de entender os manuais como enunciados normativos, ele 

reconhece a inserção dos manuais nos esquemas de produção de subjetividades.   

 Mediante esse arcabouço explicativo, podemos entender que, mesmo 

obedecendo a um padrão fortemente influenciado pelas normas francesas, os próprios 

autores dos manuais podem subjetivar essas influências pensando no público a que se 

remete. E, por outro lado, os leitores ressignificam e personalizam essas regras, lhe 

garantindo um caráter mais ou menos flexível, quando os adotam.  

 

 

 

1.2 Questões de Método 
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Considerações Precedentes 

Considerando nosso objeto de estudo, optamos pela pesquisa bibliográfica, cuja 

técnica de análise apoiou-se na AD – Análise de Discurso, porque a partir desse prisma 

analisou-se o quê os discursos dos manuais de etiqueta tem a dizer sobre a sociedade em 

que se insere, já que é uma parcela dela que legisla esses códigos e amplia o exercício 

da reprodução. O que persistiu, o que mudou? Quais são as tradições legitimadas a 

persistir? Que novidades devem ser acatadas? Quais os referenciais seguidos em um 

universo tão variante e cheio de possibilidades?  

Dentro desse engendramento metodológico a teoria da figuração de Norbert 

Elias (2001) referente à relação entre indivíduo/sociedade como entidades 

interdependentes possibilitou a compreensão da relevância sociológica de se pesquisar 

os manuais de etiqueta na sociedade contemporânea. 

Para Elias (2001) a polaridade referente à relação entre indivíduo/sociedade é 

ficção construída por uma teoria-teórica que escapa ao campo de pesquisa. Para ele “é 

fácil perceber que os pressupostos teóricos que implicam a existência de indivíduos ou 

atos individuais sem sociedade são tão fictícios quanto outros que implicam a existência 

das sociedades sem indivíduos.” (2001, p. 182). Essa perspectiva eliasiana enviesou 

todo esse estudo, pois a etiqueta social como código disciplinador continua a influenciar 

a sociedade contemporânea, mesmo que se tenha adaptado seus dizeres, as regras 

continuam sendo as mesmas confluindo e legitimando a tese eliasiana do processo 

civilizador. De certo, uma análise anacrônica foi feita, cujo objetivo foi demonstrar 

tanto a evolução do conceito de civilização como dos códigos civilizadores contidos nos 

manuais de etiqueta como forma de instrumento de controle social “enganam-se 

grosseiramente aqueles que pensam que não passam de questões de cerimônias” 

(ELIAS, 2001, p. 92).         

 Desse modo, as reflexões sociológicas de Norbert Elias acerca da etiqueta, da 

cortesia, da conduta, do decoro e do autocontrole das emoções construíram eixos 

epistêmicos históricos significantes para compreender não só o período em que ele 

pesquisou a sociedade de corte e o processo civilizador, mas, também, as figurações 

sociais variáveis em determinado período histórico das sociedades. Suas reflexões 

criaram premissas imprescindíveis para esse estudo.     

 Alguns procedimentos foram adotados ainda na construção do projeto de tese. 

Inicialmente, procurou-se mapear o alcance desses manuais, até para saber se haveria 
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espaço para uma pesquisa sociológica dos seus discursos. Para tanto, a pesquisa em 

textos escritos e imagéticos (fontes primárias, secundárias e em redes sociais, Orkut e 

Facebook), ricos de informações sobre o perfil de consumo, círculo de amizade e estilo 

de vida realizada, justifica-se porque possibilitou a análise da influência que a etiqueta 

social exerce sobre a família, a tradição, a orientação religiosa e ao hábito de consumo, 

como códigos disciplinares de condutas, dos comportamentos, da estética e do corpo. 

Não optamos por questionários ou entrevistas propriamente ditas, com as formalidades 

e legitimidades que lhes são característicos, porque o foco da pesquisa se insere na 

análise sociológica dos manuais de etiqueta. Especialmente, os modos dessas falas. 

Foram consultados no site de busca o que pudesse envolver o tema, blogs 

especializados
13

; dados coletados junto às editoras produtoras dos livros
14

.   

 Após concisa explicação acerca do objetivo da pesquisa, foram submetidos a um 

questionamento: “você possui, lê ou já leu manuais de etiqueta impresso? Se sim, qual 

(is)?” Vinte e três pessoas responderam
15

. Dessas, apenas quatro deram respostas 

negativas, três eram do sexo masculino. 

De acordo com a primeira pesquisa que, em geral, coincidiam com as mais 

citadas nas justificativas à pergunta feita via redes sociais. Gloria Kalil (2004; 2005a; 

2005b; 2007; 2011) constituiu uma unanimidade: quando não era a citação exclusiva, 

seu nome vinha justaposto ao de outras autoras. Apenas três entrevistados, dos 

dezenove que responderam positivamente, não indicaram o seu nome. Isso talvez se 

                                                             
13

 REIS, Maria. Etiqueta e boas maneiras. Disponível em: http://etiquetaetaboasmaneiras.blogspot.com 

Acesso em 17/12/2011.     
14

 Os três primeiros dos quatros manuais de etiqueta coordenados pela produtora Gloria Kalil, estiveram 

no topo do ranking de vendas nos anos de seus lançamentos na categoria não-ficção (Fonte: Editora 

Codex). 
15 Os vinte e três colaboradores entrevistados são usuários do facebook. Escolhemos essa rede social, 

como lócus de coleta de dados, por ser um dos meios de interações virtuais que mais interconecta seus 

membros. Preocupamo-nos em entrevistar membros de facebook‟s que correspondessem ao objeto do 

nosso estudo. Portanto, para alcançarmos os resultados descritos, selecionamos cinco páginas de 

facebook‟s e entrevistamos seus seguidores: https://www.facebook.com/pages/Regras-de-Etiqueta-e-

Bons-Costumes/112420718846405;https://www.facebook.com/DsmEstiloEComportamento; 

https://www.facebook.com/GloriaKalilSincera;https://www.facebook.com/NoChatComDanuza; 

https://www.facebook.com/SuperDicasDeModaBeleza.   

 

 

 

  

http://etiquetaetaboasmaneiras.blogspot.com/
https://www.facebook.com/pages/Regras-de-Etiqueta-e-Bons-Costumes/112420718846405
https://www.facebook.com/pages/Regras-de-Etiqueta-e-Bons-Costumes/112420718846405
https://www.facebook.com/DsmEstiloEComportamento
https://www.facebook.com/GloriaKalilSincera
https://www.facebook.com/NoChatComDanuza
https://www.facebook.com/SuperDicasDeModaBeleza
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justifique pelo espaço que a autora conquistou nos meios de comunicação de massa. Ela 

mantinha um quadro fixo sobre etiqueta urbana na revista eletrônica dominical 

denominada Fantástico na mais popular emissora de televisão do Brasil, a Rede Globo.   

Em segundo lugar, Danuza Leão (2007; 2008; 2009; 2011). A resposta vinha 

comumente acompanhada da justificativa de que tem um modo prático e inteligente de 

falar sobre etiqueta. Das sete pessoas que assumiram a leitura, seis compactuam com 

esse tipo de impressão. 

Em seguida Cláudia Matarazzo (2000; 2001; 2005a; 2005b; 2006; 2012) com 

cinco respostas positivas e Constanza Pascolato (2009).   

Neste caso, nos vimos diante de um impasse: o livro de etiqueta cuja autoria 

pertence à Pascolato foi lançado nos anos 1990. Intitulado de O essencial: o que você 

precisa saber para viver com mais estilo (1998), em 2007, não estava sendo reeditado e 

estava esgotado na editora e nas lojas, até mesmo nas de livros usados. Como a pesquisa 

deveria contemplar os livros lançados e disponível em mercado na primeira década do 

século XXI, a autora teria que ser excluída da lista. No entanto, em 2009, ela lançou 

Confidencial: segredos de moda, estilo e bem viver. A partir daí, os discursos da autora 

passaram a elencar a pesquisa. 

O mesmo aconteceu com o livro da autora Carmen Mayrink Veiga. Sob o título 

Abc de Carmen: estilo, culinária, receitas pessoas e arte de receber (1998), o livro não 

precede os primeiros dez anos deste século, não foi atualizado e só conseguimos 

encontrar em sites de vendas de livros usados. Por isso, não foi elencado neste estudo. 

 

A Pesquisa  

 

Cinco autoras. Cinco falas. Um campo amostral razoável para pesquisar os 

discursos acerca das normas sociais existentes no Brasil contemporâneo. Mas o que 

dizem os que não tem todo esse savoir-fare? Averiguações em presenciais e em sites de 

livrarias e sebos culturais foram iniciadas simultaneamente, utilizando quatro critérios: 

ter sido publicado no Brasil; ter trânsito comercial no primeiro decênio do século XXI; 

normas de atualizadas de acordo com a conjuntura contemporânea e diferir dos livros de 

autoajuda. A diferença, em muitos momentos, não era parecida com uma rápida lida na 

introdução ou apresentação do texto. 

Na fase de leitura, sistematização e triagem das fontes primárias – os manuais de 

etiqueta produzidos e circulantes da primeira década do século XXI -, a percepção de 
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que absolutamente tudo ali dizia respeito ao corpo. Nas sessões de apresentação pessoal, 

o comedimento dos modos, o ofuscamento das emoções, as vestimentas, as estratégias 

de gestos. Tudo produzido e reproduzido em superfície corpórea. O corpo visto como 

espaço de teatralidades, simulações e dissimulações. Nesses manuais, ele é o substrato 

onde relacionam comunicação e racionalização. Um objeto a ser moldado pela cultura, 

numa tentativa de se sobrepor aos fatores puramente biológicos. 

Moldado para alcançar qual objetivo? De que forma? Para quê? Para participar 

do jogo social, que, como todos eles, necessitam de regras básicas, outras mais 

específicas, desenvoltura e trino contínuo. Modelado para comunicar, sem que esta seja 

objetivamente fonética. Não se pôde ficar alheio ao corpo. Ele perpassa, com 

intensidades diversas, a tessitura deste estudo. 

A tese foi racionada em quatro capítulos: No primeiro, A Estetização Corpo: 

Sentidos e Significados, contempla os aspectos disciplinadores das regras de etiqueta e 

do consumo acerca dos corpos; no segundo intitulado, Etiqueta e a centralidade do 

corpo, uma genealogia da etiqueta, seguida do processo histórico irregular que ela 

atravessou desde sua gestação. Em especial, as contribuições de Norbert Elias (1993; 

1994ª; 2001) sobre o processo civilizador e sua expansão através da sociedade de corte, 

que acarretam modificações na aparência, nos gestos e até nas sensibilidades. Os 

escritos de Frédéric Rouvillois (2009) com as “eras da polidez” ofereceram o aporte 

para o entendimento histórico da alinearidade da etiqueta “aburguesada”.  

No segundo momento desse capítulo, as discussões sobre as fontes primárias 

elencadas tiveram inicio, com a problematização de seus dizeres, apoiadas notadamente 

em Foucault (2007a; 2007b), quando distingue ética e moral, nos estudos da distinção 

social e do gosto, encampadas por Pierre Bourdieu (2010). 

Os conceitos de George Vigarello (2006) e Marcel Mauss sobre as modificações 

dos padrões corpóreos e as técnicas do corpo, respectivamente, foram de grande 

relevância, em especial para introduzir o ultimo tópico. Esse foi construído dentro de 

uma análise de discurso dos manuais de etiqueta acerca da apresentação pessoal, quando 

o corpo é (re) conscientizado como uma poderosa narrativa.    

 No terceiro capitulo, denominado As relações interpessoais como vetores de 

civilidade, o indivíduo ideal nos manuais de etiqueta que seguiu os sutis mandamentos 

da apresentação pessoal, entra no jogo social a fim de relacionar-se. De início, os 

estudos sobre a história dos gestos mimetizados no Brasil, de Câmara Cascudo (2003) 

ilustra o argumento: que o gesto comunica tanto ou mais do que a fala e que ambos 
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devem ser sincronizados no palco social.        

 Entre todas as relações na conjuntura do século XXI, dois pontos em comum são 

observados: o distanciamento como privacidade e a privacidade como ideal de 

segurança e individualidade. São esses os arremates temáticos desse momento do 

trabalho que, após discutir as regras do jogo social no teatro das apresentações e nas 

relações mais intimas entre os casais, chega à maior contradição entre exposição e 

privacidade: as relações virtuais em rede. Esse último ponto de análise do segundo 

capítulo é capitaneado pelos escritos de Manuel Castells (2003) sobre a sociedade em 

rede, e os de Rouvillois (2009) sobre a “netiqueta”, a etiqueta do mundo virtual. 

O quarto capítulo foi intitulado Etiqueta, estilo, consumo e a psicologização da 

aparência. Nesse momento, a pesquisa dedicou-se a análise dos discursos relacionados 

à atividade de consumo e ao seu direcionamento. Algo presente em todos os manuais de 

etiqueta pesquisados. Mesmo o Na Sala com Danuza (2005), que não dedica páginas à 

construção de estilos através do consumo, tangencia o tema, quando fala sobre gosto, 

festas, alimentação.  

Todavia, a lógica apresentada durante o percurso do estudo se reporta aos 

argumentos referentes ao individualismo, privacidade e apresentação pessoal como 

autodiscurso contidos nos manuais. Dessa forma, o consumo que será analisado é o que 

se exercita na superfície corpórea.  

A temática foi subdividida em três partes: A primeira diz respeito ao 

delineamento do indivíduo segundo o conceito de estilo arrematado pelo que se deve 

consumir para compor uma imagem coerente. No segundo momento, o disciplinamento 

do corpo segundo padrões antropométricos socialmente construídos e pactuados serão 

abordados. Na segunda parte serão analisados os escritos sobre consumo que converge 

com a luta – lançadas em disfarces e discrições – contra o trabalho do tempo sobre a 

aparência. Algo que nos mostra que a juventude e o parecer jovem se estabelecem como 

ideais. Num terceiro momento, analisaremos a ressiginifcação do processo da imitação e 

distinção, propostos por autores como George Simmel no século XXI. Atualmente, nas 

lutas simbólicas dentro das elites sociais e econômicas e entre esses grupos e os demais, 

as marcas de luxo agregam os pares, por um lado, e segregam-nos dos demais, por 

outros. Algo que ocorre de grupo para grupo, mas, especialmente, entre indivíduos. 

A análise foi possibilitada a partir da discussão de Featherstone (1995) e 

Bauman (2008) sobre a centralidade do consumo e a cultura do consumista na 

contemporaneidade. Igual relevância tiveram as considerações de Gilles Lipovetsky, em 
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especial nas suas teses elaboradas no O Império do Efêmero (1989) e a que observa o 

papel da marcas nos processos de reelaborações das distinções, em Luxo eterno: da 

idade do sagrado ao tempo das marcas (2005). Para discutir o consumo conspícuo e o 

movimento de imitação e distinção da marcas do tempo das massas nos apoiamos nos 

escritos de Veblen (1985), Spencer (apud MELO e SOUZA, 1989) e Simmel (2008) e  

Rainho (2002). 

Tal estrutura nos permite o aprofundamento nos temas principais e onipresentes 

desses discursos. A apresentação pessoal, as relações interpessoais e o consumo como 

forte elemento de apresentação e relação. Tudo isso dentro de alocuções delicadas, 

discretas e não por isso menos imperativas e categorizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 A ESTETIZAÇÃO DO CORPO: SENTIDOS E SIGNIFICADOS NA 

CULTURA DE CONSUMO 
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Situar o significado do corpo como elemento de integração social requer 

percepções interdisciplinares, especificamente, nas pesquisas sociológicas. Não se tem a 

pretensão de fazer uma abordagem exaustiva sobre o corpo e a corporeidade, mas de 

situá-lo dentro de um contexto específico delimitado pelos propósitos desta pesquisa. 

Com isso, ampliar as discussões acerca de seus significados e significações simbólicas 

em determinados espaços de interação e integração social significante.   

 O corpo pode ser considerado uma extensão da vida. Assim, expressa diversos 

sentidos por estar intrinsecamente relacionado aos estereótipos culturais, onde a 

dimensão simbólica dos seus sentidos ampliam seus significados em correspondência 

aos tipos ideais de corpo belo e saudável, construídos culturalmente como prerrogativas 

de bem-estar, não só âmbito da cognoscibilidade individual, mas também, de uma 

cognoscibilidade coletiva que é reproduzido pelos indivíduos no cotidiano como forma 

de reinventarem-se a todo o momento. É na temporalidade do cotidiano que as 

representações sociais criam sociabilidades ambivalentes no tocante a valores culturais, 

pois ora tendem para uma suposta homogeneidade, ora para uma heterogeneidade, cujos 

dois modos de interação ordenam racionalmente a vida cotidiana.    

 Deste modo, a necessidade de estetizar o corpo não é a priori uma necessidade 

imanente da estrutura psíquica dos indivíduos, mas se constitui a partir dos valores 

culturais e sociais estereotipados como fatores condicionantes de ascensão, 

reconhecimento e pertencimento em uma cultura que “rompe”, de certa forma, com a 

tradição filosófica da estética para instaurar uma estética moderna do efêmero, onde o 

corpo torna-se “objeto-signo” (BAUDRILLARD, 2000) na estrutura simbólica do 

consumo moderno.         

 De certo, toda ação de despir-se, pressupõe assumir padrões que são 

estabelecidos pelos ideais sociais e culturais em determinados períodos históricos da 

civilização.  O corpo é um vetor indispensável para se analisar os códigos sociais de 

civilidade, pois esses são constituídos por um conjunto de regras e normas que tendem a 

disciplinar os hábitos, comportamentos e estilos de vida que redefinem a expressão 

corpórea dos indivíduos em sociedade.        

 Segundo Le Breton (2011), “cada sociedade, no interior de sua visão de mundo, 

delineia um saber singular sobre o corpo: seus elementos constitutivos, suas 

performances, suas correspondências.” (p. 8). Deste modo, o corpo está imerso em um 

sistema simbólico de representações culturais que encontra na estrutura social um tipo 

ideal de corpo e de padrões de beleza que deve ser incorporado pelos indivíduos em 
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uma estrutura hierarquizante de valores, sentidos e significações do corpo. 

Contemporaneamente, a estetização do corpo como prerrogativa de bem-estar, institui 

relações sociais distintas no tocante à apresentação e ao reconhecimento que não se 

restringe ao eu individualizado, mas também a um eu-coletivo engendrando papéis de 

diferenciação quanto dos estilos e modos de ser dos indivíduos.     

 O corpo é considerado parte integrante da formação da identidade. A identidade 

individual imbrica-se à coletiva também através de um processo de atribuições de 

sentido no campo cognitivo da cultura, pois identidade e identificação são processos que 

estruturam, embora de formas diferenciadas, as sociedades. Segundo Hall (2005) “o 

sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são 

unificadas ao redor de um „eu‟ coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, 

empurrando em diferentes direções” (p. 13). Para o autor, a identidade dos indivíduos 

encontra-se descentrada em virtude da complexa interação entre os indivíduos na vida 

social contemporânea. Tanto para Hall (2005) como para Giddens (1991), as 

identidades que antes estabilizaram o universo social, hoje, estão em declínio em 

consequência dos desafios da modernidade, especificamente, no que se refere tanto aos 

seus aspectos plurais como ao sentido de liberdade que cada indivíduo requer para si, 

sem, contudo, dar-se conta dos riscos de suas “escolhas”, pois superar os dilemas e as 

incertezas do mundo moderno põem os indivíduos em constante deslocamento de si 

ante a realidade do cotidiano que os cerca. Há toda uma técnica de “encaixe” e 

“desencaixe” que ordena as relações sociais na sociedade moderna (BRÜSEKE, 2001).   

 Na contemporaneidade, os indivíduos imaginam ter sobre seu corpo e sua 

identidade um total controle, sem se dar conta que são os estereótipos socioculturais que 

tem o “total” controle sobre os mesmos por meio da etiqueta social associada à 

efemeridade da moda que elabora e engendra relações associativas e dissociativas entre 

os indivíduos,  modificando, desta forma, a percepção que cada um tem de si no 

universo social no qual estão inseridos. Moldando, não só os comportamentos e os 

estilos de vida, mas, também, os corpos dos indivíduos que se esforçam para alcançar o 

corpo ideal como símbolo de pertencimento e distinção social (BOURDIEU, 2011). 

 É pela busca desse tipo ideal de beleza corporal que a estetização tem uma 

função sociologicamente significante, pois o corpo tornou-se objeto, não só de aceitação 

e admiração, mas também de negação da subjetividade dos indivíduos inserindo-os na 

cultura de consumo. As diretrizes da moda são fenômenos preponderantes, pois criam 

necessidades e desejos que condicionam os indivíduos a desenvolverem hábitos de 
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consumo como sinônimos de satisfação e prazer pessoal, pois o valor do objeto 

consumido institui o status de poder aquisitivo entre os indivíduos. Desse modo, todo o 

processo de constituição do consumo enquanto cultura equivale à redução do simbólico 

ao valor, descontruído, dessa forma, a existência da troca simbólica na sociedade 

contemporânea enquanto forma organizadora (BAULDRILLARD, 1991). Se, então, as 

relações interpessoais instituíam-se por símbolos, hodiernamente, cerca-se de objetos – 

objetos-signos – que se lhes substituem. O corpo assumiu essa categoria de objeto-signo 

de consumo por excelência, conforme afirma Baudrillard (1991) “é sempre relação 

social abolida, reificada, „significada‟ num código” (p. 54). A ilustração que se segue, 

demostra o quanto o corpo torna-se objeto-signo de mensagens a serem incorporadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fonte: http://xpock.com.br/transformacao-de-malhado-gordo-malhado/2/   

 

A ilustração demonstra justamente o quanto a beleza corporal torna-se um 

símbolo de construção da autoimagem. O dualismo imagético, ou seja, a expressão das 

duas formas corporais define os tipos ideais de corpo. As duas imagens evidênciam o 

tipo de corpo que os indivíduos devem assumir de acordo suas próprias escolhas. Para 

Kalil (2009), “não precisamos ter vergonha do corpo que se tem. Se você é magro, isso 

ótimo! Porque a magreza está em moda, mas se você quer ter um corpo admirado e 

desejado pelos outros; esforce-se para defini-lo, afinal, corpo sarado, é um corpo 

estético e saudável” (p. 146).         

 O discurso da autora ratifica o corpo como objeto-signo de ostentação, que ao 

contrário do que se verifica no simbólico, não se anula na relação, fundando-a. Abole a 

relação, instituindo outra, reificada, com outros objetos-signos, forjando um código aos 

http://xpock.com.br/transformacao-de-malhado-gordo-malhado/2/
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qual o antigo sujeito da relação vem identificar-se como objeto:     

    

O que podemos entender no objeto „simbólico‟ (o presente, e também o 

objeto tradicional, ritual ou artesanal) é não só a manifestação concreta de 

uma relação total (ambivalente, e total porque ambivalente) de desejo, mas, 

também da singularidade de um objeto, a transparência das relações sociais 

numa relação dual ou numa relação grupal integrada (BAUDRILHARD, 

1991, 54).      

Baudrillard (1991) chama atenção para a imbricação entre o corpo e o objeto-

signo de consumo. Esse passa a exercer uma função socializadora entre os indivíduos 

em suas interações grupais em ocasiões sociais determinadas. O corpo-objeto insere-se, 

dessa forma, nas trocas simbólicas por meio da ostentação de um status socialmente 

construído pelas práticas de consumo que transpondo as fronteiras dos bens de uso 

necessários à sobrevivência insere os indivíduos nas disputas simbólicas da ostentação 

de status que cada um arroga para si em uma sociedade que prima pela 

espetacularização do consumo conspícuo (VEBLEN, 1987; DEBORD 1997).   

 Slater (2002), baseado na teoria econômica da necessidade de consumo, levanta 

uma série de questões a respeito das necessidades de consumo na contemporaneidade. 

As perspectivas de Slater fluem de uma série de categorias que estruturam o consumo 

enquanto fenômeno significante na sociedade moderna. Para ele: “as declarações de 

necessidades são, por sua própria natureza, ligadas a pressupostos de como as pessoas 

podem, devem ou não viver em sua sociedade: as necessidades não são apenas sociais, 

mas também políticas [culturais e estéticas]
16

 (p. 12).     

 É por meio da manipulação dos “significados simbólicos das mensagens” que os 

indivíduos são induzidos a terem necessidade de consumir. Uma necessidade é 

construída pela identificação do  produto, objeto de consumo, com os desejos comuns e 

diferenciadores entre os indivíduos  (CAMPBELL 2001, p. 75).    

 Desse modo, as necessidades de consumo confluem contemporaneamente para 

práticas de diferenciação entre os indivíduos na sociedade, pois no campo da cultura o 

que vem prevalecendo é uma necessidade de consumo estético, onde o corpo tornou-se 

objeto disciplinado pelas tendências da moda como fator estruturante dos estilos de 

vida.            

 Featherstone (1995) contribuiu de forma significante para os estudos sobre a 

cultura de consumo na “pós-modernidade”. Ele analisar as variantes histórico-

                                                             
16

 Acréscimo nosso 
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conceituais que estruturam essa cultura consumista apoiando-se em autores que 

tomaram o consumo como objeto de especulação sociológica. Vale ressaltar que não 

havia nas correntes sociológicas uma teoria específica sobre o consumo. Foram os 

economistas que desenvolveram a teoria do consumo tendo como pressuposto a 

necessidade como fato natural dos homens na sociedade. O olhar sociológico sobre o 

consumo deu-se em decorrência de sua influência no cotidiano dos indivíduos, onde os 

comportamentos, hábitos, estilos e modos de vida sofreram e sofrem constantes 

transformações tanto estruturais como subjetivas. Para Featherstone (1995) entre,  

  

As práticas cotidianas das pessoas reais, envolvidas em teias de 

interdependências e balanças de poder com outras pessoas [...] persistem a 

necessidade de coletar pistas e informações sobre o poder potencial, status e 

prestígio social do outro, mediante a leitura do comportamento da outra 

pessoa. Os estilos e marcas diferentes de roupas e produtos da moda, 

conquanto estejam sujeitos a mudança, imitação e cópia, constituem um 

conjunto de pistas usado no ato de classificar os outros (p. 39).   

  

Para sustentar seu argumento o autor apoia-se no conceito de capital simbólico 

de Bourdieu (1994), onde as disposições e sistemas classificatórios tem a função de 

demonstrar à genealogia e o percurso de uma determinada pessoa em sua vida 

“manifestas na forma do corpo, altura, peso, postura, andar, conduta, tom de voz, estilo 

de falar, sendo de desembaraço ou desconforto em relação ao próprio corpo [...] Assim a 

cultura é corporificada, e isso é apenas uma questão de quais roupas são usadas, mas 

também de como são usadas” (FEATHERSTONE, 1995, p. 40).  Os manuais de 

etiqueta reafirmam essa afirmativa de Featherstone. Por exemplo, o manual Etiqueta 

Sem Frescura de Claudia Matarazzo (2005) no capítulo postura e elegância começa 

pontuando que: “viver bem começa por sentir-se bem. E a postura é fundamental. Que 

tal costas retas, queixo erguido e aquele ar de quem está sempre de bem com a vida? 

Tenha postura e a elegância e a fluidez surgiram naturalmente” (p. 21).   

 Ao convidar a agir como se tudo estive bem na vida, Matarazzo (2005) estimula 

seus leitores a dissimular seus dilemas cotidianos e, somente, a postura corporal é capaz 

de transparecer que tudo está bem para que ninguém a partir da descompostura do corpo 

perceba que você está passando maus momentos. Para Matarazzo (2005) “essa é a 

primeira impressão, capriche um pouquinho para impressionar bem as pessoas logo de 

cara, certo? (p. 21).         

 Podemos entender que a postura corporal e o “capriche para impressionar” na 
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fala da autora instiga o leitor tanto a disciplinar-se como à prática de consumo de 

ostentação, pois não há um capricho corporal sem gastos, sem consumo, afinal, é 

preciso impressionar. Os exercícios físicos nas academias ajudam a construir esse corpo 

que impressiona através de uma série de exercícios que ajudam na moldagem do copo, 

tornando-o, desta forma, em objeto desejante. Conforme ilustra a figura abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: http://www.blogers.com.br/exercicios-para-ficar-sarado/#  

Deste modo, o corpo é o signo que caracteriza a cultura de consumo, 

especialmente, quando associado às tendências plurais da moda. Para Featherstone 

(1995) “atualmente não há mais moda, apenas escolhas; todo mundo pode ser alguém” 

(p. 119). Moda e consumo rumam para uma desconstrução de grupos de status fixos, 

pois a adoção de estilos de vida por grupos específicos estão sendo ultrapassados pelas 

liberdades de escolhas, atividades de lazer, bens de consumo e disposição corporal, 

constituindo, assim, “com efeito, o fim da relação determinista entre sociedade e cultura 

anuncia o triunfo da cultura da representação” (FEATHERSTONE, 1995, p. 120).  

 A cultura da representação acentuada por Featherstone (1995) refere-se aos 

estilos de vida condicionados pela moda criadora de necessidades e desejos de estar na 

moda, que embora ampliem as escolhas, certamente, plurais e transitórias, é um 

fenômeno social que une e, ao tempo, distingue os indivíduos (GODART, 2010).  

http://www.blogers.com.br/exercicios-para-ficar-sarado/
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 Na revista de moda: Manequim. São Paulo: Abril, 2002, p. 37
17

, encontramos 

os tipos ideais de vestuário para determinados corpos. Os idealizadores demostram a 

forma correta de se vestir o corpo, de acordo com a anatomia do mesmo e todos os 

cuidados que se deve tomar ao se vestir, pois o vestuário tem de ser adequado ao corpo 

que se tem. Deste modo, uma etiqueta social do vestuário e do corpo que especifica os 

usos dos mesmos são orientados pelas diretrizes da moda. Vejamos o que as ilustrações 

e as orientações definem.   

 

1. Corpo ampulheta. 2. Corpo Pera. (Foto: Revista Manequim) 

Corpo ampulheta: Aposte em vestidos com decotes em V, para alongar a 

silhueta. Além desses, peças ajustadas que valorizem suas formas são ótimas, sempre 

com comprimentos acima dos joelhos. Modelos ideais: vestidos com alcinhas, frente 

única, trapézio e chemisier.         

 Corpo em formato de pera: Aposte em vestidos com cores claras, estampas e 

detalhes na parte superior do corpo, daqueles tipos que criam volume. Aposte também 

em vestidos com decotes amplos, que aumentam os ombros. Modelos ideais: vestidos 

impérios, frente única, tomara que caia e chemisier. 

 

                                                             
17

 Essas orientações sobre o vestuário e o corpo da Revista Manequim, demostrado nesse tópico, 

encontram-se também no site: http://www.mulherbeleza.com.br/roupas/vestido-ideal-para-cada-tipo-

corpo/.   

http://www.mulherbeleza.com.br/roupas/vestido-ideal-para-cada-tipo-corpo/
http://www.mulherbeleza.com.br/roupas/vestido-ideal-para-cada-tipo-corpo/
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2. Corpo retângulo. 4. Corpo triângulo. (Foto: Revista Manequim) 

Corpo triângulo: Aposte em vestidos volumosos na parte de baixo, do tipo 

evasê. Com relação às cores, aposte nos tons escuros na parte de cima do corpo, com 

detalhes na parte de baixo, como babados, drapeados, entre outros. Modelos ideais: 

vestidos tubinhos, trapézio e chemisier.        

 Corpo retângulo: Aposte em vestidos com detalhes na região do busto para 

criar volume. Os modelos de vestidos transpassados também são ótimos, pois criam a 

sensação de curvas ao corpo. Procure sempre agregar com acessórios, como cintos nos 

quadris e também nos modelos com estampas como listras horizontais. Modelos ideais: 

vestidos tubinhos, trapézio e chemisier.       

 Em meio a essas orientações que ensinam às formas “corretas” de vestir, a 

autora do site classifica os modelos ideais de vestuários conforme os tipos de corpos 

ilustrados.  

 

1. Chemisier; 2. Tomara que caia; 3. Império. (Foto: Divulgação) 

http://www.mulherbeleza.com.br/roupas/vestido-ideal-para-cada-tipo-corpo/www.mulherbeleza.com.br/roupas/vestidos-de-babados/
http://www.mulherbeleza.com.br/roupas/vestido-ideal-para-cada-tipo-corpo/www.mulherbeleza.com.br/dicas/estampas-listradas-como-usar/
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1. Chemisier: é um modelo bem elegante que cai bem em qualquer tipo de corpo. 

2. Tomara que caia: disfarça barriguinha e valoriza corpos tipo retângulo ou pera. 

3. Império: para mulheres com quadril largo, seios grandes ou pequenos, e corpo 

retângulo ou ampulheta. 

 

3. Tubinho; 5. Trapézio; 6. De alcinhas. (Foto: Divulgação) 

     4. Tubinho: esconde a barriguinha e valoriza corpos tipo retângulo, triângulo 

invertido ou ampulheta. 

   5. Trapézio: disfarça seios grandes e pode ser usado por quem tem corpo tipo 

triângulo invertido. 

 6. De alcinhas: valoriza o colo, sendo ideal para quem tem barriguinha, seios pequenos, 

corpo tipo retângulo, pera ou ampulheta.·. 

Consideramos que esses discursos fazem com que a etiqueta social e a moda, 

em sua fase contemporânea, coexistam como fenômenos culturais que definem estilos e 

formas comportamentais condizentes com os signos de refinamento, da boa conduta e 

da apresentação pessoal em espaços sociais distintos. Obviamente, os manuais de 

etiqueta registram e reproduzem os códigos convencionados socialmente, onde as 

tendências da moda, em sua transitoriedade, amplia sua influência na sociedade. Nos 

manuais de etiqueta pesquisados, a associação entre etiqueta social e moda é uma 

prerrogativa indispensável para definição do que seja ser civilizado na sociedade atual. 

Para Kalil (2009, p. 137), 

A etiqueta social tem de está em compasso com as tendências da moda, porque 

ser civilidade requer também uma aparência também refinada. Ser educado 
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não é sinônimo de civilizado. Ser educado sem estilo, sem estar de acordo com 

a moda é sinônimo sim de incivilizado. A moda sempre esteve presente na 

formação da etiqueta, desde as sociedades de corte até aos tempos atuais das 

sociedades ditas liberais. Para se educado e civilizado é preciso definir um estilo 

próprio, mesmo que este seja copiado; o que importa é que se tenha um estilo de 

acordo com a moda para não ser visto como um inadequado aos tempos da 

moda. Se outros te copiarem, não importa. Refaça o caminho e renove seu 

estilo. Afinal a moda é cíclica, então, sai na frente e faça a diferença!   

   

Conforme o argumento de Kalil (2009), podemos constatar o que a autora 

pensar sobre que vem a ser civilizado e incivilizado no contexto da sociedade 

contemporânea, onde a moda, para a autora, é um fenômeno que “civiliza” os 

indivíduos. De certo, a moda define e redefine a aparência dos indivíduos, o que de 

certa forma influência seus comportamentos no que diz respeito à boa apresentação de 

si ante aos outros: “Se outros te copiarem, não importa. Refaça o caminho e renove seu 

estilo. Afinal a moda é cíclica, então, saia na frente e faça a diferença!”  (KALIL, 2009, 

p. 137). Há certa contradição no discurso da autora, porque “sair na frente e fazer a 

diferença” distancia-se do conceito de civilidade, pois estabelece uma ruptura entre 

civilidade e educação.          

 A relação entre etiqueta social e moda, enfatizada por Kalil (2009), vincula a 

discussão sobre o corpo no mundo contemporâneo; pois as regras sociais de 

refinamento produzem sentidos, quando são corporificadas. É através do corpo que elas 

ganham “legitimidade”, visto que ele (o corpo) se torna veículo de transmissão de 

mensagens pela adoção de aspectos plurais na sociedade contemporânea. Essa 

adicionou ao corpo diversas atividades, não só as que tangem à produção de 

conhecimento, mas também a sua capacidade de produzir diferentes significados no 

campo da cultura. A esse respeito Le Breton (2010) afirma que: 

O corpo é vetor semântico pelo qual a evidência da relação com o mundo é 

constituído: atividades perceptivas, mas também expressão de sentimentos, 

cerimoniais de ritos de interação, conjunto de gestos e mímicas, produção da 

aparência, jogos sutis da sedução, técnicas do corpo, exercícios físicos, relação 

com a dor [e] com o sofrimento (p. 7).  

 

A semântica corpórea assinalada por Le Breton (2010) não se refere 

especificamente à estrutura biológica do corpo, mas a sua capacidade de modelar-se, 

construir-se, em contextos sociais e culturais específicos nos quais os indivíduos estão 

inseridos. Le Breton (2010, p. 7) assevera que: “a existência é corporal”. Obviamente, o 

corpo é uma premissa para existência humana, mas é no campo da cultura que ele 

escapa da sua estrutura biológica para produzir sentidos e significados correspondentes 
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aos valores sociais e culturais que os modela de acordo com os paradigmas estéticos 

vigentes em determinados períodos históricos da sociedade.     

 Por essa perspectiva, podemos, de fato, afirmar que existir e existência são 

categorias, embora análogas, distintas no tocante a sua conceituação. Existir é uma 

condição irrevogável para que a existência, essa entendida aqui como processo, possa se 

concretizar no mundo, especificamente, no mundo social. O existir do corpo é uma 

pressuposto para existência social do corpo como vetor de produção de conhecimento, 

sentidos e significados.         

 A produção de sentidos e significados expressos pelo corpo não é a priori uma 

condição biológica ou ontológica do mesmo, mas uma expressão dos axiomas temporais 

da cultura. É a temporalidade cultural quem transforma o corpo biológico em corpo-

expressivo. Toda essa metamorfose corpórea é construída por essa temporalidade que 

ora expressa anacronismos, ora sincronismos no campo da cultural referente aos 

modelos ideais de corpo, aos costumes, às condutas, às modas e ao estilo que inserem os 

corpos na estrutura da sociedade, especificamente, a contemporânea; onde os mesmos 

(corpos) dissociam-se cada vez mais de sua estrutura biológica pela incorporação dos 

paradigmas socioculturais.          

 Os indivíduos contemporâneos não possuem apenas um corpo, mas corpos 

intercambiantes; pois, em virtude das inovações tecnológicas no campo das medicinas 

dermatológicas e estéticas, os indivíduos passam a remodelar seus corpos ao bel-prazer 

dos “seus” sonhos e desejos. Há uma diversidade de caminhos que possibilita a 

realização do desejo de se alcançar o corpo ideal.        

 Em meio à amplitude de possibilidade de aperfeiçoamento estético do corpo que 

pode ser rascunhado e “refeito” para se atingir a “perfeição” ideal de beleza corporal 

(LE BRETON,). O Corpo tornou-se um objeto modelável. Para Gardin (2008, p. 75), 

O corpo, atualmente, é objeto de discussão em todos os veículos de comunicação 

de massa, seja no aspecto da saúde corporal, seja no estético (cuidados com o 

corpo por meio de ginásticas, massagens, cremes, etc.), seja no aspecto de 

elemento criador de mensagens artísticas (o corpo do cantor, do bailarino, do 

performer).  

 

Gardin (2008) evidencia a objetivação do corpo na sociedade contemporânea 

destacando os aspectos em que o corpo vinculado às mídias, com destaque para as redes 

televisivas devido ao seu alcance global, produzindo sentidos e identificações por meio 

da interatividade com os telespectadores que ao se identificar com as mensagens 
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elaboradas passa a reproduzi-las no cotidiano tanto na esfera do privado quanto na 

esfera pública.          

 Os indivíduos através dos discursos midiáticos modificam seu comportamento, 

de forma mimética, ou seja, imitam e reproduzem essas mensagens entre seus pares e 

grupos sociais variados. As mídias televisivas e impressas interagem com as 

subjetividades dos indivíduos criando necessidades e desejos a partir dos objetos 

espetacularizados, etiqueta social, estilo, moda, comportamento e vestuário.   

 Afinal, quem não quer se comportar e vestir-se conforme os estilos de vida 

espetacularizados pelas mídias? Debord (1997, p. 24) afirma que o “espectador em 

favor do objeto contemplado (o que resulta de sua própria atividade inconsciente) se 

expressa assim: quanto mais ele contempla, menos vive, quanto mais aceita reconhecer-

se nas imagens [...] menos compreende sua existência e seu próprio desejo”. Vale 

ressalta que a não-compreensão do próprio desejo resulta no fato de que não são desejos 

constituídos por si, mas resulta de um emaranhado de estratégias que as mídias criam 

para que suas mensagem sejam consumidas.       

 É por esse imaginário que as mídias inserem os indivíduos por meio da interação 

com as imagens e mensagens na cultura de consumo; o que transforma os indivíduos em 

consumidores potenciais, isto não implicar afirmar que os telespectadores assumam e 

reproduzam todos os conteúdos elaborados pelas mídias, mas mesmo os mais resistentes 

identificam-se com essa forma de estetização da vida cotidiana. Consumir as imagens, 

mensagens e estilos de acordo como o sistema de moda tornar o telespectador um 

consumidor em potencial (BAUDRILLARD (1968); FEATHERSTONE (1995); 

BARBERO, (2008); BARTHES (2009)).        

 O corpo não é apenas uma estrutura de carne e osso, ele registra marcas 

socioculturais de uma determinada época. Para Lipovestsky (2007) as estratégias da 

sociedade de consumo instaura uma “ambiência de estimulação dos desejos, a euforia 

publicitária, a imagem luxuriante [...], a sexualização dos signos [e a estetização]
18

 dos 

corpos” (p. 35).         

 Assim exposto, a sociedade de consumo não é coerciva, mas opera pelas 

técnicas de sedução e do hedonismo (LIPOVETSKY, 2007). A sociedade de consumo é 

a espetacularização da liberação dos desejos e dos prazeres do consumo ostentatório que 

incidem sobre a construção do status como símbolo de ascensão, pertencimento e 

                                                             
18

 Acréscimo nosso.  
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reconhecimento, pois o status expressa um poder distintivo entre os indivíduos e grupos 

sociais (BOURDIEUR, 2011).   

 

1.1 A DISCIPINAÇÃO DOS CORPOS  

Procuramos nesse nível de análise descrever os processos de disciplinamento 

corporal tendo por base as abordagens de Norbert Elias e Pierre Bourdieu, respeitando 

as respectivas posições teóricas de ambos. Para melhor se entender o rumo adotado 

neste tópico, será mostrado, com o suporte teórico eliasiano, a evolução sócio-histórica 

dos costumes entre os séculos XVI e XVIII, e a apropriação e disseminação dessas 

atitudes internalizadas como regras de etiqueta entre a aristocracia de corte 

especialmente num país como a França. A abordagem amplia-se com uma visão de 

continuidade de padrões de comportamento a partir do conceito de habitus em Pierre 

Bourdieu, sendo os costumes percebidos como gostos que geram estilos de vida.  

 A análise se consolida destacando-se o entendimento de estratificação voltada 

para a posse de hábitos e valores corteses, que adquirem formas contemporâneas de 

existência, já que o processo de civilização sofre modificações sem perder a sua 

essência.             

  Não pretendemos conduzir a nossa discussão sobre a disciplina como forma de 

poder, conforme defendia Michel Foucault em sua obra Vigia e punir: Nascimento da 

prisão (1984) e A microfísica do poder (1979). A ausência das conceituações de Michel 

Foucault acerca da disciplina e poder não implica no desmerecimento de suas análises, 

mas para os fins dessa pesquisa suas reflexões não se fazem pertinentes em virtude do 

contexto que contribuíram para sua análise categorial, a saber: os períodos de regimes 

totalitários; dimensão histórica que não abordamos nesse estudo.    

 O processo de civilização empreendido pelos principais Estados Nacionais 

europeus (Alemanha, França, Inglaterra), que consolidou uma visão europeizada em 

nível global, refletindo na implantação de modos culturais de ser para povos de todos os 

recantos do mundo, sofre aqui uma análise sócio-histórica não do alcance que esse 

próprio processo obteve, mas de como elementos vinculados aos padrões de etiqueta das 

aristocracias reinantes a partir do século XVI, que serviram de base de consolidação de 

uma ideia civilizatória, sem vislumbrar esse processo como algo pensado, mas que 

desencadeou uma estrutura social própria. 
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 Assim, o ideal civilizador não só regimentou uma estruturação macro (a sua 

própria configuração em si), mas criou no desenvolvimento de sua lógica uma 

estratificação social voltada para a apropriação de regras de conduta distintivas daqueles 

que merecem possuir esses comportamentos específicos e daqueles que não. A visão de 

Norbert Elias foi fundamental para se estabelecer uma compreensão adequada desse 

fenômeno social, e a ampliação desse quadro foi alicerçada com base nos pressupostos 

teóricos de Pierre Bourdieu, que com seu conceito de habitus, criou a possibilidade de 

compreensão de uma continuidade da apropriação dos costumes, tanto para servir de 

elemento estruturante para a estruturação da civilização, como para enxergar as 

estratificações de classe contemporaneamente postas.     

 O desenvolvimento do conceito de civilização proposto por Norbert Elias está 

atrelado às percepções culturais apreendidas pelo povo europeu, neste caso, em 

particular, alemães, franceses e ingleses, numa “evolução” sócio-histórica que colocou 

como foco uma visão ocidentalizada de padrões a serem seguidos e copiados. A análise 

depreende-se numa dicotomia estabelecida num período específico de transição em que 

a era medieva estabelece seus costumes específicos e os vê transformarem-se ao longo 

do tempo, e a oposição caracteriza-se de forma singular dentro de delimitações espaciais 

próprias, dadas as características de cada povo, que estavam buscando suas identidades 

e formas de ser.         

 Um ponto importante a destacar é a compreensão específica de termos como 

kultur (na Alemanha) e civilisation (na França). O primeiro dizendo respeito a uma 

tentativa interna, territorialmente estabelecida, de consolidar uma maneira de um povo 

usar e confluir modos de existência em vários campos sociais, em especial no que tange 

à língua – para se libertar da influência do idioma francês – e a uma visão 

intelectualizada de produzir processos culturais e comportamentos compartilhados na 

coletividade. Por outro lado, a noção de civilisation denota uma exterioridade 

impositiva, na tentativa de mostrar a superioridade de costumes e hábitos socialmente 

produzidos. O que mais tarde será denunciado como etnocentrismo por antropólogos e 

funcionalistas.          

 Mas, esses processos implementados na sociedade alemã e francesa, em 

especial, tiveram suas próprias fragmentações internas, gerando uma estratificação que 

fez com que grupos específicos legitimassem suas visões de mundo, que eram 

corporificadas e internalizadas, gerando autocontrole e pertencimento a uma “classe” 

considerada superior pelas maneiras adotadas no cotidiano. Na Alemanha, uma 



39 
 

burguesia mediana (intelligentsia) luta pela nacionalização de um povo dividido em 

muitas regiões. A literatura e a filosofia tornam-se elementos centrais na propagação de 

um conhecimento de caráter identitário, enquanto uma aristocracia feudal negava uma 

aproximação cultural com indivíduos que não possuíam maneiras corteses de atuar num 

mundo social de privilégios e de status quo dignificados pela tradição. Nessa 

perspectiva, Goethe e Mérimée (Apud ELIAS, 1994, p.45) destacam que: “na Alemanha 

não podemos ter esperança de produzir obra tão madura em idade tão jovem. Isto não é 

culpa do indivíduo, mas do estado cultural da nação e da grande dificuldade que todos 

experimentamos em, sozinhos, abrir caminho”.     

 Percebe-se, portanto, um embate de “classes” na Alemanha medieval, onde esse 

subdesenvolvimento de uma classe burguesa mais ampla é uma das razões por que a 

luta da classe média contra a classe cortesã é dirigida contra a conduta dessa última, que 

possuía características humanas gerais como “superficialidade”, “polidez de fachada”, 

“insinceridade” (ELIAS, 1994, p.45).  Ao contrário, a França vê sua aristocracia e sua 

burguesia imbricarem elementos culturais influenciando-se reciprocamente. Essa 

relação de troca simbólica dos costumes desenvolve um senso político que irá ajudar o 

povo francês nas suas modificações político-sociais, ao contrário dos alemães, que 

estavam mais preocupados em manter os comportamentos elitizados próprios de uma 

classe cortesã. 

O que tem de ser ocultado na vida cortesã, todos os sentimentos e atitudes 

vulgares. Gente de baixa posição social, que para esta classe significa também 

caráter vil, nela não tem lugar. Sua forma é clara, transparente, precisamente 

regulada, tal como a etiqueta e a vida cortesã em geral (ELIAS, 1994, p.34). 

         

 Descortina-se, por essa lógica, uma estratificação social clara promovida pela 

imposição e reconhecimento dos costumes corteses como o exemplo de nobreza, 

educação e de uma superioridade mediante outros segmentos sociais. Por outro lado, 

urge o descontentamento da intelligentsia (a classe média alemã), que condenava os 

valores aristocráticos vinculados à corte, já que entre os mesmos não proliferavam 

pensamentos políticos no meio social que pudessem organizar uma identidade 

puramente alemã, onde essa era muito influenciada por elementos culturais provindos 

dos franceses. 

 Na França, a combinação de costumes entre as classes, gerando um movimento 

político de mudança, cria uma dinâmica cultural que se desenvolve dentro de uma 

concepção civilizatória. A civilidade herdada dos costumes transforma-se num processo 
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maior: a civilização. Essa estruturação conceitual internaliza-se e naturaliza os 

comportamentos e atitudes do povo francês, que passa então a buscar proliferar esse 

modo civilizado de existência para aqueles que estão distantes dessa lógica. Países 

como a Inglaterra também seguem esses parâmetros, e numa sociedade em ascensão, 

com um novo modelo de produção em transformação, consolida uma dimensão política 

que assiste ao surgimento dos Estados Nacionais europeus.  

 Elias (1994) demonstra que o desenvolvimento da civilização ocidental amplia-

se através de um autocontrole corporal que se naturaliza entre o medievo e os séculos 

posteriores. Esse processo inicia-se a partir de observações costumeiras apreendidas 

pelas cortes aristocráticas dos principais regimes feudais europeus. A etiqueta corporal, 

com o fito de imprimir uma conotação de respeito ao outro, para lhe privar de uma 

situação constrangedora, vincula-se aos mais diversos âmbitos da vida, do particular ao 

coletivo. A disposição à mesa é um bom exemplo dessa dinâmica social que servirá de 

suporte para a consolidação do regime civilizatório. Esse processo inconsciente de 

disciplina estética para a manutenção de um sistema maior observa uma tônica 

interessante: a apropriação dos costumes corteses pelas classes aristocráticas. 

 Essa conjuntura ratifica a análise de que os costumes da civilização ocidental, 

que hoje vive a dicotomia entre modernidade e pós-modernidade para o entendimento 

de seu apogeu, foram alicerçados a partir do momento que classes específicas, nos 

principais estados europeus, viram-se como detentoras de uma hegemonia simbólica no 

trato dos comportamentos corporais e condições psicológicas de seus agentes, 

legitimando uma elitização de modos específicos de como se portar, pois aqueles que 

assim não procedessem eram considerados como incivilizados. 

 A apreensão e desenvolvimento de maneiras específicas que criavam uma 

identidade de classe podem ser observados em várias obras de etiqueta que foram 

lançadas, em especial, a partir do período renascentista (Erasmo, Castiglione, Della 

Casa), numa preocupação inicial de desenvolver valores sociais nutridos por regras de 

conduta que encontraram maiores espaços em países como a França e a Itália. Mas essa 

dinâmica consolidou-se não menos como uma preocupação das pessoas se moldarem 

umas em relação às outras do que seria o surgimento de uma apropriação de costumes 

por uma determinada classe em detrimento de outra. Essa lógica de classe surgiu ao 

longo do tempo, através de condicionamentos ligados a uma estruturação própria que 

fazia os agentes sociais desenvolverem seus modos de existência sem terem pleno 

conhecimento das condições que os faziam agir e pensar de acordo com essas 
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estruturações. Por esse viés, Elias (1994) situa historicamente entre os séculos XVI e 

XVII essas mudanças, 

Forçadas a viver de uma maneira em sociedade, as pessoas tornam-se mais 

sensíveis às pressões das outras. Não bruscamente, mas bem devagar, o 

código de comportamento torna-se mais rigoroso e aumenta o grau de 

consideração esperado dos demais. Em conjunto com as novas relações de 

poder, o imperativo social de não ofender os semelhantes torna-se mais 

estrito, em comparação com a fase precedente (p.91). 

 

 Vê-se descortinar, num processo de mudanças gradativas, uma vigilância do 

comportamento que naturaliza uma percepção de mundo pelos agentes sociais voltados 

para a consolidação de hábitos por meio de suas internalizações e de uma exteriorização 

corporal. Em meio a essa formatação social da era medieva e do Renascimento, 

modelos são impostos criando códigos sociais que devem ser apreendidos para que as 

relações coletivas se harmonizem, mas sem esquecer que essa demarcação moral tinha a 

corte como espaço criador das novas atitudes. E mesmo havendo trocas sociais entre os 

indivíduos e os segmentos estabelecidos como classes nesse período, a própria dinâmica 

interna e externa das relações simbólicas acabavam produzindo a estratificação 

necessária para a manutenção dos padrões de diferenciação, fazendo surgir assim uma 

nova aristocracia em meio às mudanças.       

  Percebe-se que, contemporaneamente, a visão figuracional de Elias sobre as 

relações entre os agentes sociais desperta uma análise que enxerga o processo 

civilizador – de origem ocidentalizada – como uma estruturação que oculta suas 

infiltrações e que a torna uma condição emergente que tece o desenvolvimento das 

trocas promovidas entre os indivíduos no meio social. Essa dinâmica encontra-se em 

constante mutação, mas acaba reproduzindo condições de estratificação em momentos 

específicos, dadas as figurações e os desempenhos entre os indivíduos e o fluxo que 

norteia as estruturações sociais. 

 Começa-se, então, de acordo com essa continuidade em meio a mudanças que, 

ao mesmo tempo em que solidifica estruturas sociais, também faz com que essas 

estruturem comportamentos que acabam elitizando condições favoráveis para uns em 

detrimento de um acesso corrompido para outros, a se construir um jogo social 

historicamente disposto que implementa modificações, mas que não perde sua 

essencialidade no que diz respeito à apropriação de elementos materiais e simbólicos. 

Elias (1994, p.115) percebe essa construção entre os séculos XVI, XVII e XVIII, onde a 

compulsão para uma conduta refinada à mesa pressiona constantemente, na mesma 
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direção, um novo padrão de maneiras à mesa. Claro que não só regras de etiqueta à 

mesa foram observadas pelo autor, mas suas considerações sobre os costumes foram 

amplas, indo além das minúcias sobre como se portar no ato de comer até os 

comportamentos entre os sexos e os hábitos como escarrar e assoar. 

 As modificações implementadas por velhos hábitos segue um rumo que faz o 

processo civilizador iniciado pelas principais nações europeias em ascensão, a partir do 

medievo, ganhar uma logicidade com aspectos culturais que passaram a ser vistos como 

consolidados. A tônica central passou a ser a civilização dos incivilizados: novos povos 

que surgem com a descoberta de novas terras. Assim, dentro da percepção de que um 

padrão foi estabelecido, o século XVIII promove uma modificação em relação aos 

séculos precedentes, principalmente devido à aparição de um sistema regulador das 

disposições materiais da sociedade, que acaba refletindo indubitavelmente nas relações 

culturais: 

O refinamento da conduta diária nunca perde de todo, nem mesmo neste 

período, sua importância como instrumento de diferenciação social. Mas, 

desde essa fase, não desempenha o mesmo papel que na fase precedente. 

Mais do que antes, o dinheiro torna-se a base das disparidades sociais. E o 

que as pessoas concretamente realizam e produzem torna-se mais importante 

que suas maneiras (ELIAS, 1994, p.115). 

 

 Numa continuidade do pensamento de Elias, enxergamos nas explicações de 

Bourdieu (2009) sobre como a sociedade organiza seus padrões de segmentação e 

diferenciação, um aporte teórico complementar na compreensão de um processo que foi 

conceituado de civilização. Com uma visão similar, mas dentro de suas especificidades, 

Bourdieu (2009) também observa, assim como Elias, um elemento estruturador que 

objetiva os costumes para fazer com que esses, através da incorporação de disposições 

necessárias pelos indivíduos, acabem se refletindo no meio social com um papel 

estruturante através da homologia de comportamentos dos agentes sociais. Assim, 

Bourdieu (2009) formula o conceito de habitus que seria, 

Sistemas de disposições [...] e transponíveis, estruturas estruturadas 

predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, ou seja, como 

princípios geradores e organizadores de práticas e de representações que 

podem ser objetivamente adaptadas ao seu objetivo sem supor a intenção 

consciente de fins e o domínio expresso das operações necessárias para 

alcançá-los (p.87, grifo do autor).      

  

 Por um padrão aproximado de apreensão com as relações de figuração 

eliasiana, Bourdieu (2009) percebe que os gostos e costumes surgem nas relações 
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estabelecidas entre os indivíduos em sociedade que ocorrem mediante a disposições que 

duram e que surgem devido a um processo de estruturação advindo do meio social, que 

o autor denomina de campo. Ao mesmo tempo, depois de incorporadas, essas 

disposições são direcionadas para os diversos campos que existem em sociedade agindo 

como elementos estruturantes, visto que as ações, comportamentos, pensamentos e 

sentimentos dos agentes sociais acabam sendo levados ao meio social para que as 

relações se concretizem. 

 Um elemento importante destacado por Bourdieu para o entendimento da 

conexão entre habitus e campos seria o “gosto”. Aqui entendido como a escolha e 

preferência de qualquer indivíduo por tudo que possa ser utilizado na implementação 

das atuações sociais, tanto coletivas como individuais. A utilização tanto de elementos 

materiais como simbólicos perpassam pela vontade dos agentes em gostar de algo.  

É a partir da relação da capacidade de produzir práticas e obras classificáveis 

e de diferenciar e de apreciar essas práticas e esses produtos (gosto) é que se 

constitui o mundo social representado, ou seja, o espaço dos estilos de vida 

(BOURDIEU, 2007, p.162, grifos do autor).    

  

 Percebe-se, por este enfoque, que os estilos de vida surgem com o 

desenvolvimento de gostos específicos de acordo com o papel que cada um engendra na 

sociedade. Só que Elias já havia nos alertado que a apropriação de determinados 

costumes não deixava espaços para uma compreensão plena por aqueles que 

desenvolvem esses comportamentos, pois uma lógica de estratificação se articula a 

partir da percepção que cada agente social passa a adotar disciplinando esteticamente, 

de forma interna, seus padrões de conduta. No mundo cortesão, a aristocracia via na 

manutenção dessas diferenciações psicossociológica externalizada, no trato do corpo 

com padrões de etiqueta, uma maneira de melhorar a relação cotidiana entre seus 

membros, o que gerava impreterivelmente, por conta das atitudes estabelecidas, uma 

classe diferenciada.  

 Em Bourdieu (2007), os gostos externalizados também ocultam dos agentes 

sociais a estruturação que consolida essa permanência de disposições específicas. O que 

ocorre, na verdade, é uma luta constante entre os indivíduos pela apropriação de capitais 

específicos, que quando não materiais, podem ser simbólicos e culturais. Assim, mesmo 

desenvolvendo certos costumes e inclusive tendo a capacidade de classificá-los de 

acordo com a percepção que possuem do mundo no qual estão inseridos (campos), os 

agentes sociais estão atrelados a uma lógica desigual de posse, onde seus hábitos e 
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comportamentos apenas reproduzem a manutenção da desigualdade, uma vez que todos 

levam em suas condições psicológicas e corporificadas uma história que determina o 

presente e predispõe um futuro imediatizado. 

 Os estilos de vida, que Elias (1994) viu como costumes, existem, só que agora 

num processo de maior complexidade, visto que as condições contemporâneas se 

desenrolam numa aceleração mais acentuada em contraponto aos processos de mudança 

dos séculos anteriores percebidos por Elias (1994), como os elementos fundamentais 

para estruturar o meio social e para legitimar as desigualdades desse próprio meio.  

O gosto, propensão e aptidão para a apropriação – material e/ou simbólica – de 

determinada classe de objetos ou de práticas classificadas e classificantes é a 

fórmula geradora que se encontra na origem do estilo de vida, conjunto unitário 

de preferências distintivas que exprimem – mobiliário, vestuário, linguagem – a 

mesma intenção expressiva (BOURDIEU, 2007, p.165).   

   

Gostar de algo, portanto, enquanto um estilo de vida, é uma prática 

condicionada. É uma sistematização de percepções individuais que se tornam um 

conjunto de combinações que estabelecem um padrão organizado, fazendo os 

indivíduos perceberem-se como pertencentes a um determinado grupo ou classe. A 

elitização, ou a maneira que determinados grupos de pessoas, ou classe de indivíduos, 

conseguem enxergar seus próprios comportamentos e atitudes como sendo superiores a 

outros que não adotam esses preceitos exige um olhar atento para enxergarmos a 

estruturação que se impõe nas relações sociais. Num dito mundo civilizado, o próprio 

processo civilizatório não foi planejado, mas seu aparecimento criou maneiras de pensar 

e de agir, além de promover uma estratificação que disseminou maneiras de existência 

de um grupo para outros, como se fossem modelos a serem seguidos para direcionar 

uma sociedade melhor e esteticamente mais organizada. 

 Elias (1994) nos mostra em sua obra que padrões de etiqueta eram bem 

delineados em manuais específicos de disciplinamento estético para com o corpo como 

quando ele descreve sobre as maneiras de agir à mesa: “Não conserve sempre a faca na 

mão, como fazem camponeses, mas pegue-a apenas quando dela precisar” (1994, 

p.105).  Essa distinção dos modos de agir era clara nesses livros, mas o importante é 

perceber a maneira explícita de como esses códigos deixavam claro o distanciamento 

entre aqueles que deviam necessariamente adquirir esses hábitos e os que serviam de 

referência negativa como não possuidores de tais predileções: 



45 
 

É sempre educado usar o garfo para levar carne à boca, pois o bom tom não 

permite que se toque com os dedos qualquer coisa gordurosa. Se alguém faz 

isso, não pode deixar de cometer depois várias incivilidades [...] o que não é 

permitido a pessoas refinadas, bem-nascidas (ELIAS, 1997, p.106, grifo do 

autor).         

  

 As pessoas bem nascidas estavam categorizadas, entre os séculos XVI e XVII, 

como, principalmente os jovens, aquelas que iriam ter a chance de participar da 

sociedade de corte. Era para a aristocracia de corte que os tratados de boas maneiras 

eram escritos, visto que essa “classe social” era detentora de novos padrões de 

comportamento que exigiam refinamento e boas maneiras. Giddens (2002) amplia essa 

compreensão e assevera que “hábitos de comer são exibições rituais em si mesmos, mas 

também afetam a forma do corpo, talvez indicando alguma coisa sobre a origem do 

indivíduo e sobre uma certa auto-imagem que ele ou ela cultiva (p.63). Elias (1994) 

ainda nos diz que, “ao fim do século XVIII, pouco antes da revolução, a classe alta 

francesa adotou mais ou menos o padrão à mesa, e certamente não só este, que aos 

poucos seria considerado como natural por toda a sociedade civilizada” (p. 113). 

 Mas a uniformização dos padrões aristocráticos posteriormente socializados 

para toda a sociedade dita civilizada verá que, contemporaneamente, não deixou de 

efetuar suas essencialidades vinculadas a classes específicas, não fugindo, portanto, de 

uma estratificação que se modifica historicamente. Bourdieu (2009) desenvolve uma 

noção pertinente e Elias (1994), em sua análise, já argumentava sobre como, num 

estudo posterior, poderiam ser observadas mudanças de comportamento, sem, no 

entanto, deixarem de existir  heranças de um processo em andamento. Elias (1994) não 

amplia a discussão para o campo das segmentações, visto que a própria sociedade 

civilizada, neste caso, o mundo europeu, já tinha atingido a “civilização”, tendo agora 

que civilizar outros povos, mas não deixa de perceber que, 

Novos imperativos são acrescentados, relaxam-se outros antigos, emerge uma 

riqueza de variações nacionais e sociais, e se constata a infiltração na classe 

média, na classe operária e no campesinato do ritual uniforme da civilização. 

Mas a base essencial do que é obrigatório e do que é proibido na sociedade 

civilizada – o padrão de técnica de comer, a maneira de usar a faca e outros 

utensílios – permanecem imutáveis em seus aspectos essenciais (1994, 

p.113).        

  

Vê-se que, em Bourdieu (2009), o processo de proliferação dos costumes, que 

para ele será entendido como estilos de vida, concretizados pelo gosto por elementos 

materiais e simbólicos, imbrica-se, de certa forma, com o pensamento de Elias (1994) 
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em sua obra primeira sobre o processo civilizador, mostrando a lógica de manutenção 

de uma estratificação de classes mediante a aquisição de comportamentos e atitudes, 

agora não mais voltados apenas para etiquetas, mas para um conjunto de elementos 

surgidos com a evolução histórica, mas que não deixam de terem suas bases fundadas 

nos usos e costumes dos séculos anteriores: alimentação, vestuário, lazer, veículos, 

gestos, maneiras de falar e comportar-se, aquisição de objetos e mercadorias, consumo. 

Desse modo, Bourdieu (2009) mostra como os gostos mantém os estilos de vida 

das novas classes societárias e como, dentro desses padrões estabelecidos, uma dialética 

se estabelece para a aquisição e usufruto de todos os gostos, onde se percebe que, dentro 

de campos específicos, se delimitam classes dos que possuem o acesso e a posse de 

bens materiais, culturais e estéticos que determinam maneiras elitizadas de manter 

ideais de existência, e os que não possuem esses bens, tendo acesso a outros 

considerados de baixa “qualidade” e que despertam condutas próprias de uma classe 

“inferior” na lógica dos campos. 

A representação do antagonismo de classes se dá mediante a prática dos gostos 

de luxo (ou de liberdade) e gostos de necessidade. Os primeiros são próprios dos 

indivíduos que possuem as condições de acesso aos bens materiais e simbólicos e que 

estão distanciados dos mecanismos de necessidade; eles garantem o acesso aos capitais 

próprios de seu campo. Os segundos dizem respeito aos indivíduos que realizam suas 

vontades atreladas à necessidade de realizá-las, distanciando-se da liberdade de escolha.  

Desse modo, assim como a aristocracia de corte seguia costumes específicos (gostos), 

para denotar sua nobreza como modo de ser, condições que eram exteriorizadas através 

da corporeidade, Bourdieu (2007) ao se reportar às classes populares mostra-nos que, 

Seria possível falar de comer sem formalidades, do mesmo modo que se diz 

falar sem papas na língua. A refeição é colocada sob o signo da abundância. 

São preparados pratos “elásticos” e “em fartura”. Ao “comer sem 

formalidades” popular, a burguesia opõe a preocupação em comer nos 

conformes. Nunca se deve dar a impressão de precipitar-se sobre a comida. A 

pessoa deve proceder com discrição (p.185-186, grifo do autor).   

  

 Dessa forma, percebe-se uma consolidação de sistemas de classificação 

hierarquizados que constroem uma lógica de representação social que se oculta 

naturalizando uma segmentação que se construiu historicamente apresentando 

modificações, manutenções e deslocamentos, mas sem perder a essencialidade de uma 

dinâmica que estabelece uma dicotomia de apropriação de costumes e gostos que 

acabam elitizando (para o estabelecimento de uma classe elitizada) essas mesmas 
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apropriações. Num contexto sócio-histórico, pode-se dizer que o processo civilizador 

gerado no mundo ocidental ainda se mantém firme, através da disseminação de novos 

modos de existência e do recuo de outros, mas sem deixar de gerar, enquanto uma 

condição estruturante, particularidades que o estruturem. 

 A visão histórica empreendida por Norbert Elias sobre o desenvolvimento e 

consolidação do processo de civilização do mundo ocidental ganhou aqui uma 

abordagem sobre como a apropriação dos costumes entre os séculos XVI e XVIII pela 

aristocracia de corte acabou gerando uma estratificação de classe em que colocou os 

detentores dos costumes como grupo de hegemonia. Nessa lógica, através de manuais 

de etiqueta que eram seguidos para a internalização dos hábitos corteses, por meio de 

uma externalização mediante o corpo, estruturou-se uma dinâmica civilizatória que 

passou a se consolidar através do disciplinamento dos comportamentos, atitudes, gestos 

e pensamentos dos atores sociais. 

 Seguindo uma compreensão dessa estruturação do processo civilizador eliasiano, 

aproximou-se a compreensão de Pierre Bourdieu sobre a incorporação do habitus pelos 

indivíduos, gerando praticidades que surgem de um duplo processo em que,  ao mesmo 

tempo em que o meio social é estruturado pelas disposições reguladas, ele também as 

estrutura. A maneira aqui compreendida percebeu a analogia entre os costumes corteses 

e os estilos de vida traduzidos como gostos, ou a vontade dos agentes sociais em utilizar 

capitais materiais, simbólicos e culturais. 

 Assim, criou-se uma continuidade sócio-histórica em que dentro do processo 

civilizador, levando-se em consideração as modificações e manutenções das atitudes 

tomadas pelos indivíduos no meio social, a adoção de costumes e gostos engendra uma 

hierarquização que coloca numa posição antagônica classes diferentes devido à 

apreensão de maneiras específicas de comportar-se. Regras de etiqueta e componentes 

estéticos fazem parte de um jogo ideológico de manutenção de segmentações sociais 

que se perpetuam com o passar histórico e que se adaptam ao modo de vida, próprio de 

cada época, sem perder sua essencialidade. Os tipos de regimes que os indivíduos 

constroem como hábitos de comportamento, portanto, permanecem como elementos 

condicionantes da conduta, e são entrelaçados em padrões motivacionais duradouros 

(GIDDENS, 2002, p.63).         

 Esse tipo de regime, ou seja, regras sociais, desenvolve-se baseado no controle 

constante e efetivo dos indivíduos.  Para Elias (1993),  
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O controle efetuado através de terceiras pessoas é convertido, de vários 

aspectos, em autocontrole, que as atividades humanas mais animalescas são 

progressivamente são excluídas do palco da vida comunal e instintivas e 

efetiva por um autocontrole se torna cada vez mais estável, uniforme e 

generalizada (p. 194).        

  

  Nos tempos atuais, reconhece-se essa sociedade disciplinadora, visto que, os códigos 

que definem as condutas civilizáveis funcionam como regras disciplinadoras dos 

comportamentos e dos corpos dos indivíduos que estão sujeitos à sua lógica. Para Weber, “a 

disciplina racional surge diminuindo a importância da ação individual; ela coloca o hábito à 

habilidade rotineira” (1982, p.293). Na ótica weberiana, a disciplina é vista, assim, como um 

elemento condicionante e uniformizador.       

 Weber (1982, p.301) é enfático em dizer que a organização econômica em grande 

escala é o segundo grande agente que prepara os homens para a disciplina. No mundo 

capitalista, a disciplina racionaliza o mundo de produção fabril impondo um ritmo de 

especialização metódica dos indivíduos. Ele, Weber (1982) também analisa os corpos dos 

indivíduos, corpos esses que são disciplinados, não para o mundo do trabalho industrial, mas 

também para relações sociais dos indivíduos. Deste modo, os manuais de etiqueta são 

notáveis nesta apreciação e, fica claro que são códigos disciplinadores dos comportamentos e 

conduta dos indivíduos em determinadas ocasiões sociais.      

 Inserido nesse contexto, o corpo, em posse de uma força maior, encontrou no meio 

social, não importa qual seja sua especificação, um local bem delineado para a sua 

apropriação e sua utilização. Gestos e atitudes passam a ser corporificados através de 

observações reflexivas e condicionantes. Le Breton (2010, p.9) assevera que “não há nada de 

natural no gesto ou na sensação”.        

 Dentro dessa conjuntura, a existência física não se reduz como um fim em si, ela 

traduz uma relação do corpo com o mundo que o rodeia, mundo esse permeado pelas 

ideologias e heterogeneidades que se constituem em uma relação simbólica de construção 

tantos dos corpos como também de sua individualidade psicológica, absorvendo gestos e 

atitudes que moldarão a observação dos indivíduos sobre a realidade. Essa socialização 

acontece, delineando em termos weberianos um tipo ideal de corpo que tornará o indivíduo 

com o perfil necessário para combater as atribulações que ocorrem no meio social. 

 Deve-se disciplinar gesto, atitudes, maneiras de se expressar, de falar, de vestir-se, de 

comportar-se e de apresentar, pois, é somente por essa autodisciplinação que se podem 

distinguir os indivíduos civilizados e dos incivilizados através da internalização das regras, 

que por excelência, regem suas condutas no meio social. Necessário se faz entender também, 
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como outra lógica ligada estritamente à disciplina surge nesse processo, que faz com que a 

disciplina possa ser absorvida de forma tão eficiente no corpo social que criam mecanismos 

que legitimam o controle direto dos corpos disciplinados.    

 Percebe-se que o modelo simbólico e cultural, tanto construído como buscado do 

bom aparecer, no que diz respeito às nuances que envolvem as suas imagens como um futuro 

indivíduo civilizado, obedece a uma lógica ideal típica proposta por Weber, pois descreve 

esse autor que “a finalidade da formação de conceitos de tipo ideal consiste sempre em tomar 

rigorosamente consciência não do que é genérico, mas, muito pelo contrário, do que é 

específico a fenômenos culturais” (2001, p.145).       

 Além disso, considerando-se o conceito de Weber (2001) sobre a ação social 

enquanto um tipo de ação voltada para o estabelecimento de uma relação para o outro, já que 

esse outro influencia o modo de agir dos indivíduos que produzem a ação, agindo de acordo 

com uma ação racional com relação a valores, pois os mesmos procuram consolidar suas 

imagens esperando uma autoafirmação atrelada ao reconhecimento. 

A ação orientada racionalmente com relação a valores distingui-se pela 

elaboração consciente dos princípios da ação e por orientar-se por eles de 

maneira consequentemente planejada; determinada pela crença consciente no 

valor – interpretável como ético, estético, religioso ou de qualquer outra 

forma – próprio e absoluto de um determinado comportamento (WEBER, 

2001, p.417-418).       

  

 Portanto, o disciplinamento estético engendra-se formatando um modelo próprio de 

socialização e que cria identidades específicas que se caracterizam culturalmente através de 

vários elementos. Percebe-se que essa construção se delineou a partir da emergência de um 

contexto histórico delimitado, mas que suscita muitas indagações quanto à implementação de 

um processo que diz respeito a um modelo formativo de idealização de um “bom 

comportamento social” (ELIAS, 1993).        

 Nesse escopo, das exigências do bom comportamento os indivíduos constroem 

múltiplas identificações. Simbolicamente, as regras de etiqueta oferecem diversos elementos 

para a construção de uma possível subjetividade por meio dos padrões disciplinadores 

estabelecidos.  Essa pretensa socialização com base nos manuais de etiqueta proporcionam 

uma grande mudança de comportamentos e pensamentos por parte daqueles que almejam 

fazerem parte dos ciclos sociais civilizáveis.      

 Mediante esses ciclos civilizacionais, pode-se pensar sobre a percepção e apreensão 

histórica do corpo, sendo esse entendido e avaliado como um elemento fundamental da 

constituição direta das relações que os atores sociais desenvolvem em sociedade; é uma 
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dinâmica que deve ser analisada sob vários prismas e considerações teóricas.   

 A explosão conceitual surgida com as inquietações de teóricos que começaram a 

perceber a configuração de um sistema capitalizador de mercadorias, pessoas e modos de 

existência, em contextos históricos atrelados à efervescência política contestadora desse 

citado regime, alimentou uma visão corporal de sujeitos que precisavam utilizar suas 

“máquinas corporais” como um valor material de luta contra a opressão imposta por uma 

classe elitizada, que expropriava a maioria dos meios necessários para legitimar sua dignidade 

social.             

 Movimentos à parte, o corpo também foi alvo, agora de forma muito particular, de 

uma visão cientificista que o via apenas, como mero instrumento orgânico, dotado de um 

mundo aberto a muitas descobertas que trariam soluções para patologias e muitas 

nomenclaturas e catalogações das enfermidades humanas.      

 O corpo tornou-se palco para experimentações e campo de advento e consolidação de 

toda uma literatura especializada. É o corpo organismo, objeto de incisões cirúrgicas; 

consolidador de uma nova dinâmica social que responde aos ideais científicos de evolução 

humana, através de uma longevidade corporal que refletia diretamente, em fins do século 

XIX, na tentativa de organizar a própria sociedade como um organismo, bastando para isso 

que se utilizassem os elementos teóricos apropriados ao rigor sistemático vigente.  

 Mas um novo fenômeno também contribuiu para um entendimento social do corpo, 

agora mostrando que essa construção orgânica, de uma complexidade inconteste, era condição 

fundamental para a existência de energias psíquicas, que percorrem nossa existência 

psicológica e tornam o corpo como tradução imediata de distúrbios visíveis que surgem de 

delimitações não-visíveis. Essa descoberta reflete diretamente na percepção dos novos 

comportamentos sociais, localizados num momento de reflexão de um novo porvir histórico 

que foi o século XX.           

 A moral e as relações desenvolvidas em sociedade deveriam ser revistas, diante da 

descoberta e da teorização de elementos ocultos que norteavam nossas vidas, mas era o corpo 

o eixo de visibilidade, pois a fala, num contexto dialógico, era a maneira encontrada de fazer 

as perturbações exteriorizarem-se para a sua compreensão. Percebe-se, portanto, que o corpo é 

elemento imprescindível no conjunto de possibilidades para se entender as dinâmicas sociais. 

 É ele que serve de elo direto para as práticas corriqueiras dos agentes que formalizam 

suas vontades, ações e sentimentos num meio composto de infinitas percepções de mundo; de 

uma multiplicidade de olhares que criam uma grande dicotomia até mesmo para os 

observadores de tantas apreensões, que tentam superar considerações estruturais e subjetivas 
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como maneiras uniformes de entendimento do todo social. Um corpo que é ao mesmo tempo 

participativo e passivo na teia das relações sociais, mas que deixa sua presença marcada para 

a existência das mesmas. Segundo Le Breton, 

Do corpo nascem e se propagam as significações que fundamentam a 

existência individual e coletiva; ele é o eixo da relação com o mundo, o lugar 

e o tempo nos quais a existência toma forma através da fisionomia singular 

de um ator. Pela corporeidade, o homem faz do mundo a extensão de sua 

experiência. Emissor ou receptor, o corpo produz sentidos continuamente e 

assim insere o homem, de forma ativa, no interior de dado espaço social e 

cultural (2010, p.7-8).        

          

Por meio de uma nova análise, Foucault amplia essa abordagem historicista-

linear de entendimento dos processos de socialização mediante o corpo e nos lega uma 

nova leitura, intrigante e ao mesmo tempo polêmica, visto que o autor desenvolve um 

conjunto de obras que se revela em três períodos demarcados, a saber: a fase 

arqueológica, a fase genealógica e a da ética, e nos esboça uma compreensão histórica 

mais próxima de uma descontinuidade, que analisa elementos dispersos que ganha lógica 

a partir da imbricação em um momento histórico preciso, fazendo surgir saberes aliados 

às regras específicas que se utilizam dos corpos para se legitimar, propagando discursos 

disciplinadores de condutas.         

 Para Bourdieu (2001) é imprescindível que se analise o corpo para se 

compreender os processos sociais que se implementam, pois, para o autor, aprendemos 

pelo corpo (BOURDIEU, 2001, p.152). Mas a análise dessa aprendizagem perpassa as 

formas que os agentes sociais sofrem para que uma incorporação aconteça, o que o 

autor nos explica tentando dar uma resposta, dentro de sua sociologia, à dicotomia 

estabelecida entre subjetividade e estrutura social. Cria-se assim um elo de coesão que 

se traduz nos conceitos bourdieusianos de habitus e campos.    

 Para um entendimento bourdieusiano de socialização mediante o corpo, o autor 

retrata e amplia sua compreensão caracterizando uma apreensão corpórea dentro de um 

espaço social específico, não sendo esse estritamente um ambiente físico, mas uma 

localização específica onde são inseridos agentes que são formatados por uma absorção 

“não consciente” dos elementos do mundo (através de uma abordagem puramente 

antiescolástica, negando uma visão subjetivista e espiritualista plena, que acredita na 

existência de um sujeito dotado de autonomia), onde o mundo se faz e se reflete nos 

corpos humanos mediante disposições coerentes e reguladas, que são retransmitidas ao 

mundo dando-lhe uma estruturação para mantê-lo coeso e compreensível (BOURDIEU, 
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2001).          

 Citando Hegel, Bourdieu nos diz que “o corpo, tendo a propriedade de estar 

aberto e exposto ao mundo, está sujeito a um processo de socialização cujo produto é a 

própria individuação, a singularidade do “eu” sendo forjada nas e pelas relações sociais” 

(2001, p.163). Por essa lógica, Bourdieu (2001) vale-se de sua conceituação de habitus 

para explicar essa utilização dos corpos, que constroem sujeitos que se movem em 

campos específicos dotados de uma história corporificada, que se reflete no espaço 

social com modos próprios de existência, com “autonomia” estruturada e em condições 

regimentadas por estruturas ocultas vinculadas à produção de poderes que vão além de 

um modo econômico de produção; mas que não nega uma classificação e uma 

segmentação de grupos que se coadunam em relação à apropriação de elementos 

materiais, culturais, simbólicos e ideológicos.       

 É uma estrutura estruturada que se torna ao mesmo tempo estruturante através 

das ações, sentimentos, pensamentos e atitudes dos agentes sociais, mediante um 

componente físico que é o corpo. Para Bourdieu o que está inscrito no mundo é um 

corpo para que se possa existir um mundo, incluído no mundo, mas segundo um modo 

de inclusão irredutível à simples inclusão material e espacial (2001, p.165).  

 Assim, recorremos mais uma vez ao conceito de habitus, não mais interpretado 

como uma condição de um sujeito pleno construído pela filosofia da consciência, mas 

como disposições transponíveis em que a noção serve para referir o funcionamento 

sistemático do corpo socializado (2007, p.62). Assim define Bourdieu, 

Os condicionamentos associados a uma classe particular de condições de 

existência produzem habitus, sistemas de disposições [...] transponíveis, 

estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, 

ou seja, como princípios geradores e organizadores de práticas e de 

representações que podem ser objetivamente adaptadas ao seu objetivo sem 

supor a intenção consciente de fins e o domínio expresso das operações 

necessárias para alcançá-los (2009, p.87, grifos do autor).    

  

 Nesta concepção categórica de habitus, Bourdieu não nega a ação socializante 

dos atores sociais, vendo-os como ativistas de uma praticidade construtiva, quando 

utilizam seus corpos numa lógica da ação voltada para a manutenção do escopo 

estrutural da sociedade. A tônica central desse princípio é uma configuração 

estabelecida pelos próprios comportamentos dos agentes sociais, que descortinam 

relações que são percebidas com caráter de autonomicidade, mas, que na verdade, 

escondem um foco de lutas constantes dentro de um espaço delimitado, mas que podem 
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ser ultrapassados – daí a compreensão de um habitus transponível.    

  Essa pseudo-subjetividade dos agentes, sem negar suas atividades, gera 

comportamentos determinados e esperados, de acordo com a apropriação simbólica e 

cultural de uma dicotomia abrangente que opõe dominantes e dominados, patrões e 

empregados, superiores e inferiores.        

 Essa situação paradoxal se implementa numa região socialmente construída e 

que serve de suporte conceitual para o entendimento do habitus. Surgem, assim, os 

campos; elementos multifacetados (campos econômico, artístico, cultural, acadêmico, 

escolar) que se descortinam e que são analisados muito além de uma mera percepção 

econômica voltada para a apropriação de ganhos e lucros materiais e financeiros. Os 

campos são locais de batalhas e lutas pela manutenção de um status quo existente, onde 

tais entraves se consolidam diretamente através dos corpos que estão atrelados às 

regularidades sociais específicas, não importando se sejam atitudes interessadas ou 

desinteressadas. Segundo Bourdieu: 

Compreender a gênese social de um campo, e apreender aquilo que faz a 

necessidade específica da crença que o sustenta, do jogo de linguagem que 

nele se joga, das coisas materiais e simbólicas em jogo que nele se geram, é 

explicar, tornar necessário, subtrair ao absurdo do arbitrário e do não-

motivado os atos dos produtores e as obras por eles produzidas, e não, como 

geralmente se julga, reduzir ou destruir (2007, p.69).   
  

 Nesse contexto de lutas por capitais variados, a presença dos agentes sociais 

dentro das fronteiras dos campos nos quais estão inseridas suas práticas e disposições 

gera um ato de pertencimento e de presença, condição que constitui o campo como 

espaço de jogo e faz com que os pensamentos e as ações possam ser afetados e 

modificados a despeito de qualquer contato físico ou na falta de qualquer interação 

simbólica, em particular na e pela relação de compreensão (BOURDIEU, 2001, p.165, 

grifo do autor).          

 É a inserção dos corpos num mundo tornado compreensível por conta de 

regularidades adquiridas mediante a presença dos sentidos e do cérebro, numa relação 

de construção de um conhecimento do mundo pelo corpo, onde esse antecede 

comportamentos absorvidos de uma estruturação presente neste próprio mundo e remete 

a esse universo, configurações práticas e estruturantes que mobilizam um senso de 

organização constante.        

 Portanto, Bourdieu (2001) percebe um sentido socializador atrelado a um corpo 

que é o veículo necessário de uma condição dualista de construção do mundo social que 
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cria, ao mesmo tempo, o mundo objetivo que reflete sujeitos objetivados que servem de 

suporte para a objetivação de seus campos de ação, tornando verdade um jogo de 

dominação que opera em favor de um poder mascarado, dissimulado, mas que não retira 

a chance de todos operarem suas atitudes e condições de existência, em menor ou maior 

grau, pois “o corpo está no mundo social, mas o mundo social está no corpo, a história 

se comunica de algum modo consigo mesma, reflete-se nela própria” (BOURDIEU, 

2001, p.185).           

 Deste modo, as análises de Bourdieu (2007) que tangencia o corpo como 

elemento de socialização nos permitiu fazer uma abordagem dos “elos” e imbricações 

existentes, cujo objetivo é de “construir” uma analogia de compreensibilidade sobre 

suas fundamentações teóricas, sem esquecer, no entanto, as categorias que norteiam o 

seu pensamento.          

 Bourdieu (2007) percebeu a aparição de um elemento abstrato que seria o 

agente primordial na construção de uma nova apreensão do corpo, num contexto 

socializado de relações.  Os corpos agora, desconsiderando a noção de sujeito, pois este 

é o próprio construtor de um conhecimento sobre si, passam a ser classificados, e os 

indivíduos, de acordo com o saber acumulado sobre eles, são considerados e 

nominalizados como civilizados ou incivilizados, bastando para isso que aceitassem, ou 

não, as regras dos procedimentos normalizadores que passaram a ser disseminados por 

meio de discursos e práticas.         

 O Estado,  como efeito de suas articulações, delega ao plano das pequenas 

relações as suas nuances, pois todos estão confiscados por seus procedimentos. Vemos, 

então, uma socialização onde o embate político dos agentes sociais é coibido pela 

sujeição dos corpos ao regime disciplinador da norma estabelecida entre classes 

dominantes, mas a efetivação econômica se concretiza a partir de uma manipulação 

“ideológica” que faz a disciplinar aproveitar o máximo possível das forças individuais 

para a produção de diversos elementos, e que acabam, também, fortalecendo a força de 

manutenção do status daqueles que possuem as condições materiais de existência. É 

uma lógica invisível que se efetiva pela visibilidade de sujeição dos corpos humanos. 

 No tocante aos agentes de dominação sobre os corpos dos indivíduos e sobre as 

populações que geram mecanismos de controle sobre os mesmos, Bourdieu (2007) 

destaca a existência de um disciplinamento oculto, mas eficaz, que se legitima no meio 

social estabelecido, nesse caso, em específico, em campos delimitados onde os agentes 

socializam os habitus decorrentes da incorporação adquirida do meio social circundante 
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e historicamente determinado. O autor denomina de poder simbólico esse mecanismo 

presente nas relações de luta entre as classes que se encontram nos campos, onde sua 

apropriação se dá mediante um não-reconhecimento de sua existência por parte 

daqueles que a ele estão submetidos. Destaca Bourdieu (2007) sobre a percepção desse 

poder:  

É necessário saber descobri-lo onde ele se deixa ver menos, onde ele é mais 

completamente ignorado, portanto, reconhecido: o poder simbólico é, com 

efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade 

daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o 

exercem (2007, p.7-8).       

  

 Esse poder, quando apropriado, é utilizado pelos indivíduos que tem 

comportamentos homólogos, que despendem as mesmas disposições e que traçam 

trajetórias sociais que ajudarão na manutenção do grupo ao qual pertence, o que pode 

ser avaliado, no caso de grupos que dominam o capital econômico e o capital cultural, 

como uma produção de violência simbólica, pois a ruptura com uma maneira específica 

de viver, não garante participação plena nos grupos aos quais se ascendeu.   

 Assim, uma mesma visão de mundo numa classe determinada produz um “etos 

de classe”, expressão bourdieusiana que caracteriza o pertencimento a uma classe com 

disposições semelhantes. Esse pertencimento a uma classe pode fugir à consciência dos 

indivíduos e os mesmos podem cair na ilusão da escolha, quando na verdade, através 

dos mecanismos do poder simbólico, o que todos fazem é apenas reproduzir os 

costumes que estão incorporados devido às relações de interiorização objetiva e de 

exteriorização subjetiva.          

 O poder simbólico assim acumulado enseja a utilização de instrumentos 

simbólicos onde “os sistemas simbólicos cumprem a sua função política de 

instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem para 

assegurar a dominação de uma classe sobre outra dando o reforço da sua própria força 

às relações de força que as fundamentam” (BOURDIEU, 2007, p.11). Citando Weber, 

Bourdieu (2007) nos diz que esse processo serve para a “domesticação dos dominados” 

(ibidem, p.11).           

 Esse poder simbolizado centra-se na lógica do ocultamento dentro dos campos 

aos quais se insere e se faz mostrar irreconhecível, produzindo uma violência objetivada 

e transformando capitais diversos em capitais simbólicos apropriados por aqueles que 

reconhecem sua legitimidade.        
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 A naturalização do mundo social assim se expande numa conjuntura dentro de 

campos determinados, pois o próprio poder simbólico se concretiza, também, por meio 

de uma configuração dialética atrelada ao modo de utilização dos sistemas simbólicos 

pelos atores sociais. Esses sistemas, que também são estruturados fazem surgir um 

poder simbólico que se reflete no mundo social estabelecendo ordem e sentido, mas a 

partir da concepção de uma visão comum que se solidariza pelos agentes de uma mesma 

classe social.    

As diferentes classes e frações de classes estão envolvidas numa luta 

propriamente simbólica para imporem a definição do mundo social mais 

conforme aos seus interesses, e imporem o campo das tomadas de posições 

ideológicas reproduzindo em forma transfigurada o campo das posições 

sociais (2007, p.11).       
   

 Por esse escopo, o corpo está colocado num campo constante de lutas e também 

acaba se naturalizando de acordo com um contexto que exige que as escolhas corporais 

estejam atreladas à dinâmica estabelecida pelas escolhas sociais dos grupos de 

pertencimento.          

 A perpetuação dos campos consiste, portanto, na utilização dos movimentos 

corporais de acordo com as disposições predispostas entendidas como escolhas, numa 

crença atributiva à vontade, aliada à utilização, dentro de mecanismos ideológicos 

utilizados pelos mesmos agentes de uma classe que gera e estrutura o poder simbólico.  

Explica-nos Bourdieu sobre a praticidade dos corpos dos agentes sociais que criam 

sentido de acordo com a conformidade do mundo e que enseja uma aparição oculta de 

poder presente entre as classes:    

O senso prático, necessidade social tornada natureza, convertida em 

esquemas motores e automatismos corporais, é o que faz com que as práticas, 

em e por aquilo que nelas permanece obscuro aos olhos de seus produtores e 

por onde se revelam os princípios transubjetivos de sua produção, são 

sensatos, ou seja, habitados pelo senso comum. É porque os agentes jamais 

sabem completamente o que eles fazem que o que fazem tem mais sentido do 

que imaginam (2009, p.113, grifo do autor).    

  

Outro ponto de Bourdieu (2009) diz respeito ao atrelamento dos corpos que se 

socializam de forma diferenciada, na era capitalista. Bourdieu (2009) chama de 

disciplinamento à socialização corporal nas instituições e reconhece que as instituições 

são campos montados e objetivados que dependem, para seu funcionamento, de 

disposições próprias dos agentes sociais. Bourdieu (2009) nos afirma que o corpo é o 

meio pelo qual a instituição encontra sua plena realização, 
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A instituição, caso se tratasse de economia, só é completa e completamente 

viável caso se objetive duravelmente não somente nas coisas, ou seja, na 

lógica, transcendente aos agentes singulares, de um campo particular, mas 

também nos corpos, isto é, nas disposições [...] em reconhecer e em efetuar 

a(s) exigências imanentes a esse campo (p.95).    

     

 Numa percepção política, o autor também questiona certa autonomia de um 

sujeito pleno de suas construções e efetivações dos comportamentos sociais a que estão 

atrelados, pois delimita o sujeito a um conceito e destaca esse último como agente 

social. Veem-se, assim, a consolidação de um sistema que capta a reflexão política do 

indivíduo que está dominado por seus mecanismos, mas não impede uma via de escape 

para a tentativa de “resistir” ou de quebrar com as “ortodoxias” das disciplinas 

comportamentais no campo social (BOURDIEU, 2009).  
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2 ETIQUETA E A CENTRALIDADE DO CORPO 

Os sistemas de regras que alicerçam os primeiros manuais de etiqueta 

começam a circular na Europa a partir do século XIV. Antes de darem origem a eles, 

tomavam formas de tratados de cortesia, conjunto de normas não oficiais destinadas ao 

controle da moralidade e regras de comportamento.      

 Civilitate Morum Puerlium, primeiro manual que se tem notícia, de autoria de 

Erasmo de Roterdam, data de 1530. Este manual destinava-se ao ensinamento e 

admoestação das crianças, em especial às posturas que deveriam assumir: o 

comportamento adequado nas ocasiões das refeições, dentro da igreja, nas horas 

reservadas no entretenimento a até mesmo ao deitar-se.     

 No momento, transformações substanciais ocorriam em vários segmentos do 

contexto histórico do ocidente europeu. Algumas dessas mudanças podem ser 

destacadas, a saber: o desmantelamento da economia feudal e do sistema reticular 

extremamente complexo que envolvia as relações sociais e, em contrapartida, o início 

da consolidação da burguesia do pensamento humanista e do Movimento Renascentista; 

as reformas religiosas, protestantes e católicos, a formação de alguns Estados Nacionais 

e suas políticas mercantilistas, baseadas na intervenção direta da nação na economia; e o 

expansionismo ultramarino.          

 Com os jogos sociais contraditórios e absurdos entre reis, nobres e prósperas 

famílias burguesas, esse tipo de publicação era classificado como obra menor por alguns 

e sumariamente ignorada por outros. Isso não eclipsa, todavia, as três inovações feitas 

por Rotterdam (s.d) e apontadas por Jacques Revel (1991). Em primeiro lugar, os 

destinatários eram especificamente crianças quando, antes disso, as regras direcionadas 

indiscriminadamente a elas e aos adultos. Não obstante, se dirigia a todas as crianças, 

num sentido amplo, e não exclusivamente aos filhos das elites. Finalmente, nota-se um 

desejo de inaugurar um código válido para todos, já que prezava pela abrangência dos 

ensinamentos, pela “transparência social (...) precondição necessária à conscientização 

de uma sociabilidade generalizada” (REVEL, 1991, p. 174).    

 Esse último ponto pode ser conhecido como heróico, tendo em vista o caráter 

segregador que essas regras geralmente possuem. Esse teor de projeto comum enquadra-

se muito mais nas leis oficiais, no Direito, do que nos códigos de civilidade 

propriamente ditos. Estes, em sua esmagadora maioria, tem por premissa a distinção 

entre os que se encontram em relações assimétricas – no que concerne à renda e ao 
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locus social e cultural -, seja em convívio grupal ou interpessoal, e a integração entre os 

pares no interior do grupo dominante.  

Não se pretende aqui obscurecer ou negar os destinos que alguns manuais de 

boas maneiras que as cartilhas tomaram. As escolas francesas, a partir dos Setecentos, 

utilizavam-nos para adequar os corpos dos seus discentes nos parâmetros estabelecidos 

pelo que consideravam bons costumes. Por trabalhar com educação, os colégios tinham 

por dever ensinar normas comportamentais e relacionais. Porém, o corpus desta 

pesquisa são os manuais de etiqueta de savoir-vivre
19

, àqueles que se empenham em 

delimitar as hierarquias sociais através da ambiência corpórea por meio da adequação 

dos gostos, dos modos e estilos de vida, algo que transcende à pura e simples evocação 

das boas maneiras. Docilizavam corpos, mas também os segregavam e classificavam em 

ações de lugares sociais.        

 Este último se esmera em enfatizar também as minúcias, a educação dos detalhes 

menos perceptíveis ao olhar destreinado. Pode-se dizer que nas escolas, de modo geral, 

aprendia-se o mais elementar e, dentro desses ensinamentos, estava à obrigação de 

reconhecer e respeitar as hierarquias. Nas regras do bem viver, a função se amplia na 

medida em que se institui a reconhecer, mas também a se forjar as distinções: 

reconhecê-las, elaborá-las e exercitá-las; algo ainda mais impositivo no século XIX, 

aquele em que o estilo de vida burguês se consolidou.    

 Norbert Elias (1990) sublinha a ressignificação imputada pelo da obra à 

terminologia civilitas. Obedecendo às demandas do seu tempo, ele terminou por ser 

responsável pelo que permaneceu “gravado na consciência do povo com sentido 

especial que recebeu do tratado de Erasmo” (1990, p. 68). Elias compilou e analisou 

também algumas obras que sucederam à Civilitate Morum Puerilium. Edições e 

reedições que conduziram aos conjuntos de valores, costumes, usos, desusos, modos e 

modas e que contribuíram consideravelmente para o que o autor denominou processo 

civilizador
20

, sua tese central. Para fortalecê-la, perscrutou manuais do século XVI até 

os oitocentos.           

 Uma ressalva deve ser explicitada. Ao se referir ao mesmo processo, ele parece 

                                                             
19

 Sobre o conceito de savoir-vivre, escreve Frédéric Rouvillois (2009, p. 13): “designa certa maneira de 

ser e de agir em sociedade e, por extensão, os usos que determinam como é preciso comporta-se para ser 

considerado polido e bem educado”. 
20

 Consiste, segundo Roger Chartier (ELIAS, 2001, p. 20), “na interiorização individual das proibições 

que, antes, eram impostas de fora, em uma transformação da economia psíquica que fortalece os 

mecanismo de autrocontrole exercido sobre as pulsões e emoções e faz passar da coerção social 

[gesellschaftlíche Zwang] à autocoerção [Selbstzwang].” 
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atribuir à ideia ocidental e moderna de civilização um caráter evolutivo. Como disse 

(ELIAS apud RIBEIRO, 1993, p. 11), “seu eixo é o de uma crença num civilizar do 

homem que, embora não tenha chegado, por enquanto, ao seu termo prossegue.” Apesar 

de reconhecer a originalidade de Elias na temática, no manuseio das fontes, na criação  

de competentes ferramentas conceituais
21

 - o que faz dos seus escritos um dos aportes 

teóricos principais deste trabalho – é importante que nos posicionemos com relação a 

isso.            

 A civilidade, no sentido moderno, não é evolutiva e nem nasceu para o fim 

expansionista que prevaleceu nos oitocentos. O cerne de seu efeito social é o segredo. É 

mantê-lo protegido dentro da nobreza de corte, enquanto ela, exercitando as práticas do 

bem-viver, aprimoravam-nas ao ponto de neutralizar o que lhe foi incutido. Se, porém, 

Elias utiliza o termo para se referir ao controle social que foi transformado em 

autocontrole, há uma coerência. Mas, ainda assim, é urgente relativizar a expressão 

“processo” em seu significado evolutivo.       

 Nosso argumento é o de que a civilidade sobrevive nos dias atuais e constitui um 

papel relevante no interior de determinados grupos sociais, especialmente as elites. 

Todavia, nessa trajetória não linear – é bom destacar -, toma forma, se expande e se 

consolida, sofre abalos, decai, é reescrita – já que se reconhece que a sociedade é 

dinâmica e não estanque – se reinventando.       

 Por meio dessas leituras, é possível compreender o que se entendeu por 

“civilizado” ao longo desses séculos, e não há linearidade absoluta no significado. 

Pode-se notar também como esse conceito foi incorporado no que se percebe por 

correção e maestria à mesa; na administração das funções corporais; cuidados com a 

saúde; em tudo o que abrange a apresentação pessoal; no comportamento relacional com 

membros da família, amigos, conhecidos e meros desconhecidos; com adequação de 

vestimenta e dos acessórios que adornam os corpos; no exercício contínuo e urgente de 

separação entre o público e o privado; nas mudanças de atitude nas relações entre os 

sexos; na composição do estilo de vida que se denomina apropriado a partir da 

arrumação da mesa que deve ser posta conforme as formalidades da etiqueta social 

como padrões de civilidade.  

                                                             
21

 Conceitos como os de “figuração”, “interdependência” e “equilíbrio de tensões” (ELIAS, 2007) são 

exemplo disso.   
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Fonte: http://matable-bienmise.skyrock.com/3133662632-les-differents-services-a-la-francaise-

a-l-anglaise.html           

  

O modelo de civilidade discursado por esses manuais culminou na confirmação 

e fortalecimento dos símbolos de distinção hierárquicos e na regulamentação das 

interações sociais. A corte de Luís XIV (1643-1715), na França, nesse sentido, era 

emblemática. Responsável por utilizar-se de todo um sistema simbólico e 

representativo, com ênfase no gestuário-corpóreo herdado das práticas sociais 

medievais, esse rei fundou e expandiu práticas que fortaleceram e louvaram o 

Absolutismo Monárquico.         

 Nessa esfera, a civilidade comprimiu seu papel distintivo e disciplinar entre os 

nobres através de três premissas: a submissão incondicional e integral ao rei, uma 

esquema hierárquico rigoroso e meticuloso e a valorização das aparências. Muitas vezes 

em silêncio, elas demarcavam e estandardizavam, com riqueza e detalhe, o lugar social 

do seu portador. Dentro desse contexto, nasce e amadurece o conceito de civilidade, que 

designa polidez dos modos e contenção das emoções e dos movimentos. Era como: 

Os membros da corte gostavam de designar, em sentido amplo ou restrito, a 

qualidade específica de seu próprio comportamento, e com os quais 

comparavam o refinamento de suas maneiras sociais, seu padrão, com as 

maneiras de indivíduos mais simples e socialmente inferiores (ELIAS, 1990, 

p. 54).  

 

http://matable-bienmise.skyrock.com/3133662632-les-differents-services-a-la-francaise-a-l-anglaise.html
http://matable-bienmise.skyrock.com/3133662632-les-differents-services-a-la-francaise-a-l-anglaise.html
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Essa polidez dos modos e civilidade se confundia com o próprio significado 

atribuído ao termo civilização em que, segundo Elias (1990), expressavam a 

autoimagem das camadas mais altas das escalas sociais europeias em comparação com 

as demais. A alteridade aqui deveria ser diuturnamente apontada por meio dessas 

expressões de civilidade. O outro era visto como rústico de atitudes primitivas e, por 

assim dizer, animalescas. Nessa Odisseia distintiva, a corte de Luís XIV torna-se 

referência. Modos e representações diferiam esses grupos dos demais, já que se 

mostrava detentor das mais elaboradas regras de apresentação, representação e 

sociabilidade, ao mesmo tempo em que promovia cisões dentro dele próprio.    

   Na transição do século XVII para o XVIII, vivenciou-se, na França, a 

ampliação instrumental – e nunca a democratização - das regras de civilidade para um 

público diversificado. Elias (1990, p. 60) adverte que existem códigos claros e 

específicos para as pequenas escolas e os colégios burgueses; para a corte e para a 

cidade, para a alta aristocracia; a pequena nobreza da província; e os burgueses “gentis-

homens”. Isso demonstra que, apesar da educação dos cidadãos franceses ser um projeto 

do Estado Absolutista, o escopo da realeza não se insere na equiparação do seu povo. 

As distinções hierarquizadas eram necessárias e até vitais para a manutenção dessa 

política. À nação cabia sua tutoria e salvaguardar.       

   É provável que a extensão de algumas regras para os demais segmentos da 

sociedade francesa fosse uma grande estratégia sociopolítica do Estado-nação para 

assegurar sua soberania dentro da esfera nacional e alça-la à hegemonia mundial no que 

diz respeito à civilidade. Obteve, incontestavelmente, sucesso nesse aspecto. Mesmo 

sem imunidade em meio às críticas, até o atual século, goza desse renome e detém um 

salvo-conduto nos quesitos elegância e savoir-vivre, mesmo nessa conjuntura de apogeu 

da globalização, com toda a concorrência de mercado, a multiplicação de produtos e os 

intercâmbios socioculturais aí imbricados.        

   Entre o século XVIII e o primeiro quartel do século XIX, os preceitos de 

civilidade passaram a se expandir ainda mais, inclusive nos meios rurais, retirando do 

espaço urbano a propriedade desses códigos. Isso é possibilitado pela própria conjuntura 

que, para a França, segue como um princípio imperialista; pelo barateamento das 

edições permitido pelo surgimento, por exemplo, da Bibliothèque bleue
22

; e pelas 

transformações que erguiam novos atores sociais aos domínios de poder. Enquanto isso, 

                                                             
22

 Na França do século XVIII, permitia a circulação de livros a baixo custo, que eram impressos em 

número acentuado e divulgados por agentes do comércio ambulante (CHARTIER, 1990).  
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outros decaiam de patamar, num cosmos oscilante e derrapante, onde as posições 

raramente se estabilizam e as incertezas sociais são diretamente proporcionais à 

precariedade das esferas econômicas e políticas.      

  De acordo com Jacques Ravel (1991), é nesse momento que a civilidade entra 

em crise, desencadeada a partir do momento em que perde sua suposta naturalidade. A 

gravidade dessa constatação partiria do momento em que esse conceito hesitava entre 

um modelo válido para todos e um sistema de convivências que distinguia a elite. 

Assim, enquanto os códigos tornavam-se acessíveis a um público vasto, 

simultaneamente, os privilégios das elites pareciam dissipar-se.    

  O autor prossegue com o seu raciocínio que, no momento em que se difunde e 

se banaliza, a civilidade não passa de vestígio. Enrijecido, desacreditado e desgastado 

pelas suas próprias contradições, esse projeto de reconhecimento e regulamentação 

social evoca outras além de normas autoritárias e uma comédia das aparências, 

creditadas apenas pelos humildes. O papel da civilidade torna-se obsoleto perante o 

“triunfo provisório do indivíduo e de sua irredutível espontaneidade” (1991, p. 206).  

  Renato Janine Ribeiro (1987), analisando a utilidade da etiqueta no Antigo 

Regime e na transição para sociedade de caráter burguês na França, conclui que, 

naquele, a etiqueta fazia parte da representação social sem ser o reflexo das relações 

sociais. Já os burgueses de Balzac
23

 e Zola
24

 tem a polidez como artimanha na qual 

sentem dificuldade de manejo.        

  Sem a intenção de descaracterizar as análises ou mesmo de negar os fatos, 

parece mais coerente relativizar esses posicionamentos. Transformações econômicas, 

políticas e sociais alastravam-se pela França. A Revolução de 1789 tornou instável uma 

nação que se encontrava assolada economicamente e debilitada politicamente. Mas que, 

no âmbito das posições sociais, mantinha certas regalias dos nobres, do clero, da realeza 

e de parte da alta burguesia, que faziam engrenar a política econômica mercantilista, 

que também estava em crise. Dessa forma, havia espaço para civilidade taticamente 

naturalizada por essas elites.         

                                                             
23

 Honoré de Balzac (1799-1850) foi um escritor francês considerado um dos pioneiros do Realismo 

literário. Sua vasta obra literária, que inclui A comédia humana, Eugenia Grandet e A mulher de trinta 

anos, contempla o cotidiano da vida burguesa, com suas paixões, oscilações econômicas, hipocrisias e 

idiossincrasias, numa escrita que focaliza minuciosamente os detalhes, em especial, dos objetos das cenas 

por ele criadas.    
24

 O escritor francês Émile Zola (1840-1902), foi o mais expressivo representante do Naturalismo 

literário. Sua obra possui uma considerável influência do pensamento de Balzac, de Darwin e do 

Socialismo. Seu trabalho de maior relevância crítica foi J’accusse, carta aberta a Féliz Faurer, à época, 

presidente da França. Entre os principais romances, O Ventre de Paris, A Terra e, em especial, Germinal.  
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  Após a Revolução Francesa (1789), abrangendo, inclusive, a Era Napoleônica 

(1799-1815) e os períodos posteriores ao Congresso de Viena (1814-1815), os códigos e 

manuais tiveram a mesma função hierarquizadora, mas passaram por algumas 

transformações. A burguesia que se consolidava tinha noção, assim como o restante da 

sociedade, que sua ascensão se deu por razões de mérito e plutocráticas. Nessa 

conjuntura, não possuíam legitimidade social para naturalizar tais códigos de civilidade, 

num primeiro momento. No lugar de herdeiros naturais, eram aprendizes sôfregos pelo 

reconhecimento social e sabiam que o caminho poderia ser menos tenebroso se 

interiorizassem as regras. Mais que isso, era premente mostrar que tinham incorporado 

os regulamentos. Uma forma de ser aceito, reconhecido e de construir e regular, passo a 

passo, uma autoimagem dos que conseguiram emergir.     

  Pela ótica de Phelippe Perrot (1981, p. 168), a grande quantidade de manuais 

que circulavam na França oitocentista e o tamanho considerável do seu novo público, 

refletiam uma demanda sem precedentes por parte dos grupos da burguesia. Esses 

tinham urgências em aprender as regras por estar em ascensão. De acordo com Maria do 

Carmo Teixeira Rainho (2002), esse número aproximava-se a sessenta, excluindo-se as 

reedições. É cauteloso destacar que a ascensão aqui referida poderia ser real ou fictícia, 

na busca frenética dos burgueses por símbolos de pertença que deveriam contemplar o 

seu êxito econômico – fidedigno ou não – para autenticar seu status, lícito ou 

mascarado.            

  Frédéric Rouvillois (2009) analisa a história da polidez de 1789 até os dias 

atuais. Ele reproduz o discurso de que os manuais de civilidade franceses teriam se 

degenerado em manuais de polidez e savoir-vivre. É um olhar que diverge das ideias 

explanadas anteriormente porque enxerga, por exemplo, na difusão das regras de 

civilidade, não a sua obsolescência, mas um dos alicerces que fortaleceu o edifício 

civilizador apropriado e transformado pelos fins sociais burgueses. O autor divide esse 

recorte em quatro fases distintas.        

 A primeira teve início com o ano emblemático da Revolução Francesa (1789). A 

partir daí, os revolucionários combateram veementemente a velha civilidade francesa, 

na tentativa de erradicar todos os arautos do Antigo Regime. Mas a queda de 

Robespierre desvelou a fugacidade desse radicalismo. Especialmente, com Napoleão 

Bonaparte no poder, a “antipolidez” jacobina passou a ser algo condenável. Esse é o 

início da segunda fase.         

 Para o autor o século XIX, que se estendeu até o início da Primeira Grande 
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Guerra (1914-1918), foi a “Idade de Ouro” da polidez burguesa. Com tal classificação, 

ele deixa de reconhecer nessa fase a sua heterogeneidade e momentos de certa 

resistência, como em 1814, com a Restauração; em 1830, com a anglomania
25

; em 

1850, início do aburguesamento da vida rural; em 1890, com os fervores da moda fim 

de século. Segundo o seu argumento, mesmo apresentando essas descontinuidades, as 

regras se sofisticaram – tornando-se mais rígidas e complexas – e eram difundidas até 

mesmo entre camadas relativamente mais modestas. Esse é um fenômeno, que, segundo 

o autor, ocorreu na França, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, com proporções 

peculiares, e relaciona-se, sobretudo, à consolidação do mundo burguês.   

 A terceira etapa, que ele denomina de “Tempo das Rupturas”, abrangeu as duas 

grandes guerras e se estendeu até 1950. O declínio do decoro burguês se deu, em 

especial, pela recessão material e os transtornos psicológicos gerados pela violência e 

grandiosidade das consequências, deixando sequelas sociais que parecem indeléveis. 

 Na década de 1950, inaugurou-se a “Era das Incertezas”, na qual o século XXI 

está inserido. De um lado, segue-se o movimento de desestruturação da civilidade, 

iniciado no momento anterior, com a “causa comum”, efeito das condições inéditas dos 

períodos de guerra. Do outro, retoma espaço, notadamente no último decênio, com certa 

conscientização de sua importância. Além disso, novas regras de decoro foram 

elaboradas, trazendo à cena a regulamentação de práticas “desconhecidas, inabituais ou 

inconfessáveis” (ROUVILLOIS, 2009, p. 16).      

  O livro ainda lança ao leitor o desafio de refletir sobre qual seria o futuro 

da polidez nas sociedades globalizadas e “pós-modernas”. Um assunto instigante por 

envolver questões identitárias, tanto em nível grupal como individual; as contradições 

dos conceitos de liberdade e individualismo; e as conformidades e conformações do 

convívio social.          

 Para problematizar tais questões, tomaremos como foco espacial e temporal o 

Brasil da primeira década do século XXI. Analisaremos os discursos dos manuais de 

etiqueta, sobretudo, os de maior circulação no país. Nesse primeiro argumento, a 

regulamentação – hoje transmitida -, em especial, uma linguagem que lembra conselhos 

                                                             
25

 Anglomania é, nas palavras de Rouvillois (2009, p. 67), “a admiração irrestrita pelo que vem do outro 

lado da Mancha, modos, gostos, maneiras, sensibilidade, se expandem na França desde a queda do 

Império”. Especialmente a partir de 1830, sob a égide do rei burguês Luís Filipe, os códigos ingleses 

passaram a ter um espaço relativamente amplo de manobra no interior da sociedade francesa, por meio 

das suas regras de boas maneiras. Ressalta o autor: “Essa influência inglesa será tão determinante, que a 

Revolução de Julho vai acompanhar por muitos anos o „exílio interior‟ da alta aristocracia legitimista do 

bairro Saint-German” (2009, p. 68).   
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sutis ou mesmo “dicas descoladas” – do corpo e, junto ou mesmo imbricado nele, de 

práticas sociais como comportamento público, apresentação pessoal, recepções de 

amigos em casa, modos à mesa e procedimentos no espaço de trabalho.   

 As questões surgem de uma contradição que envolve o contexto atual, tão 

múltiplo, e, ao mesmo tempo, tão conectado. Na sociedade em questão, o consumo, a 

informação e a comunicação possuem vastos meios de penetração, atuando tanto no 

mapeamento das necessidades e gostos como na produção da aceitação coletiva.  

 O individualismo e a liberdade foram trazidos dos anseios iluministas para 

justificar o consumo e alargar seu raio de atuação. Através do elogio ao individualismo, 

assistimos a coexistência – e não substituição – da auto-representação de grupo social 

com a afirmação pessoal que, calcada na noção de prazer individual, desemboca numa 

autopromoção estética. O discurso individualista é muito atraente e a mídia se utiliza 

dele justamente para criar uma sensação de liberdade individual. Num contexto de 

incertezas e inseguranças, nada mais apropriado do que o indivíduo pensar que detêm 

sobre suas escolhas um total controle.       

 A ordem é conhecer o próprio corpo, é sentir-se bem consigo mesma, é 

encontrar produtos condizentes com sua personalidade, é a liberdade de optar. Contudo, 

padrões de beleza continuam sendo reproduzidos, impondo certas condutas em busca da 

sedução e do reconhecimento do outro. Há uma necessidade compulsória de estar na 

moda, medida em termos mercadológicos, ainda que os leques de escolha sejam plurais 

e transitórios. Igualmente, continua sendo necessário também permanecer informado 

com relação às regras de apresentação.  

Para Renaud Camus (2005), o aparecer é consentir ao jogo social. É aceitar não 

ser a todo instante o que se é, para dar lugar ao ser dos outros e ao seu próprio aparecer, 

a seu próprio esforço em direção à troca e à harmonia. Assim, o aparecer seria uma 

renúncia parcial e é efetivamente neste esforço de aparecer que, através da 

representação de si mesma, o indivíduo constrói a si. Desta forma, por maior que sejam 

as instabilidades dessa conjuntura, por mais que se vivencie uma crise de identidade 

(HALL, 2005), e talvez esse seja o fator agravante, o indivíduo precisa de códigos que o 

vincule, que o faça pertencer, ser identificado como membro. Ser, parecer-ser e 

pertencer, parecem necessidades ensejadas pelo convívio e retroalimentadas pela 

sociedade.   

Há uma carência de adesão, porque conviver com uma multiplicidade de 

informações, de inovações tecnológicas em ritmo alucinante, e com o rompimento de 
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valores antes sedimentados, deixa o indivíduo por vezes perdido. É justamente nessa 

sensação de desnorteamento e imprecisão que os atuais manuais de etiqueta se prendem 

para evocarem para si a atenção do leitor.       

 Nos prefácios da maioria dos que pesquisamos, há uma discussão sobre 

apresentação pessoal e dúvidas diante da diversidade de opções e da obsolescência de 

regras instituídas e da origem de outras que abarquem as inovações, inclusive no que diz 

respeito à tecnologia. Os próprios autores demonstram imprecisão em algumas ocasiões, 

especialmente no que diz respeito aos relacionamentos pessoais. Ao surgir um entrave 

desses, é comum indicarem que o leitor apele para o “bom-senso”, quando esse mesmo 

é também posto em dúvida, dado o caráter fugidio de muitas regras. E o que se pode 

entender por “bom-senso”? Sem dúvida, uma seara relativa e complexa.  

 Cabe aqui questionarmos que tipo de liberdade individual precisaria de manuais 

de etiqueta para nortear-se? Se há um sentido de habeas corpus no individualismo, por 

que prospera um modelo de corpo ideal? Num contexto de tantas vicissitudes e 

efemeridades, qual a importância de se ler regras que, por definição, padronizam e 

conformam à corporeidade? De onde surgem tais códigos? Quem os define e os 

legitima?  Quem os segue? Por que o consumo emocional precisa ser direcionado pelas 

diretrizes da moda?          

 Para tentar se compreender essas inquietações, ciente que se tratará de mais um 

argumento entre tantos que devem existir e que existirão, a pesquisa contou tanto com a 

seleção de manuais de etiqueta específicos para homens e mulheres, cujos 

“aconselhamentos” gerais não especificam sexo e a faixa etária do seu público, quanto 

com a interlocução de modelos de agência de moda e de indivíduos que praticam 

atividades físicas em academias especializadas, para se entender a influência que tais 

códigos deslindadores exercem sobre os mesmos.      

  Por ser esse o capítulo inaugural da tese, esses pontos acima serão enumerados, 

que permeiam por completo o trabalho, ou seja, comum aos três capítulos, serão 

introduzidos e abrangidos. Nesse capítulo como ponto específico, a questão da 

apresentação social como ponto inicial do savoir-vivre será discutido; intercalando-se, 

quando pertinente, as falas dos interlocutores que colaboram com esse estudo.   

  A princípio, teceremos alguns aspectos históricos acerca da instrumentalização 

da etiqueta, imprescindível ao nosso entendimento, como no período posterior, quando 

ela, repaginada, mas com o mesmo fim distintivo, continuará regulamentando, 

hierarquizando e promovendo formas de sociabilidades.   
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2.1 OS SENTIDOS DA ETIQUETA NO ANTIGO REGIME  

Os manuais de boas maneiras tem a função básica de ordenar o convívio social 

na mediada em que estabelecem ou espelham regras de bom comportamento, 

apresentação pessoal, informações entendidas como adequadas ao “bem-viver”. Na 

introdução - Alô Chics!
26

 (2007), seu quarto de uma série de manuais - todos editados e 

publicados no Brasil, Glória Kalil afirma: 

Etiqueta tem tudo a ver com civilidade. A falta de educação, de cortesia, o 

egoísmo e a excessiva individualidade tornam a vida nas grandes cidades 

infernal. E a etiqueta surge como uma espécie de ética do cotidiano, capaz de 

regular as relações entre as pessoas, deixando a vida mais leve. Regras de 

etiqueta têm que ser conhecidas para, depois, poderem até ser desobedecidas 

ou contestadas. Coisa de gente civilizada. E vocês sabem: ninguém é chic se 

não for civilizado
27

 (2007, p. 15). 

 

A parir da leitura, especificamente dos grifos acima, pode-se perceber que, na 

atualidade, os conceitos de civilidade e civilizado, parecem não necessitar de maiores 

explicações. Isso mostra que já fora naturalizado pela sociedade ocidental ao longo do 

tempo. Ambos indicam a boa educação, a dilapidação dos instintos naturais, 

substituídos por adequação de modos, que podem ser considerados como prerrogativas 

éticas para um “bom convívio” no cotidiano.      

 É interessante, ressaltar, porém, que a própria compreensão do que é civilidade, 

civilizado, bem educado, adequação dos modos, são construções sociais peculiares a 

cada espaço e temporalidade, mesmo quando reproduzidos, pois esses conceitos-ideais 

são moldados às particularidades de indivíduos e grupos dentro de uma sociedade e, em 

determinados espaços sociais de interação
28

.       

 Essa sessão será balizada, especialmente, pelos escritos de Norbert Elias (2001), 

pois tratará de suas origens dentro da sociedade de corte francesa – a mais influente – e 

sua relevância para sistematização e manutenção das hierarquias, tão vitais ao Estado 

Absolutista. Em A Sociedade de Corte (2001), Elias disseca suas fontes documentais – 

materiais escritos nos séculos XVI, XVII e XVII – a fim de entender a sociedade do 

                                                             
26

 O termo “chic” advém do francês, que influenciou o “chique” utilizado na língua portuguesa. Pode ter 

sido utilizado por uma alusão ao considerado “berço do bom gosto” ou para fins midiáticos e de 

identidade com a autora. “Chic” dá nome ao seu site, especialista em moda e comportamento, e, com 

alguns acréscimos ou não, aos seus livros. Tornou-se, assim, a marca registrada de Glória Kalil.   
27

 Grifos nossos. 
28

 Para Erving Goffman (2011, p. 53), “As regras de conduta invadem o indivíduo de duas formas gerais: 

diretamente, como obrigações, estabelecendo como ele é moralmente coagido a se conduzir; 

indiretamente, como expectativas, estabelecendo como os outros são moralmente forçados a agir em 

relação a ele”.  
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período absolutista por meio da formação social que lhe qualifica: a corte. 

 Mesmo que sua análise centre-se num ponto fulcral, considerando que seu 

estudo de caso se reporte ao exemplo francês, Elias (2001) não nega as especificidades 

dos demais e se propõe a entender as condições que possibilitaram a emergência e o 

desenvolvimento de uma forma social que demarca o período absolutista. Segundo ele, 

(1997, p. 17-18): 

A partir de Paris, os mesmos códigos de conduta, maneiras, gosto e 

linguagem difundiram-se, em variados períodos, por todas as cortes europeias 

[...] A aristocracia absolutista de corte dos demais países inspirou-se na nação 

mais rica, mais poderosa e mais centralizada da época, e adotou aquilo que se 

adequava às suas próprias necessidades sociais: maneiras e linguagem 

refinadas que a distinguiam das camadas inferiores da sociedade. Na França, 

ela via plenamente desenvolvido, algo que nascera de uma situação social 

semelhante e que se ajustava a seus próprios ideais: pessoas que podiam 

exibir seus status, enquanto observavam também as sutilezas do intercâmbio 

social, definindo sua relação exata com todos acima e abaixo através da 

maneira de cumprimentar e de escolher as palavras [...] Os membros dessa 

sociedade multiforme falam a mesma língua, inicialmente, o italiano e, 

depois, o francês: leem os mesmos livros, têm o mesmo gosto, as mesmas 

maneiras – com diferenças em grau – o mesmo estilo de vida.  

 

Conforme seus argumentos, observa-se a função determinante da etiqueta para 

manter e aprofundar as segmentações sociais dentro do Antigo Regime. Do mesmo 

modo, pode-se perceber uma aproximação dos valores e modos das aristocracias 

europeias, tendo como núcleo destilador das regras a corte francesa. Elias, no entanto, 

atenta para as particularidades de cada uma delas, afirmando a aproximação de suas 

pretensões e aplicação das hierarquias e gostos, mas negando qualquer caráter 

uniformizador.          

 Sua análise se inscreve numa linha histórica de longa duração. Na compreensão 

da sociedade de corte, ele não exclui as suas origens e alicerces na configuração social 

do medievo. Explica a decadência da nobreza e do modelo absoluto de governo por 

cisões internas entre as elites nobiliárquica e burocrática muito antes da Revolução 

Francesa (1789). Assim, ele busca um caráter imediatista da luta armada civil, com 

acontecimentos fortuitos engajados, como crise do trigo ou da reforma tributária, que 

teriam levado à população a pegar em armas contra  o regime absolutista.  

 Em conforme com seus argumentos, condescendido neste estudo, as raízes da 

sociedade de corte entrelaçam-se à crescente centralização do Estado. Esse traz consigo 

uma ascendente monopolização das duas fontes decisivas de poder para os que ocupam 

a posição central: “as taxas sociais, os „impostos‟, como nós chamamos, e o poderio 
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militar e policial reunidos” (2001, p. 28). Numa visão que considera a interdependência 

dos indivíduos dentro de micro e macrosistemas sociais, o autor admite que o poder do 

soberano não era tão irrestrito quanto o nome Absolutismo sugere.   

 Mesmo Luís XIV – considerado o maior exemplo de soberano desse tipo de 

governo – precisava arregimentar, diariamente, estratégias minuciosamente calculadas 

de dilatação e manutenção de poder, articuladas, em sentido estrito, dentro da sociedade 

de corte, e, em sentido amplo, à sociedade francesa como um todo.  

 Para garantir a efetividade de sua centralização, concretizada em detrimento das 

competições plurisseculares entre as várias unidades de dominação – marca da 

sociedade feudal -, o rei necessitava equilibrar as tensões entre os grupos dominantes. 

Era preciso, por um lado, conservá-los inseridos dentro de relações de solidariedade e 

interdependência para não ameaçar a formação social que assegurava a sua dominação 

enquanto rei. Por outro lado, simultaneamente, deveria estimular as rivalidades entre os 

dois grupos para inviabilizar uma aliança contra o soberano o que, fatalmente, o faria 

capitular.          

 Como frisou Elias (2001, p. 19 apud CHARTIER, 2002, p. 118), “Mais frágil 

que o conjunto da sociedade, caso essa se coligasse, o rei é, portanto, sempre mais forte 

que cada um dos grupos tomados isoladamente”. Para ele, era importante alimentar as 

tensões. Segundo Elias (2001, pp. 269-270): 

É um equivoco considerar o esquema simples da hierarquia de níveis sociais 

como se fosse idêntica à hierarquia de poder. No caso da hierarquia dos 

níveis sociais, talvez seja possível considerar a nobreza como camada 

dominante. Quando observamos a distribuição de poder, descobrimos que, 

séculos antes da Revolução, as formações sociais de origem burguesa e as 

formações sociais de origem nobre lutavam pela supremacia sem que nenhum 

dos dois grupos fosse capaz de derrotar definitivamente o outro, ou mesmo 

de obter sobre ele uma preponderância definitiva [...] a ascensão da posição 

do rei como um centro de poder próprio está associada à possibilidade cada 

vez maior, para o soberano, de jogar uns contra os outros grupos de origem 

burguesa e os grupos nobres, distanciando-se gradativamente de ambos ao 

manter o equilíbrio de tensões entre eles por meio de uma estratégia 

cuidadosamente planejada, aumentando desse modo suas próprias chances de 

poder.   

 

Nessa conjuntura, a corte, substrato desses conflitos, constitui o principal 

mecanismo de perpetuação do poder do rei. A forma social da sociedade de corte é 

definida pelo tripé que envolve os seguintes instrumentos: monopólio fiscal, monopólio 

da força e a etiqueta.          

 É nesse último elemento que reside a lógica do processo civilizador. Entre os 
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séculos XII e XVIII, no ocidente, os comportamentos e sensibilidades se modificaram 

intensamente, determinados por dois fatores. De um lado, a concentração do monopólio 

da força pelo Estado, coagindo ao controle das pulsões corporais, pacificando, de certa 

forma, o convívio social. De outro, o aprofundamento das relações interindividuais, 

implicando em um controle mais rigoroso das emoções e dos afetos. Os códigos de 

civilidade se apropriaram dessa realidade e imprimiram regras específicas a cada 

ocasião e espacialidade.        

 A sociedade de corte, etapa primordial de continuidade do processo civilizador, 

sustenta-se em três princípios fundamentais profundamente relacionados à etiqueta. 

Todos eles, porém, constituem paradoxos: a maior distância social manifesta no menor 

raio espacial, o ser social profundamente identificado com a representação que lhe é 

imputada por ele mesmo e por outros, ou seja, a realidade na aparência. Por fim, a 

superioridade social diretamente proporcional ao grau de submissão política e social.

 Onde as regras de etiqueta social estariam inseridas nesses três alicerces? No seu 

elemento ritualístico de manifestação corpórea de demarcação social que garante o 

prestígio em nível individual e a pertença em esfera grupal. Tudo isso deveria ser 

incentivado, exercitado, reproduzido e, assim, eternizado.    

 Na distinção pela proximidade, vidas privada e pública se fundem e não se 

enxerga marcas entre elas
29

. No espaço aristocrático, criadagem e senhores se cruzam, 

bem como indivíduos de um mesmo grupo social, com títulos e posições distintas. Para 

salvaguardar as hierarquias, que incluía a do próprio soberano, os regulamentos sociais 

conduziam a tônica das diferenças.        

 Na “realidade das aparências”, observa-se que a real posição de um indivíduo é 

medida pela opinião do grupo. Ou seja, o indivíduo é o que o julgamento do outro lhe 

atribui. A representação da posição pela forma corrobora para a exacerbação da 

ostentação de gestos e aparência pessoal; para fins de diferenças sociais sendo 

equacionadas pelas hierarquias de etiqueta; e para competição social engendrada pelos 

diferentes papeis e lugares no cerimonial da corte.      

 Como o que prevalecia nesses espaços era a preocupação com a definição da 

posição nobiliárquica e, assim, a linguagem gestual que lhe caracteriza, os próprios 

conflitos nas relações de gênero foram, de certa forma, atenuados. No segundo volume 

                                                             
29

 Como exemplo elucidativo tem-se o quarto do rei: “o seu quarto era reconhecidamente o palco de ritual 

peculiar, quase tão solene quanto uma cerimônia oficial. Nele torna-se visível, imediatamente, o quanto as 

funções do soberano como senhor da casa e como rei estavam fundidas uma na outra” (ELIAS, 2001, p. 

100).  
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de O Processo Civilizador (1993, p. 77), escrito na década de 1930, Elias afirma que “as 

grandes cortes absolutistas foram os lugares, na história europeia, em que se alcançou a 

mais completa igualdade até hoje conhecida entre as esferas de vida entre homens e 

mulheres, e também de seus comportamentos”.     

 Mesmo excetuando as demasias da opinião do autor sobre a igualdade de gênero, 

é importante também evocar o que o autor denomina de “abrandamento das pulsões” 

(1993, p. 225). A saber, o controle dos impulsos e das emoções, que imprimiu na 

sociedade de corte contribuições ponderáveis. Um exemplo disso é a curialização, um 

processo que remodela a afetividade dentro de uma rede cerrada e severa de 

autocontrole.          

 Finalmente, na superioridade por meio da dependência, a aristocracia visualiza a 

submissão ao rei como alto fator de diferenciação do grupo com quem compete nos 

domínios de poder: a burguesia burocrata. O conhecimento habilmente naturalizado por 

eles das regras e a sujeição aparentemente absoluta às formalidades da etiqueta de corte 

garantem a altivez.         

 Dentro de uma argumentação dessa, é possível que se crie a imagem de uma 

corte que, guiada pela necessidade de sobrevivência no recinto do poder social, tenha se 

sujeitado muito passivamente a tais regras sem jamais se opor a elas. Mas as resistências 

se fizeram presentes, em especial, no que Elias nomeou de “romantismo aristocrático” 

(2001, p. 22), concebido como sobreposição nostálgica e utópica de uma vida 

nobiliárquica livre, natural, desvinculada do conjunto de proibições no campo da ação e 

repressão de sentimentos. Um saudosismo do que se viveu no passado feudal e do que 

se passou a fantasiar, com ideais cavaleiresco e pastoral. Um escapismo à racionalidade 

cristã.            

 A partir do reinado de Luís XV, o centro gravitacional dos palácios, onde se 

vivenciava o que Elias chama de “cultura de corte”, dividiu espaço com os hôtels, 

residências dos aristocratas na corte, expandindo-se, também, para as casas dos grandes 

financistas; um movimento conhecido como “cultura de salão” (2001, p. 97). Era a 

descentralização gradativa do convívio social e da cultura da alta sociedade.  

 Essa realidade foi agravada por Luís XVI, quando a corte perdeu sua 

importância enquanto epicentro social, e a riqueza se acumulou progressivamente nas 

mãos das parcelas burguesas. A “boa sociedade”
30

 sofreu uma dispersão ainda maior, 

                                                             
30

 Refere-se à elite social dominante. De acordo com Elias (1993, p. 17) “os franceses falam de la societé 

polie. E os termos franceses bonne compagnie ou gens de la Cour, ou o inglês „society‟, revestem-se de 
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sem excluir, contudo, suas fronteiras com as camadas inferiores. A proliferação dos 

comportamentos e coerções que, outrora, singularizava a corte no tecido social, ou, pelo 

menos, lhe atribuía uma aura diferenciada, não constitui uma inocente difusão. 

Significa, antes disso, uma luta ensejada pela alta burguesia, através da imitação dos 

modos aristocráticos.         

 Ameaçada e acuada, a nobreza redobrava os cuidados com a civilidade, na 

tentativa de continuar assegurando para o seu grupo um valor de alta distinção. Essa 

competição pela apropriação ou, por outro lado, a penhora desses símbolos 

discriminantes, são os princípios mobilizadores do processo civilizador, já que sofistica 

o savoir-vivre e expande o conjunto de censuras.      

 É o momento, ainda, da “circulação das coerções” em que o poder não emana 

simplesmente do topo da hierarquia social, mas se mantém em movimento e difuso. 

Assim como a apropriação por parte da sociedade de alguns comportamentos 

civilizados obriga a aristocracia a se policiar de modo mais rígido, as coerções impostas 

pelos grupos dominantes aos estratos socialmente inferiores geram reações, reforçando, 

nos primeiros, os dispositivos de autocoerção. Como versou Chartier (apud ELIAS, 

2001, p. 23), o autor caracterizou cada formação ou figuração
31

 social, compreendendo 

as reciprocidades mantidas pelos diferentes grupos.      

 No século XVIII essas coerções se cruzavam e se aprofundavam. No reinado de 

Luís XVI, a soberania real se encontrava moribunda. Os nobres já não regiam as 

tradições, mas eram aprisionados por elas. O rei que, na época de Luís XIV, protegia os 

grupos dominantes, ao mesmo tempo em que estabelecia constantes duelos entre eles, 

funcionando como árbitro absoluto, tomava partido por grupos e se incluía nos 

conflitos, perdeu a faculdade de arbitrar. Enquanto isso, a quantidade de burgueses 

prósperos aumentava, interessando-se em apreender o status de camada maior e 

apoderando-se dos símbolos de diferenciação social.    

 Para Norbert Elias (2001), numa conjuntura em que, até então, encontravam-se 

alijados do poder e tornavam-se socialmente mais fortes do que os privilegiados de 

nascimento, existiam três alternativas para resolver o desequilíbrio do poder. A primeira 

é a admissão institucionalmente regulada. A segunda é a tentativa de imobilizar os 

ascendentes com concessões, mas restringindo o acesso à posição central. A terceira 

                                                                                                                                                                                   
conotações semelhantes”.  
31

 Formação social com dimensões variáveis na qual os indivíduos se ligam por uma forma específica de 

dependências recíprocas. Sua reprodução se apresenta como um equilíbrio móvel de tensões.  
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consiste na incapacidade das elites privilegiadas de perceber prontamente essas 

alterações. Foi o que aconteceu com na França, na Rússia, na China.  

 A alta burguesia passou a representar também o poder social e político, enquanto 

a nobreza e os grupos a ela relacionados submergiram. O grupo dominante se apoderou 

com fervor da etiqueta social, atribuindo um valor societal de diferenciação poderoso, 

mas lhe conferindo novos valores. É o que será discorrido na próxima sessão. 

 

2.1.1 A Etiqueta sob o “controle” do Mundo Burguês 

 

 Boa parte doa manuais de etiqueta e dos livros que não se autodenominam 

dessa forma, preferindo eufemismos como “guia prático” e “noções de etiqueta”, trazem 

um breve histórico do savoir-vivre. Tal argumento, que legitima e eleva o valor social 

dessas publicações, é muito próximo daquele do século XIX, quando o estilo de vida 

burguês foi entronado. Ao contrário da nobreza, depositária desses códigos 

naturalizados com certa maestria, os membros da alta burguesia e de outros extratos 

sociais reconheciam suas posições de educandos diante desse conjunto de imputações.

 Duas premissas eram enxergadas nesses dispositivos normativos: de modo 

velado, a garantia das segregações por meio de uma teatralização corpórea que 

demonstrasse as distinções; e, assumidamente, a resolução de situações consideradas 

embaraçosas, já que algumas regras se mostravam mutantes, transformadas, mas outras 

permaneciam fortes e impositivas. Na publicação Etiqueta sem frescura (2005), Cláudia 

Matarazzo
32

 reitera a segunda finalidade na sessão “Quem precisa de etiqueta?”: 

 

Acho que nessa fase da infância comecei a desenvolver as primeiras noções 

de etiqueta. Era uma questão de sobrevivência: ou aprendia a língua, os 

costumes e os códigos de cada grupo (e eles os meus), ou seria excluída 

sumariamente. Transgredindo uma série de regras, conheço bem aquela 

sensação de “nada me obriga a seguir esse modelo, posso muito bem ir pela 

minha cabeça”. Claro que se pode. Mas, no que diz respeito à etiqueta, as 

regras existem para facilitar nossa vida e não para complicar. São formas de 

comportamentos testados e modificados através dos séculos para que o 
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 Jornalista brasileira que se dedicou às temáticas referentes à etiqueta social e comportamento, tanto em 

livros de sua autoria quanto em revistas de renome e programas de televisão. Ministra palestras sobre 

esses temas e trabalha como chefa do cerimonia do estado de São Paulo desde 2007. Lançou o Marcelino 

por Cláudia: guia de boas maneiras de Marcelino de Carvalho interpretado por Cláudia Matarazzo 

(2006), ponto alto de suas publicações, já que Carvalho, radialista, jornalista e escritor, tronou-se 

conhecido na década de 1950 pelos livros de etiqueta. Até o presente momento dessa pesquisa tem cerca 

de doze publicações de sua autoria. Entre elas, “Vai encarar? A nação (quase) invisível de pessoas com 

deficiência (2009), em que se dedica a um conjunto de regras endereçadas aos portadores de necessidades 

especiais.     
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entendimento entre pessoas possa fluir com mais naturalidade. Seguindo 

algumas diretrizes básicas, a chance de vivermos melhor é muito melhor do 

que se inventarmos novos códigos de comportamentos que só farão 

comprometer as nossas relações. Para quê?
33

 (MATARAZZO, 2005, p. 9).  

 

 

 Os trechos destacados demonstram a aproximação do momento atual com 

aquele em que o grupo, extremamente heterogêneo, que não possuía nobreza de sangue, 

se consolida socialmente; ocasião em que o mérito do poder aquisitivo ofereciam 

possibilidades de erguer indivíduos para a alta esfera social. Todavia, eles deveriam 

assumir o risco, investindo dedicadamente na apreensão dos signos que garantiriam o 

transitar e a construção de sua reputação naquela camada em processo contínuo de 

edificação.            

 A aproximação das conjunturas de poder pode ser notada, em primeiro lugar, 

no fato de ser “uma questão de sobrevivência” interna, com a ameaça pungente da 

exclusão. Um temor sentido em duas instâncias. Na individual, quando se tenta reunir 

individualmente requisitos de identificação com o grupo. Na grupal, quando este 

necessita urgente e cotidianamente ratificar seus códigos, suas práticas e dinâmicas, a 

fim de se fortalecer coletivamente. A flexibilização demasiada dos códigos internos 

põem em risco a relevância e a própria existência do grupo, daí a emergência de uma 

rigidez subentendida entre os pares.       

 Em segundo lugar, quando Cláudia Matarazzo admite o testar das regras e o 

transformar de algumas delas – e, acrescentemos, a criação de outras – observamos uma 

aproximação da compreensão das regras nos dois contextos. Nos oitocentos, a camada 

que ascendia aos domínios do poder societário incorporava algumas normas e ajustava 

outras, contextualizando-as. Nos dias atuais, ajustam-se as regras e os discursos de 

“aconselhamento”, especialmente, devido às inovações tecnológicas, ao mercado, à 

velocidade alucinante da informação e aos sincretismos culturais.    

 Em terceiro lugar, colocamos em relevo a desculpa ideológica de que, com a 

aplicabilidade das normas, “o entendimento entre as pessoas possa fluir com mais 

naturalidade”.  A expressão carrega, de pronto, uma contradição: algo que é aprendido 

pelo indivíduo e, muitas vezes, sumariamente lhe introjetado, formando uma atmosfera 

despótica, pode contribuir para a naturalidade dos relacionamentos? Podemos classificar 

como natural todo um jogo gestual e imagético de apresentação que tende a obedecer a 

regras adquiridas e não naturais? Certamente, não.     

                                                             
33

 Grifos nossos.  
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 Caso a referência de Matarazzo aponte para códigos sociais de uma 

coexistência interindividual, típica das sociedades de contrato, o Direito arbitraria essas 

relações. Contudo, o raio de abrangência dos manuais é maior, mais invasivo, mais 

detalhista. Insere-se nas minúcias do vestuário, da higiene pessoal, do que se deve 

proferir, de quando se deve calar nas incursões cotidianas. E, assim como os códigos de 

lei penaliza os infratores, seja com um olhar de desaprovação, com falatórios ou com a 

pena máxima: o ostracismo.        

 Por fim, em quarto lugar, a autora traz uma reflexão ao leitor: por que criar 

novos códigos se, “seguindo algumas diretrizes básicas” já existentes, temos uma 

chance de vivermos melhor? Esse discurso parece negar a ideia, defendida no mesmo 

trecho, de que as normas são transformáveis. Ao contrário, porém, corrobora com o 

argumento. As regras são alteradas dentro do espaço do próprio grupo e devem ser 

reconhecidas e aprovadas internamente para, posteriormente, se fazer reconhecidas no 

espaço externo, como qualquer comunidade ou tribo. O que se fala nessa última parte é 

que, no caso de uma suposta resistência, uma negativa em se seguir os códigos 

correntes, se tente criar outros numa atitude isolada. Isso traria instabilidades sociais, 

quem sabe até conflitos mais animosos, assim, já passa pelo veto da autora. 

 O apropriado, pelo que foi citado, seria a conformidade, cabendo aqui certo 

grau de autonomia, de customização, mas não de um movimento de negação 

acompanhado de imposições de outro conjunto de códigos, à revelia dos que seguem o 

que já se instituiu. Isso também ocorreu na conjuntura de transformações sociais dos 

oitocentos.          

 Frédéric Rouvillois (2009) denomina de “A idade de Ouro da Polidez” (1800-

1914) na França, o período de sagração do estilo de vida burguês. No entanto, o modus 

vivendi da aristocracia não foi rompido de todo. Antes, os códigos que fluíam na corte e 

nos salões deveriam ser incorporados, mesmo adquirindo outras formas e significados. 

A capacidade de congregar esses códigos com relativa destreza era o que diferenciava 

indivíduos dentro do grupo emergente e os distanciava enquanto grupo, das outras 

camadas.  

 De acordo com o autor, a publicação de manuais de etiqueta foi multiplicada 

entre 1800 e 1814, “como se pretendia uma revanche contra a grosseria revolucionária e 

a corrupção do Diretório” (ROUVILLOIS, 2009, p. 63). E, o que alguns autores 

enxergam como decadência da etiqueta, sob seu prisma, refere-se a uma ressignificação. 

Argumento aqui retomado. Como disse Elias (2001), na estrutura do Antigo Regime, o 
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savoir-vivre se institui e se modifica a partir de um único lugar: a corte, epicentro da 

alta sociedade. Dentro dela, as posições são demarcadas com exatidão: 

 

No mais, ela não põe em causa as barreiras sociais que enclausuram essa 

sociedade de ordens: um burguês, ainda que perfeitamente polido, imbuído 

de etiqueta e respeitando as regras de decoro, não se aproximará se não 

artificialmente do cavalheiro: seus comportamentos podem parecer idênticos, 

mas eles continuam a pertencer a castas irredutivelmente distintas 

(ROUVILLOIS, 2009, p. 64).  

 

 

 Já o savoir-vivre pós-revolucionário na França é relativamente descentralizado. 

Herdeiro da sociedade de corte, ele foi reinterpretado pela alta burguesia, que se 

instrumentalizou das regras e rituais para se fazer reconhecer e distinguir. Inseridos 

numa conjuntura de mobilidade social, as posições já não eram “irredutivelmente 

distintas”. As demais camadas, especialmente em âmbito urbano, também passaram a 

creditar às boas maneiras a função de promoção. Frédéric Rouvillois (2009) abarca 

essas parcelas na sua análise:         

                

Toda uma classe média que vê na prática das “boas maneiras” um meio de 

ascensão, um passaporte social, e ao mesmo tempo a melhor forma de se 

distinguir do mundo rural ainda dominante e de um proletariado obreiro em 

pleno desenvolvimento. Torna-se burguês quem se comporta como burguês, 

e o savoir-vivre aparece, no seio de uma sociedade ao mesmo tempo 

igualitária e hierarquizada, como um novo “sabonete de plebeus”... O grão-

senhor de antes de 1789 não precisava ser polido para se sentir superior; já o 

pequeno-burguês do século XIX encarava-o como necessidade imperiosa. 

Mas para poder desempenhar o novo papel social que daí por diante lhe cabe, 

o savoir-vivre sofrerá uma mutação profunda. É certo que deverá ser 

codificado, a fim de poder ser reconhecido, aplicado e difundido 

(ROUVILLOIS, 2009, p. 65). 

 

 

 Conforme descreveu Norbert Elias (1993), quando explica a origem do 

processo civilizador nas Sociedades de Corte, devemos entender esse “sabonete de 

plebeus” dentro dos liames do disciplinamento do corpo, seja na contenção das 

emoções, na adequação do vestuário, na edição dos gestos ou nas relações sociais 

orientadas. A cuidadosa reescrita corpórea legava aos indivíduos um novo status social. 

Para quem não tinha riqueza econômica, muitas vezes, bastava parecer ter essas 

condições. Daí a preocupação acentuada com esses códigos para moldar os jogos das 

aparências.           

 Cabia aos manuais de etiqueta a tarefa de tornar conhecidas, aplicadas e 

difundidas as regras do savoir-vivre. Entre os nobres, baluartes do Antigo Regime, cuja 

efetividade das boas maneiras centravam-se também na não acessibilidade aos demais 
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estratos, nas restrições impostas a eles e na própria ignorância desses, quanto conjunto 

de regras. Já na conjuntura dos oitocentos, quando o sangue não mais tornava 

instransponíveis certas barreiras sociais, essas normas deveriam ser relativamente 

conhecidas para que os indivíduos que as dominassem no campo prático utilizassem-nas 

com escopo distintivo. Isso porque o savoir-vivre não parte de um comportamento 

solitário.            

 Ele é concebido e praticado apenas dentro de um quadro social. Parte daí a 

necessidade de propagação. O próprio ideal estético dos corpos – masculinos e 

femininos – foi modificado e difundido, não só nos manuais, mas também pela literatura 

romântica e realista. Segundo Georges Vigarello (2006), 

 

Também a silhueta sofreu abalo com o século XIX: no equilíbrio e no 

contorno. O perfil se recompôs. Isso é decisivo. O modelo físico da 

aristocracia se subverteu. Em primeiro lugar, o homem: não mais a saliência 

da barriga, ombros repuxados para trás evocando qualquer nobreza, mas o 

busto reto, densificado, cintura cumprida, evocando qualquer determinação 

“burguesa”. Não mais a honra no perfil arqueado, mas o vigor no torso 

reforçado: menos arrogância sem dúvida, mais eficácia [...] Transformou-se 

silhueta feminina: cintura comprimida e busto dilatado [...] Sais plissadas e 

peitilhos mascaram as formas que a Revolução tornará visíveis. Os costumes 

reencontram sua tradição, a aparência reencontra seus envolvimentos (p. 

109).         

         

  

 Vigarello (2006) explicita um modelo corpóreo inserido e vinculado ao 

contexto histórico. Ao burguês, que não possui a honra do nascimento, cabe o porte 

físico da eficácia, do homem que galga seu sucesso social por meio do esforço físico 

para se adequar ao novo modelo ideal de corpo masculino. Nos ditames burgueses, à 

mulher cabia a fertilidade, o cuidado com a prole, a fidelidade e dedicação ao marido e 

aos filhos, a família que o esposo constituiu. Partem daí os investimentos nas silhuetas 

“S”, com busto dilatado e ancas sobressaindo, abaixo de uma cintura afinada. Esse papel 

social não negaria a suposta liberdade, epicentro do discurso burguês. O modelo 

idealizado da “parisiense” se tornou referência no ocidente.    

 

A personagem é nova, promovida a exemplo, percebida como “tipo de 

civilização”. A parisiense sabe ser graciosa, segura, torna a inveja 

provinciana e realça o resplendor de uma cidade. Ela simboliza a oscilação de 

um mundo: a capital não mais domina a província pela proximidade do rei, 

não mais encara o olho do soberano, nem mesmo o círculo dos pobres, e sim, 

em compensação, pela iniciativa política, a efervescência di poder 

(VIGARELLO, 2006, pp. 111-112).  
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 Podem ser percebidas, nos argumentos de Vigarello (2006), certas relações 

entre os modelos corporais com avanços da ciência, especialmente vinculados à 

fisiologia dos pulmões, e que alavanca uma cultura estética, que “com eficácia 

garantida, atenta ao trabalho, sensível aos artifícios – distingue pela primeira vez, 

músculos após músculos, as linhas dos movimentos e seus efeitos” (VIGARELLO, 

2006, p. 111). Os oitocentos entronam o cientificismo, o culto à ciência e uma 

tecnologia posta em prática a sua luz.      

 De acordo com Rouvillois (2009), o “século de ouro de polidez” é o período 

entre 1800 a 1914, ano em que a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) teve início, 

solapando a Belle Époque e a ideia, tão disseminada na transição dos séculos, de que a 

felicidade da humanidade seria produto de um somatório de ciência e tecnologia. Sua 

justificativa é a de que, nesse momento, não há apenas o apogeu da polidez na França, 

mas a idade de ouro do savoir-vivre burguês, “à sombra da qual ainda convivemos” 

(ROUVILLOIS, 2009, p. 69).               

 No Brasil os manuais de etiqueta foram proliferados no século XIX, 

especialmente devido à chegada da família real portuguesa (1808), cumprindo um exílio 

forçado pela fuga ao exército francês, sob o comando de Napoleão Bonaparte. Esse fato 

contribuiu para a configuração dos espaços públicos e alguns privados do Rio de 

Janeiro, à época, capital do Brasil e sede da corte, para uma nova e mais elaborada 

tônica de disciplinamento dos corpos, para efeitos de identidade, reconhecimento e de 

diferenciação social. 

 

2.1.2 A lapidação dos corpos por meio dos manuais de civilidade no Brasil oitocentista 

O corpo é o veículo do ser humano no mundo, e ter um corpo é, 

para um ser vivo, juntar-se a um meio definido.  

Maurice Merleau-Ponty 

 

 Neste nível de busca-se analisar o impacto simbólico e cultural da Belle 

Époque no Brasil, em especial, no Rio de Janeiro. Desse modo, faremos uma síntese 

conceitual e contextual da Belle Époque parisiense, para, então, compreender as 

relações entres as ações reformistas de Haussmann no espaço urbano parisiense e na 

capital da sociedade brasileira.       

 As reformas urbanas na sociedade do Rio de Janeiro no início do século XX 

foram influenciadas pela Belle Époque francesa, especificamente, pelas reformas do 
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prefeito de Paris, o Barão de Haussmann, entre 1870 e 1880. Dentre um dos principais 

objetivos do plano de Reforma urbana de Huassmann para Paris consistia em abrir 

espaços no tecido urbano para as passagens dos transeuntes parisienses. Para tanto, era 

necessário demolir algumas edificações existentes para que as ruas fossem arborizadas e 

a circulação permitisse acesso mais rápido a toda à cidade parisiense. Contudo, seu foco 

centrava-se na reforma da Ílle de la Cité em uma área militar significante para a 

sociedade francesa, visto que era de interesse de Napoleão III. Para Leite (2002, p. 115) 

esse,  

 

„embelezamento estratégico‟ de Paris pretendia disciplinar os usos do espaço 

urbano [cuja estratégia disciplinadora modificou não só o espaço urbano 

parisiense, como também alterou, de forma drástica, as interações cotidianas 

dos habitantes da cidade de Paris]
34

 através da abertura de grandes e largas 

avenidas que não apenas dificultavam a construção das barrigadas operárias 

como facilitavam a ação da cavalaria de Bonaparte.”  

 

 Desse modo, o Barão de Haussmann fascinado por uma Paris urbana 

embelezada e disciplinada esboçou seu projeto conforme a seguinte gravura:  

Projeto de reforma para Paris - linhas mais grossas, novas ruas- tracejado quadriculado,     novos 

bairros – tracejado horizontal – os dois grandes parques periféricos: os Bois de Boulogne (à 

esquerda) e os Bois de Vincennes (à direita). 

Fonte: Livro História da Cidade, BENVOLO, Leonardo. São Paulo: Perspectiva, 2009.  

 

 Essa reforma urbana marcou a transição do século XIX para o século XX. A 

cidade precisa adequar-se ao alvorecer da modernidade. Houve uma verdadeira reforma 

não só que dizia respeito às passagens, mas, também, a demolição de bairros pobres 

para ceder espaço às novas edificações que enobreciam os ares da cidade parisiense. 

Walter Benjamin no capítulo Passagens, Magasins de nouveautés, Calicots do seu livro 

                                                             
34

 Acréscimo nosso. 
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Passagens (2007), descreve as passagens com um aspecto “acolhedor”, pois devido à 

arquitetura monumental que se construiu, desenvolveu-se um imaginário tanto de abrigo 

aos transeuntes, quando possibilitou vantagens aos comerciantes, onde a diversidade de 

venda rendia bons lucros. Benjamin (2007) ainda enfatiza que a pluralidade de negócios 

fazia das passagens verdadeiro lócus, tanto do capital mercantil quanto de sociabilidades 

centradas na ostentação como símbolo da distinção social.     

 A reforma arquitetônica da cidade de Paris edificou templos suntuosos e 

enobreceu teatros e magazines e ruas bem arborizadas para que os parisienses se 

sentissem abrigados e privilegiados ante a essa política reformista do espaço urbano 

parisiense, onde os transeuntes contemplavam a grandiosidade das obras edificadas e 

enobrecidas. Para Neto (2010)  

 

A abertura dos extensos, arborizados e largos bulevares atravessando a 

cidade e as demolições que visavam dar fim ao aspecto labiríntico das vielas 

parisienses [...] encontravam ressonâncias nas novas teses higienistas que 

depositavam as razões das crescentes epidemias no ar contaminado que não 

circulava e, assim, empestava os lares parisienses de miasmas pútridos
35

 (p. 

22).  

 

 As passagens, conforme já citado, passou a ser espaço de competição entre os 

parisienses, pois boa parte deles pertencia à elite francesa, onde o status demostrado 

pelos comportamentos, costumes e vestuários era o símbolo da distinção na Belle 

Époque. A moda urbana assumiu esse papel legislador de construção de sociabilidades 

distintas e específicas. As vitrines refletiam o luxo e a elegância antes aos olhos dos 

transeuntes.           

 A Belle Époque alterou o cotidiano dos citadinos referentes aos seus hábitos e 

estilos de vida, com ênfase para as elites, não se permitia nas passagens transeuntes 

pobres e maltrapilhos, pois seria um insulto a estética da cidade. O enobrecimento da 

cidade de Paris, de certo, destacou-a como referência de cidade reformulada para ser 

vislumbrada pela sua arquitetura estética enobrecida; atraindo a atenção tanto dos 

parisienses como dos visitantes internacionais. Para Leite (2002, p. 120) esses espaços 

urbanos “de enorme visibilidade pública” constituem-se também como “local de 

disputa” entre “distintas pessoas” que convergem seus “esforços de legitimação 

                                                             
35

 CORBIN, Alain (1987), enfatiza que o alvorecer da modernidade europeia desenvolveu uma 

sensibilidade olfativa que atribuiu os odores à classe laboriosa o status de importunos, fétidos e 

infecciosos, o que serviu para que a burguesia direcionasse ao povo pobre seus desdém e recalques. Ver: 

CORBIN, Alain. Sabores e odores: o olfato e o imaginário social nos séculos XVIII e XIX. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1987.         
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simbólica da diferença.” Dessa forma, muitos moradores de bairros pobres tiveram suas 

casas demolidas e foram banidos para as periferias de Paris. Percebe-se, então, que a 

Belle Époque focava o enobrecimento da cidade favorecendo, não os interesses de 

Napoleão III, mas, também, das elites que se deleitavam contemplativamente com a 

estética da cidade.  

 

 

 

           

 

          

 

 

  

 

 

 

 

 

          Palácio parisiense construído na época de Haussmann – Padronização de fachadas.  

Fonte: Livro História da Cidade, BENEVOLO, Leonardo. São Paulo: Perspectiva, 

2009.          

  

Assim, a Ìlle de la cité passou não só a ser o coração da cidade de Paris, mas, 

também espaço militar e administrativo. Durante a reforma, 49km de ruas antigas e 

estreitas foram destruídas, construindo-se 165km de novas vias. Pode-se dizer, então, 

que a Paris de hoje, é a Paris projetada por Haussmann.  
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Planta de Paris de 1873 (do Guia Hachette).  

Fonte: Livro História da Cidade, BENEVOLO, Leonardo. São Paulo: Perspectiva, 2009.  

 

 A influência da Belle Époque na sociedade do Rio de Janeiro, tendo a Cidade 

de Paris como paradigma reconfigurou o espaço urbano brasileiro, especificamente, no 

tocante aos hábitos e estilos de vida, pois a corte portuguesa trouxe consigo os 

comportamentos, hábitos e estilos europeus, o que modificou não só o espaço urbano, 

mas, também, o cotidiano da cidade. O Brasil, começando pela capital, tinha que 

modificar seus ares de país escravocrata para ares de um país moderno com a inserção 

de reformas que correspondessem a um espaço urbano mais civilizado, por isso, 

algumas medidas a priori fizeram-se necessário seguindo o exemplo das reformas feitas 

em Paris, como matriz do projeto cultural da modernidade. Considerado como centro 

irradiador por excelência de ideias, de direcionamento político e de comportamentos.  

Conforme Neto (2010),  

O processo de implante do Brasil na Belle Époque está ligada aos processos 

que envolvem a transição do império para a República, tendo sido também 

bastante tensa [como foi também na Belle Époque na França] e marcada por 

uma série de revoltas que foram abafadas em uma série de episódios 

dramáticos que envolveram o uso da força militar (p. 25).   

         

  

 No que se refere à força militar podemos citar, por exemplo, Floriano Peixoto 

“instaurou” a república da espada, onde os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, 

oriundos dos iluministas foram esmagados para ceder espaço ao desenvolvimento de um 

capitalismo selvagem, predatório (NETO, 2010, p. 26). Na sociedade carioca ocorreram 
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diversas discriminações e tensões para que a Belle Époque fosse implantada. Famílias 

foram expulsas das zonas nobres da cidade, a ideia era desobstruir a cidade para que o 

enobrecimento tomasse lugar, tudo isso se deu pelo desfecho do “bota-fora”.  

 As pessoas pobres tiveram que se refugiar nos morros construindo barracos 

com papelões e outros entulhos que foram deixados para trás após as demolições. 

Limpar a cidade era o lema que consolidou a segregação social e cultural do Brasil, em 

especial, na sociedade do Rio de Janeiro. Jeffrey Needell (1993), em obra Belle Époque 

tropical, destaca a forte inspiração das reformas na sociedade carioca na experiência 

francesa por meio do contato do prefeito do Rio, Pereira Passos, engenheiro, com as 

estratégias de reforma urbana em Paris efetivadas pelo Barão de Haussmann, entre os 

anos os anos de 1870 e 1880. Pereira Passos contava com o apoio financeiro do 

Presidente Rodrigues Alves, a partir de 1903, o marco maior do afrancesamento da 

então capital da república brasileira. Para Needell (1993) “inspiração em Haussmann 

[...] era consciente e bem fundamentada, e fora decidida por um grupo extremamente 

profissional.” (p. 33).          

 Toda essa estratégia tinha como pressuposto controlar os surtos de febre 

amarela por meio de uma política sanitarista, onde os tidos como civilizados estariam 

imunes a tais “contaminações”, visto que viam a população pobre como incivilizados, 

tanto em virtude de seus comportamentos como da criação de animais e o cultivo de 

agricultura de subsistência nos espaços nobres da cidade do Rio de Janeiro. Pereira 

esboça dessa forma o esquema da reforma urbana conforme a gravura: 

 
         Gravura 1 - Planta do Rio de Janeiro com ênfase para novas avenidas propostas por 

Pereira Passos.
36

 

 

                                                             
36

 As gravuras 1 e 2 estão disponível no site: http://www.arquitetonico.ufsc.br/a-reforma-urbana-de-

pereira-passos-no-rio-de-janeiro  

http://www.arquitetonico.ufsc.br/a-reforma-urbana-de-pereira-passos-no-rio-de-janeiro
http://www.arquitetonico.ufsc.br/a-reforma-urbana-de-pereira-passos-no-rio-de-janeiro
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  Gravura 2 - Morro da Providência (então Morro da Favela) no início de sua ocupação, 

no fim do século XIX. 

   

 A permanência da corte portuguesa no Brasil contribuiu para a configuração do 

Rio de Janeiro, no que podemos considerar surto urbanizador. Ruas foram construídas, 

espaços de sociabilidades criados, jardim botânico concretizado, bibliotecas edificadas, 

teatro erguido. A abertura dos portos da então colônia permitiu a efetivação do comércio 

de luxo. Uma imprensa foi cunhada. Tudo isso para atender à demanda de nobres, 

ministros, burocratas reais, com intuito de suprir suas necessidades de consumo de 

supérfluos e de manutenção de estilos de vida qualificado como adequado. 

Modificações significativas ocorreram nos hábitos de parte da capital, situação propícia 

às incursões das normas de etiqueta e civilidade expandidas através da Europa, 

sobretudo da França.           

 Era a europeização do espaço, das relações interindividuais e grupais e dos 

corpos. Um adestramento corpóreo foi concebido pelas elites locais do Rio de Janeiro, 

adequando vestimentas, gestos, hábitos e rituais aos ditames europeus. Conforme Anna 

Lee (2006), “o estilo e qualidade das vestimentas evidenciavam as diferenças de classes. 

Para fazer do Rio civilizado era necessário ter a aparência elegante, smart, melhor ainda 

se fosse chic. O que contava era a procedência do tecido e do modelo, de inglês ou 

francês (p. 131). Como Gilberto Freyre citou em Sobrados e Mucambos (2004), 

consistiu num desassombramento amplo, na desorientação de certos espaços e costumes 

da capital, sob influência predominantemente oriental. De acordo com João Fernandes 

de Almeida Prado: 
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Os homens comia à mesa sem as mulheres, que preferiam sentar no chão 

sobre esteiras à moda oriental [...] Garfos figuravam pouco porque as facas 

para cortar e também enfurnar alimentos na boca. Os demais convivas, 

mulheres e crianças comiam com os dedos, cena singela pelo fato de as 

refeições se efetuarem na mais estrita intimidade, quando o funcionário 

público [...] que se punha a frescote, de ceroulas, chinelos e camisas [...] entre 

mulheres apenas vestidas de camisolas (PRADO, 1968, p. 235).  

 

 

 O próprio exemplo dos europeus recém-chegados à colônia funcionava como 

vetor dos novos costumes, em especial, dentro da esfera de convívio da boa sociedade
37

 

e de sua relação com as demais camadas sociais. A imprensa exerceu um papel 

preponderante. Todavia, é no poder disciplinador dos manuais de etiqueta que 

centramos nossa atenção. A rusticidade dos costumes e das relações deveria ser 

suplantada pelo aprimoramento das maneiras e a sofisticação dos gostos. Para tanto, 

vários manuais foram publicados no Brasil e remetidos a dois segmentos específicos da 

boa sociedade: os jovens estudantes e os adultos da elite.    

 Os manuais visavam reforçar as práticas de leituras e ensinar as regras de 

etiqueta entre os estudantes. Segundo Rainho (2004, p. 104), a metodologia variava. A 

Escola de Política utilizava um compêndio de perguntas e respostas sobre civilidade em 

geral e textos específicos para cada assunto, como vestuário, por exemplo. Já em outros, 

entre eles Entretenimentos sobre os deveres da civilidade, as instruções morais eram 

retiradas dos exemplos de cenas cotidianas. A propaganda dessa civilidade, utilizando a 

escola como meio, era incentiva pelos autores dessas publicações. Eles deveriam 

preparar os jovens para a vida em sociedade.      

 De acordo com Ilmar Rohloff de Mattos (1987), que analisou as ações públicas 

do governo Saquarema no Rio de Janeiro oitocentista, instruir toda a população se 

colocava como um desafio para os governantes, num esforço de alavancar o Brasil para 

o estatuto de “nação civilizada”. Algo próximo ao que a maioria das nações do ocidente 

fez nesse mesmo século, capitaneadas pela França. No entanto, esse empenho não se 

voltava à atitude de igualizar a sociedade. Educar o corpo e toda a sua teatralização, 

adestrar os gostos e hábitos era também fazer reconhecer as hierarquias, fronteiras 

sociais. Reflete Rainho, 

                                                             
37

 De acordo com Maria do Carmo Teixeira Rainho (2002), no contexto do século XIX, define homens e 

mulheres que livres e brancos que tanto se reconheciam como se faziam reconhecer como integrantes do 

“mundo civilizado”. Nessa camada não cabia escravos e homens livres pobres. Segundo ela, “são homens 

e mulheres que, ao europeizar seus corpos, passaram a preocupar-se com a correção do vestuário, com o 

vestir racional e com a adoção de roupas à posição que ocupavam na sociedade. São, enfim, aqueles que, 

por meio da aparência e não apenas do dinheiro de do poder, deixavam visíveis as diferenças que marcam 

o abismo existente entre a „boa sociedade‟ e a sociedade comum, „abismo de prestígio‟, do estilo de vida, 

do acesso ao mando‟” (RAINHO, 2002, p. 17).    
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Vemos, então, que os manuais dedicados aos jovens eram obras voltadas para 

educação de futuros cidadãos, embora servissem também, como instrumento 

na definição dos membros da “boa sociedade”, na medida em que – ao propor 

princípios diferenciadores e hierarquizantes, distinguiam aqueles que eram 

civilizados, como aponta uma dos manuais: “A civilidade ordena-nos a 

sermos modestos conosco mesmos; humildes com os nossos superiores; 

afáveis com os nossos iguais; humanos com os nossos inferiores” (2004, p. 

106). 

 

 

 Essa era uma característica central nos manuais que almejava o público adulto. 

Sacramentar as distinções por meio da educação do corpo, entendido aqui como uma 

ambiência de alto valor funcional, simbólico e, assim, social, parecia urgente aos 

escopos segregacionistas. O domínio – no conhecimento e na prática – das regras 

denotava superioridade às demais camadas sociais. Podemos falar na formação de uma 

elite urbana com olhos fixados no que era instituído enquanto norma social no ocidente 

europeu. 

 Mais uma vez o âmbito urbano é o espaço onde esses corpos se movimentam e 

demarcam suas posições. Antonio Morais e Silva, autor do Dicionário da língua 

portuguesa, divulgado em 1814, define urbanidade como sendo sinônimo de civilidade. 

Esta pode ser entendida como oposto de “rusticidade e grosseira”. A urbanidade é, 

ainda, “cortesia e bom termo, os estilos da gente civilizada e polida” (RAINHO, 2004, 

p. 106).            

 Era nesses ambientes urbanizados, uma parte minoritária do espaço territorial, 

no Rio de Janeiro, mas, simbolicamente, epicentro brasileiro, que a etiqueta se fazia 

exercitar. Ao mesmo tempo em que a utilizavam para igualar-se aos europeus, buscava-

se também, no seu usufruto, a distinção às demais camadas e indivíduos. O que estava 

escrito nos manuais, numa linguagem que dispensava eufemismos e incorria em 

imputações, construía essas novas formas de sociabilidades.    

 A nova realidade que se descortinava lançava as mulheres de elite para esse 

espaço público, numa realidade, se não inédita, pelos menos inusitada. Relegadas a um 

estado de reclusão socialmente reconhecido, abraçaram com dedicação os manuais. Mas 

uma ressalva deve ser feita: o acesso a esses escritos restringia-se a uma minoria da 

população. Como constatou Rainho (2004), apenas 37% das mulheres eram 

alfabetizadas no final do século XIX.      

 Para que a sociabilidade ensejada por essas normas chegasse a excelência, era 

preciso que os pares tornassem esse aprendizado inconfesso. Tudo deveria fluir 
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“naturalmente”. O exagero na exibição do que foi minuciosamente estudado, soava 

deselegante e incipiente. Na aparência de naturalidade estava o ponto central de um 

movimento de tripla finalidade: igualar-se aos membros da corte exilada, se fazer 

reconhecer como par por outros integrantes dessa boa sociedade, a possibilidade de se 

diferenciar do restante da população.      

 Para tornar esses elementos formadores potenciais de identidade, 

reconhecimento e distinção, o corpo era instrumentalizado para se tornar utensílio de 

pertença e, simultaneamente, fissura. Além da supressão das emoções, comedimentos 

dos gestos, adestramento dos atos e gostos e da vestimenta, elemento de extrema 

importância dentro dos jogos de aparência, os hábitos de higiene desempenharam um 

papel de relevo. Segundo Rainho (2004),  

 

Durante três séculos, a higiene resumiu-se às partes visíveis do corpo, ou 

seja, à cabeça e às mãos; a dos pés e do resto do corpo só apareceu entre a 

metade do século XVIII e início do século XIX e o banho após 1820. 

Considerando que a pouca disponibilidade de água restringia o asseio à 

higiene matinal, e a lavagem das mãos às refeições, podemos compreender 

que os manuais de civilidade europeus enfatizassem a limpeza e correção das 

vestimentas, por serem estas um reflexo da higiene corporal (p. 110). 

 

 

 Nos manuais em circulação no Rio de Janeiro, a preocupação com a higiene 

também era constante. Junto às teses médicas, eles orientavam os leitores a respeito dos 

cuidados corporais ligados aos ditames do higienismo. De acordo com Phillipe Perrot 

(1981 apud RAINHO, 2002, p. 114), o século XIX foi o da “imundície triunfante”, com 

bairros sujos, ausência de infraestrutura, mas foi também o da “impureza conquistada”, 

configurado na onda higienista da medicina social. Para o sucesso desta, a ciência 

deveria estar em comunhão com o Estado. Juntos, deveriam lançar mãos de uma 

pedagogia moralizadora que tinha no corpo a sua principal esfera de atuação. 

 Os hábitos e tradições que pusessem a saúde em risco deveriam ser contestados 

e, mais que isso, sumariamente proibidos. Tais ações estavam inseridas num conjunto 

maior de disciplinamento corpóreo: o da polidez dos gestos e cerceamento da 

naturalidade. Ao escrever sobre a morte e suas representações no século XIX – na 

análise em que relaciona corpo, vestuário e luto – Juliana Schmitt (2010) escreve sobre 

os medos e as mudanças paradigmáticas dessa realidade: 

 

O indivíduo, exposto à esfera pública da urbanidade moderna, podado pela 

possibilidade de expressar seus sentimentos (encerrados, então, na intimidade 

dos lares) obedecia a um conjunto de códigos sociais que lhe indicava o que 

era prudente ou não de ser mostrado. Aprendia a aniquilar seus institutos, 
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deixando de pensar e agir espontaneamente. Esse corpo vitoriano, docilizado 

e contido, foi submetido à rígida racionalização em prol de um autocontrole 

baseado em uma moral ascética e pudica (SCHMITT, 2010, pp. 24-25).   

 

 

 A rígida racionalização do corpo, tendo no autocontrole o seu maior 

instrumento de êxito, foi identificado por Norbert Elias entre a nobreza do século XIV. 

No século XIX ela passa a ser exercitada pelas camadas da alta, média e pequena 

burguesia de modo mais expandido. Daí a tese de Frédéric Rouvillois (2009) de o 

século XIX ter sido o momento mais promissor da etiqueta. No Brasil, o Rio de Janeiro, 

palco de convivência da corte burguesa com parte das elites burocráticas e econômicas 

da colônia, funcionou com um espaço de exercício de difusão dessas regras. 

 

 

2.1.3 A etiqueta e volatilidade dos valores 

 

Parece-me haver muito bem compreendido a força dos costumes quem 

primeiro inventou essa história de uma mulher que, tendo-se habituado a 

acariciar e carregar nos braços um bezerro, desde o nascimento, e o 

fazendo diariamente, chegou a força do hábito a carrega-lo ainda quando 

já tinha se tornado um boi. Porque o costume é efetivamente um pérfido e 

tirânico professor. Pouco a pouco, às escondidas, ganha autoridade sobre 

nós; a princípio terno e humilde, implanta-se no decorrer do tempo, e se 

afirma, mostrando-nos de repente uma expressão imperativa para a qual 

não ousamos sequer erguer os olhos. Vêmo-lo violentar a natureza, em 

que seus acidentes como em suas leis: “É o uso o guia mais seguro em 

todas as coisas” (MONTAIGNE, 1991. P.55). 

 

 

Essa ditadura dos costumes, descrita em Montaigne, no final do século XVI, se 

contrapõe taxativamente aos discursos atuais que povoam o imaginário da sociedade 

globalizada. As suas tônicas giram em torno da liberdade irrestrita, do culto ao 

individualismo, da coexistência respeitosa e respeitada das diferenças em todos os 

âmbitos. Os manuais de etiqueta circulantes no Brasil do século XXI não destoam 

dessas alocuções.           

 Obviamente, o contexto histórico é outro, outros também são os discursos. É 

relevante lembrar, porém, que nos seiscentos a Europa ocidental atravessava 

transformações cruciais que, mais tarde, contribuíram para balizar a mentalidade 

burguesa, como o Renascimento Cultural e as Reformas Protestantes. Montaigne, 

homem do tempo da França Absolutista, concorda veementemente com a utilidade das 

delimitações estabelecidas sobre a ambiência corpórea, sendo empregadas dentro dos 

jogos sociais de distinção como garantia de hierarquização: 
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O que vemos em certos países mostra-nos que não faltam meios melhores de 

estabelecer distinções exteriores nos graus de hierarquia social (o que 

considero aliás medida inteligente em um governo), sem recorrer a um 

exibicionismo suscetível de desenvolver a corrupção e que comporte 

inconvenientes tão visíveis [...]. Nossos reis tudo podem nessas reformas 

exteriores. Seu gosto faz a lei: “tudo o que fazem os príncipes, dir-se-ia que 

prescrevem” 
38

. O resto da França acompanha a corte (MONTAIGNE, 1991, 

p. 126-127). 

         

  

Leis Suntuárias imputadas pelo Estado inexistem no Brasil atual. No máximo, 

temos um código civil assegurador de direitos reconhecidos pelos Estados 

Democráticos de Direito e normas protocolares da presidência da República, mesmo 

assim, internas ao convívio político-administrativo
39

.    

 Entretanto, os costumes não foram abduzidos do convívio social. Regras de 

apresentação, convivência, recepção e relacionadas aos trajes são reproduzidas, criadas 

e recriadas no imaginário contemporâneo. O acesso às regras é facilitado pelas múltiplas 

vias de comunicação. Além do que é aprendido oralmente na educação formal dos 

colégios ou mesmo informal, dentro do seio familiar, podem ser consultadas na mídia 

impressa e falada, nas redes sociais, blogs e sites e também nos manuais de etiqueta.

 Em todas essas mídias, defende-se a importância dessas informações para um 

convívio mais agradável, uma apresentação mais coerente e a simplicidade das regras. 

Algo que nos reporta à sempre presente tentativa não apenas de familiarização das 

regras, mas também de naturalização. Peter Post, diretor do Instituto Emily Post (EUA) 

e autor de manuais de etiqueta direcionados ao comportamento no âmbito do trabalho e 

à etiqueta para homens, escreve: 

 

Quando tomamos as atitudes que os outros esperam de nós, os céus não se 

abrem, a multidão não aplaude; a vida apenas segue tranquila, como tem de 

ser. A importância das boas maneiras só fica quando não temos [...]. Boas 

maneiras importam, sim. Tenha-as – e cause sempre a melhor impressão. De 

qualquer modo, ninguém pode saber todas as boas maneiras do mundo ou 

lembra com precisão como aplicá-las a cada situação. Felizmente, o conjunto 

de boas maneiras que denominamos etiqueta se baseia numa série de 

princípios simples, mas profundos [...]. Em resumo, a etiqueta não tem a ver 

com regras, não é algo rígido, muito menos antiquado [...]. Etiqueta não tem 

a ver com fazer o que é “correto”. Etiqueta tem a ver com o que é certo 

(POST, 2005, p. 21-25).  

 

 

                                                             
38 Citação de Quintíliano. 
39

 Código de Conduta da Alta Administração Federal, publicado no Diário Oficial de 22/08/2002. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_codigos/codi_conduta/cod_conduta.htm Acesso em: 

20/10/2011.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_codigos/codi_conduta/cod_conduta.htm
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Post ilustra, por um lado, a relevância do que considera boas maneiras nas 

relações sociais cotidianas e, por outro, as contradições da etiqueta numa realidade que 

entroniza a efemeridade. Quando escreve que é justamente na negação ou ausência 

dessas boas maneiras que o indivíduo chama a atenção para si, o autor evidencia a 

naturalização desses modos. É como se fosse algo apriorístico, normalizado. Ao mesmo 

tempo, nega a rigidez dessas regras. Será que algo que é imputado, ainda que 

tacitamente, em muitos casos, à natureza humana não pode ser visto como severo?

 O ponto alto da contradição encontra-se no final de sua fala: como diferenciar o 

que é correto do que é certo? Existe diferença? E essa classificação de correto e certo 

não é uma construção social? Certamente. Uma convenção que é variante, de acordo 

com a cultura, e legitimada ao ponto de se tornar “natural”.   

 Michel Foucault (2007) analisa essas convenções sociais e sua apropriação pelos 

indivíduos, numa relação entre a moral e a prática em si. A moral é conceituada de dois 

modos: Primeiro, o “código moral”, um conjunto de valores e regras formulados numa 

doutrina explicitada dentro de ensinamentos formais – família, Igreja, escola – ou de 

maneira mais difusa. Podem seguir uma coerência, mas não se apresenta como um 

conjunto sistemático. Antes, consiste num jogo complexo de elementos que se 

compensam, se ramificam, se anulam em alguns pontos. O segundo refere-se ao 

significado da moral enquanto modos através dos quais os indivíduos se submetem aos 

princípios de conduta, obedecendo, resistindo ou negligenciando. Um é a regra 

propriamente dita. Outro é a conduta que se assume perante a norma.  

 O autor acrescenta uma terceira noção: a maneira pela qual é necessário 

“conduzir-se”. Ou seja, “as atitudes que fazem compor a si mesmo como sujeito moral, 

agindo com referência aos elementos prescritos que constituem o código” 

(FOUCAULT, 2007, p. 27).        

 Essas maneiras são divergentes e o indivíduo é o sujeito moral dessa ação. 

Foucault chama isso de determinação da substância ética. Isto é, a maneira pela qual o 

indivíduo deve constituir uma determinada parte dele mesmo como matéria principal de 

sua conduta moral. Com relação às diferenças nas ações dizem respeito ao modo de 

sujeição, compreendida pelo autor como o posicionamento adotado perante essas regras 

e como o indivíduo se reconhece como vinculado à obrigação de pô-la em prática. 

Dessa forma, as normas são socialmente produzidas, legitimadas e reproduzidas, mas a 

frequência, a intensidade, a motivação e o sentido são subjetivos.   

 O discurso fluido em tom de aconselhamento encobre certos ditados que 
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continuam prevalecendo e os que o surgem, diante de uma realidade permeada pelo 

fabrico incessante de novos produtos e ocasiões e, com isso, de novas necessidades. 

Glória Kalil reconhece a transformação de alguns valores: 

 

Apesar do atual “momento umbigo”, temos também que reconhecer os 

enormes progressos que fizemos, ao menos no campo jurídico, em favor de 

uma vida melhor e mais justa. Bem ou mal, vivemos num mundo mais 

igualitário: a escravidão foi abolida, é crime e dá cadeia discriminar por 

questões de cor, sexo, classe social [...]. Diante de tantas transformações, é 

natural que os códigos, o comportamento, as regras de etiqueta também 

mudassem. Cada vez que o mundo passa por grandes transformações, ele tem 

que se adaptar e fazer uma revisão dos antigos códigos. Os comportamentos 

entram em novos regimes (KALIL, 2004, p. 22).      

  

 

Ante o exposto por Glória Kalil, notamos que a autora admite, de modo mais 

direto, mais categórico, a existência de regras que norteiam os comportamentos e as 

relações. Já Vanessa Barone (2010), utilizando também a metáfora do umbigo para se 

referir ao individualismo atual, constroi uma mensagem mais formal, como se 

elaborasse um manual de sobrevivência em meio aos desafios de um cotidiano em que 

os indivíduos cometem grosserias por ignorarem os outros: 

 

Mas nada é desafiador, nos dias de hoje, do que deixar de lado o próprio 

umbigo para lembrar que existem outros umbigos – ou outros pontos de vista. 

O individualismo é um fato. É fácil desconsiderar o outro, fazer somente a 

própria vontade, ser deselegante e grosseiro nas mais diversas situações. 

Fazemos isso sem perceber. Não quis fazer uma cartilha de boas maneiras, 

nem um guia de moda – embora a moda esteja presente, pois é parte de nossa 

expressão, mas uma espécie de manual de “boas maneiras”, para tirar a gente 

daquelas roubadas homéricas e deixar tudo mais leve enquanto enfrentamos o 

real desafio que é conviver – de preferência, em paz – com o vizinho, o 

parente distante, o colega de trabalho e todos os garotinhos de seis anos e os 

cachorros mal-encarados que vierem (BARONE, 2010, p. 5).  

 

 

Post (2005) indica a ignorância das regras como algo desviante. E é por desviar 

da conduta “comum”, “natural”, que esse comportamento ou apresentação é percebido. 

Kalil refere-se à autoridade das regras sociais, embora estejam em processo contínuo de 

transformações. Para a autora, elas são aprendidas na regra e no exercício diário. Já para 

Barone, o seu “guia de convivência” teria um papel meramente simplificador para os 

indivíduos conviverem coletivamente.       

 Na opinião de Kalil, o conhecimento da etiqueta é libertador. Ela tece o seu 

argumento tomando como ponto de partida o combate ao esnobismo, que define um 

sistema “cruel que desclassifica, despreza e descarta as pessoas” (KALIL, 2004, p. 27). 

Para tentar, se não imunidade, mas pelo flanar relativamente seguro nesse esquema 
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rígido de julgamento, é necessário conhecer os códigos de comportamento, fazendo 

escolhas conscientes. Esse seria o conhecimento libertário: 

 

Conhecer os códigos de etiqueta e da moda dará a você mais liberdade para 

se situar num mundo cheio de sinais contraditórios. [...] Se você conhece os 

códigos, pode até transgredi-los. Se você for de jeans rasgado a um jantar 

porque quis, faz sentido. Agora, se foi de jeans porque não sabia o queria 

dizer “traje social”, vai sentir mal e fora do tom. Seu jeans não foi um 

depoimento de dependência, foi um erro (KALIL, 2004, p. 27-28).  

  

 

Para ela, as regras podem até ser naturalizadas, mas, antes, são aprendidas, 

resultantes de um estudo meticuloso rumo ao ideal de civilidade. Esse discurso entra em 

ressonância com a tese eliasiana do Processo Civilizador, em que o autor sublinha a 

superação das emoções, o orquestramento dos gestos, o disciplinamento do corpo.  

Segundo a autora: 

 

Não é nada fácil ser civilizado. Mas, sem civilização, sem códigos de 

convivência, seria a barbárie, a lei do mais forte, do salve-se quem puder, e a 

vida nas cidades ou em qualquer agrupamento se tornaria impossível. Por 

isso, as leis, por isso a etiqueta. Funcionou a partir das cavernas, funciona até 

hoje [...] Gostemos ou não, viver em grupo exige regras. Estamos sempre 

sendo avaliados – seja pela nossa aparência ou pelo modo como nos 

comportamos. Por isso, o conhecimento dos códigos pode facilitar muito a 

vida (KALIL, 2004, p. 30).  

 

 

A preocupação com o olhar do outro, o julgamento de terceiros é uma 

constante no discurso de Kalil e no cotidiano. Algo extremamente convincente: relações 

intraindividuais são fortemente influenciadas pelas interindividuais. A classificação 

externa, na maioria dos casos, constitui um fator determinante no comportamento, no 

sistema gestuário, nas insígnias de apresentação pessoal.      

 Dentro do processo civilizador apontado por Norbert Elias (1993), essas tensões 

entre o olhar externo e o indivíduo se aprofundam. Na apresentação do segundo volume 

de O Processo civilizador (1993), afirma Renato Janine Ribeiro (ELIAS, 1993, p. 11) 

que a humanidade é construção do século XVIII, “mas que somente com a extensão da 

dignidade humana a círculos caca vez mais vastos, com o desenvolvimento ademais do 

humanitarismo, é que veio a ter alcance e a dimensão que lhe conhecemos”.   

 Esse alcance envolve o fortalecimento do autocontrole. Este é tão evidente, que 

conjuntos de signos, sistemas de classificação e esquemas conceituais são assimilados 

de forma que, em muitos casos, não se percebe a introjeção, parecendo algo já dado e 

natural, como os próprios conceitos de certo e errado. Mesmo com a relativização das 
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“verdades absolutas” e a decadência das metanarrativas, a pluralidade dos padrões, 

essas estruturas conceituais são transmitidas e apropriadas, parecendo ser parte 

constitutiva dos indivíduos e de uma realidade dada.    

 Semelhante à Barone, Kalil diagnostica uma “sociedade de indivíduos”
40

 em que 

as famílias são encurtadas, o ritmo de trabalho é intenso, o forno micro-ondas permite 

que pratos individuais sejam esquentados e degustados por indivíduos solitários 

posicionados em frete a televisões e computadores. Sem os encontros corriqueiros à 

mesa, com a ausência das conversas cotidianas, os valores pareciam caminhar para o 

ostracismo e a obsolescência. Todavia, o convívio com a coletividade exige regras e 

passou-se a sentir essa carência:  

 

O caso é que, um dia, para grande surpresa de todos, as regras começam a 

fazer falta [...]. É justamente nessas horas que é preciso parar para reavaliar 

os parâmetros de comportamentos, manter os que ainda fazem sentido e 

assimilar os novos. É tempo de recuperar o prazer da civilidade – ao menos 

para os que teimam em acreditar que a civilização é necessidade e um prazer 

sofisticado (KALIL, 2004, p. 31).  

 

 

Frédéric Rouvillois (2009), na introdução do seu livro, aponta para essa 

revalorização da etiqueta na contemporaneidade: 

 

A polidez é coisa antiga, mas hoje ressurgi com vigor. Desde há alguns anos, 

a impressa e todas as mídias constatam seu retorno triunfal, ao mesmo tempo 

em que programas de televisão, do tipo reality-show, são dedicados ao 

savoir-vivre, cursos de civilidade são oferecidos nas escolas ou nos centros 

socioculturais, obras, artigos, testes e jogos se multiplicam, e venda de 

manuais de boas maneiras, que sofrera um declínio acentuado na década de 

1970, parece estar de novo em pleno vapor.  

 

 

Torna-se importante ressaltar que nos anos que se prosseguiram à década de 

1970, os manuais de etiqueta não amargaram o esquecimento absoluto. Ao contrário, 

lançamentos e reedições continuaram sendo publicados e vendidos. No entanto, é 

notório que a partir dos anos de 1990 o interesse pela escrita e leitura dos manuais de 

etiqueta aumenta substancialmente. É o momento no qual, no Brasil, os ensinamentos 

das regras e “conselhos” de autoras como Carmem Mayrink Veiga, Danuza Leão, 

Glória Kalil e Cláudia Matarazzo ganham notoriedade. Sobre esse reascender, comenta 

Danuza Leão (2007, p. 11): 

 

                                                             
40

 Expressão utilizada por Norbert Elias e que dá título a um dos seus livros. 
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É possível que a boa educação tenha desaparecido dos nossos costumes? 

Ninguém respeita ninguém, os códigos desapareceram. Tudo se nivela, mas 

por baixo. Não será esse o momento de se viver mais educadamente com o 

nosso semelhante? [...] Se tratada com gentileza, a pessoa, por instante que 

seja, se sente especial, e isso a faz não se sentir assim tão só. O culto aos 

grosseiros yuppies felizmente está acabando. A verdadeira cortesia é pensar 

primeiro no outro, depois em si mesmo [...]. As pessoas se imitam. Seu eu te 

trato mal, você também me trata mal. Continuamos a nos imitar. O uso da 

cortesia é uma maneira de evitar o caos, quanto mais gente existir, mais 

necessitamos da boa educação.  

 

 

A preocupação da autora em resgatar a gentileza no convívio social alimenta 

um discurso heroico quando se tenta evadir o caos das relações. Como ela mesma 

coloca mais a frente, “gentileza não é artigo de luxo, mas de primeira necessidade” 

(LEÃO, 2007, p. 12). Intrigante, porém, é quando, divergindo dos demais autores e sem 

explicações mais alongadas, ela admite que “mesmo defendendo as belas maneiras, dá 

maior valor à ética nas relações do que a qualquer procedimento tido como civilizado” 

(2007, p. 12).  Como diferenciar a ética do que se convencionou como civilizado?

 Sabe-se que para além da moral, que se concentra na obediência às normas, leis, 

hábitos e costumes perpassados formal ou informalmente, a ética é mais abrangente e 

tem a ver com aquilo que pertence ao caráter e conduta humana, na etimologia da 

palavra. Tal discussão nos remete a Michel Foucault (2007) na mesma discussão sobre a 

moral e a prática de si já citada. Ele denomina “elaboração do trabalho ético” (2007, p. 

27) a ação que o indivíduo executa não apenas para moldar seu comportamento 

conforme uma regra dada, mas para tentar transformar a si mesmo em sujeito moral de 

sua própria conduta, ainda que para isso, utilize classificação e convenções do seu meio 

social.           

 A substituição do termo “boas” (maneiras) para “belas” (maneiras) proferido 

pela autora como se fossem sinônimos, é um exemplo disso. Mesmo tecendo 

modificações e escolhas, levam-se em conta os conceitos reinantes, para reproduzi-los 

ou negá-los. Esses termos são unívocos numa sociedade absolutamente estetizada, como 

a nossa globalizada do século XXI.       

 O momento de revigoramento dos manuais de etiqueta está inserido numa 

conjuntura em que o capitalismo neoliberal toma corpo e espaço mundialmente. No 

contexto brasileiro, os chamados “emergentes” passam a conviver ou ainda ascender no 

exato momento da decadência de alguns “ricos de tradição”. Esses são termos 

emprestados por Maria Cláudia Bonadio (2002) dos escritos de Pierre Bourdieu, quando 

analisa o gosto enquanto consumo estético “gerador de esquemas éticos ou estéticos que 
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permitem ou não reconhecer distinções simbólicas, que se manifestam através das 

necessidades e preferências de um grupo” (BONADIO, 2002, p. 73). Intercalando 

trechos do pensamento de Bourdieu com suas falas, a autora escreve:   

  

Os indivíduos que possuem um “aprendizado quase espontâneo da cultura” 

distinguem-se daqueles que tiveram uma “aprendizagem forçada”, pois os 

primeiros possuem uma espécie de “relação familiar” mais próxima e 

desenvolta com a cultura, sendo esta uma espécie de bem de família, sempre 

conhecida, e dos quais se sentem herdeiros legítimos. A aprendizagem 

forçada seria aquela proporcionada, por exemplo, pelos gastrônomos e no 

caso da moda, pelos manuais de etiqueta social, meios que segundo 

Bourdieu, promovem a educação do gosto (BONADIO, 2002, p. 74).  

         

  

Marcel Mauss (2003) na pesquisa sobre as técnicas corporais, que define como 

sendo as maneiras como os homens, sociedade por sociedade e de maneira tradicional, 

sabem se servir de seus corpos, elucidou algumas questões cruciais para nossa pesquisa. 

A primeira é constatação de que toda sociedade possui hábitos que lhe são próprios. A 

segunda é que a educação se estabelece como ponto crucial num processo que vai além 

da mimese:  

[...] Em todos esses elementos da arte de utilizar o corpo humano, os fatos de 

educação dominam. A noção de educação podia sobrepor-se à noção de 

imitação [...]. O ato impõe-se de fora, do alto, ainda que seja um ato 

exclusivamente do corpo. O indivíduo toma emprestado a série de 

movimentos de que ele se compõe do ato executado à sua frente ou com ele 

pelos outros. É precisamente nessa noção de prestigio da pessoa que torna o 

ato ordenado, autorizado e provado em relação ao indivíduo imitador, que se 

encontra todo o elemento social.  No ato imitador que segue, encontram-se 

todo elemento psicológico e o elemento biológico (MAUSS, 2003, p. 215). 

 

 

A terceira é perceber que elementos biológicos, psicológicos e sociológicos 

formam o tripé da cada indivíduo total. A maneira de andar, de nadar, de permanecer 

inerte, de gesticular com as mãos, de respirar e até de amar entre outras, são adquiridas 

e não naturais. Tais elementos trabalham concomitante e conjuntamente para reproduzir 

eficazmente e, muitas vezes, naturalizam o que é adquirido; tanto que, para o autor, a 

técnica é definida pela relação entre tradição e eficácia. Ambas trabalham em nome do 

que Mauss definiu como “fazer adaptar o corpo ao seu emprego” (MAUSS, 2003, p. 

233). Podemos nos referir ao termo adestramento, utilizado por Mauss (2003, p. 215). 

  O autor elenca duas categorias classificatórias. Inicialmente, uma classificação 

de técnicas corporais dispostas na seguinte sequência: divisão das técnicas corporais 

entre os sexos; variações das técnicas corporais com a idade; classificação em relação 

ao rendimento; transmissão da forma das técnicas. Por fim, a enumeração biográfica das 
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técnicas corporais, dispondo este segmento: técnicas do nascimento e da obstetrícia; 

técnicas da infância, considerando a criação e a alimentação; técnicas da adolescência; 

técnicas da idade adulta, em que se incluem as técnicas do sono, do repouso, do 

movimento, dos cuidados corporais e do consumo.       

  Os discursos analisados nesse estudo perpassam essas classificações justapondo 

vários elementos já citados. Por exemplo, o publico alvo desses manuais advém de 

várias faixas etárias e focalizam um grupo heterogêneo se tomarmos como partida o 

sexo e a orientação sexual, embora circulem pelo mercado editorial publicações 

específicas para crianças, homens, mulheres e também para lugares específicos e 

ocasiões específicas, como ambiente de trabalho ou as festas.     

 Eles tem em comum as noções de bom gosto, estilo, moda, educação, cuidados 

com o corpo, o elogio ao retardamento dos sinais da idade, o que é brega, o que 

convém, o que é gentil. Obedecendo ao mesmo tempo em que ratificam e constroem 

sistemas de classificação social do gosto, do que é certo ou errado. Seguem padrões e 

são padronizantes, embora reconheçam que esses não são estanques. E, como colocou 

Mauss (2003) direcionam-se ao adestramento do corpo, ao treino, à disciplina. As 

formas de comunicação é que variam, garantindo a eficácia das mensagens. 

 Glória Kalil, por exemplo, diversificou. Produziu manuais de padronização mais 

tradicional – Chic: um guia básico de moda e estilo (2005) e Chic homem: manual de 

moda e estilo (2005) – e, posteriormente, uma linha mais informal, a começar pelos 

próprios títulos – Chic (érrimo): moda e etiqueta em novo regime (2004) e Alô, chics! 

Etiqueta contemporânea (2007).        

  Cláudia Matarazzo publicou pequenos livros temáticos, como Visual: uma 

questão pessoal (2005) e interpretou, adaptando para os dias atuais, savoir-vivre, 

segundo Marcelino de Carvalho, um renomado escritor sobre estilo da década de 1950.

 Carmen Mayrink Veiga publicou ABC de Carmen: estilo, culinária, receitas 

pessoais e a arte de receber (1998), no estilo dicionário, comum aos séculos XVI e 

XVIII – Montaigne e Voltaire -, e resgatado por Câmara Cascudo no seu livro História 

dos nossos gestos (2003). Paralelamente, foi convidada a ser comentarista de O livro 

completo de etiqueta de Amy Vanderbilt (2000), adaptado por Nancy Tuckerman e 

Nancy Dunnan; sendo esse uma renomada obra dedicada às boas maneiras desde a 

década de 1950.         

 Constanza Pascolato publicou Essencial: o que você precisa saber para viver 

com mais estilo (1999) e Confidencial: segredos de moda, estilo e bem-viver (2009). 
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Este último reúne memórias – ilustradas por várias fotos dos álbuns de família – com 

dicas para leitores. Uma ação próxima à de Mayrink Veiga, isto é, aconselhamentos de 

quem possui savoir-vivre considerado incontestável. Assim, suas publicações seguem a 

linha dos “conselhos de ouro” daqueles que tem no (bom) gosto de família. Uma forma 

sutil de comunicar os sistemas de classificação: utilizando os exemplos da vida da 

autora, suas experiências, sua vida privada. Um exemplo é quando “confessa” certa 

inclinação para a preguiça, sempre vencida pela disciplina e amor-próprio: 

 

Aprendi a gostar de disciplina. Descobri uma forma de enxergar o lado 

prazeroso inclusive das tarefas desagradáveis. Não me refiro à citação 

oriental que diz que tudo tem um lado bom. Falo da disciplina como recurso 

para enfrentar desafios com segurança e prazer. Quando a preguiça aperta, 

lembro que estou fazendo isso por mim e tenho prazer em saber que estou me 

cuidando. Encarar a batalha com entusiasmo é meio caminho andado. A 

preguiçosa sempre tenta boicotar a iniciativa, mas a entusiasta acaba 

vencendo (PASCOLATO, 2009, p. 22). 

 

Ao dar testemunho sobre o seu desestímulo e como faz para transpô-lo, 

Pascolato aproxima-se de um conflito cotidiano, se não de todos, pelos menos de parte 

dos seus leitores. Deparando-se com esse comentário, provavelmente estes vão pelo 

menos tentar seguir o seu exemplo e rumar para a disciplina relacionada aos hábitos da 

vida privada. No ligar de impor uma regra absolutamente intransponível, como no 

antigo regime, ou simplesmente apresentar a norma como algo dado e, assim, fora da 

esfera do debate, ela mostra como age ou qual seria a ação certa, em sua opinião.  

 Danuza Leão também possui know-how. Advinda de uma família de classe 

média alta, ganhou notoriedade pela história de sua vida social intensa e experiências 

vivenciadas nos mais variados círculos de amizades. Como ela própria afirma, “nunca 

pertenci a nenhum grupo específico, sempre pertenci a muitos. Esse é o lugar que 

escolhi para mim [...]. Faço parte de uma tribo longe de qualquer tradição ou 

preconceito, de meio social indefinido” (2007, p. 12).    

 Provavelmente, por ser irmã da cantora Nara Leão, transitou pelas rodas da 

Bossa Nova. Foi modelo internacional. Casou-se com Samuel Wainer, destacado 

jornalista e proprietário do jornal “Última Hora”, um dos mais respeitados do país no 

Período Democrático (1946-1964). Nesse período, conviveu com a mais alta esfera do 

empresariado nacional e com muitos políticos também internacionais, incluindo 

presidentes como Getúlio Vargas e Juscelino Kubistchek. Com o golpe Militar de 1964, 

viaja em exílio para Europa, convivendo com intelectuais e artistas. Foi colunista social 

do Jornal do Brasil e publicou livros que reunia crônicas, autobiografia, intitulada 
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Quase Tudo (2005) e os relacionados à etiqueta, cujo mais conhecido é o Na sala com 

Danuza (2007), publicado, incialmente na década de 1990 e reeditado em 2003.   

 Possui o perfil da mulher pragmática, descomplicada, de linguagem coloquial e 

soluções rápidas. Apesar de conhecer minuciosamente os padrões, os simplifica sem 

subtrair a essência da norma, o que pode ser percebido na introdução da reedição de Na 

sala com Danuza: 

 

Se você acha que esse livro é um trado de etiqueta, errou de livro. Para 

aprender a etiqueta tradicional, é só escolher qualquer dos títulos que existem 

no mercado, todos excelentes e absolutamente iguais. Este livro é resultado 

de como eu vejo certos procedimentos, de como me parece que devemos nos 

comportar em certas situações, as tradicionais e as mais insólitas, com 

presença de espirito e bom senso [...]. Longe de mim querer criar polêmica. 

Mas me sinto no direito de propor outras soluções, sem com isso afirmar que 

sejam as mais corretas [...]. Sinta-se livre você também, para com gentileza 

fazer como sua cabeça e seu coração mandarem. Autoritarismo em etiqueta? 

Nem pensar. [...] Desmistificar. Guardar algumas regras imutáveis do bom 

convívio social e joga fora, sem hesitação, em nome de coisas que já não tem 

razão de ser [...] Descomplicar. Mostrar que, mesmo com pouco dinheiro, 

sem que se pertença a família tradicional, tudo se pode aprender. Ser gentil, 

elegante, viver de maneira charmosa, gostosa, fascinante (LEÃO, 2007, p. 9-

10). 

 

 

O discurso da autora também gira em torno da autonomia, sem escapar das 

frequentes contradições. Em primeiro lugar, taxativamente, ela nega ter reproduzido um 

tratado de etiqueta, mesmo quando admite que se deve guardar as “regras imutáveis” e 

“jogar fora” as obsoletas para atualidade, como as que ela explicitou na própria 

apresentação do volume, quando assumiu ter simplificado os escritos anteriores: “este 

livro [...] foi elaborado num ambiente muito diferente de hoje – havia menos celulares, 

menos gente conectada na internet e no e-mail, e por isso deixei de lado todo um mundo 

de mandamentos”. Pode não ser um tratado formal, mas contempla e procede como 

meio de divulgação da etiqueta.       

 Em segundo lugar, ao mesmo tempo em que, habilmente, afirmar propor “outras 

soluções”, convida o leitor a ser livre e, simultaneamente, os instruir a “guardar as 

regras”. Num contexto onde o individualismo impera e o discurso da liberdade de 

escolha e de opinião é exaltado, esse tipo de publicação parece a mais adequada pela 

sutileza da mensagem. A tônica desses manuais, circulantes neste século, confirma o 

discurso vigente. Célia Ribeiro (2008) afirma: 

 

O aprendizado é um processo constante e nunca é tarde para mudar, quando 

se aspira aproveitar integralmente o seu tempo de vida. Os relacionamentos 
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nos primeiros anos do século XXI desenvolveram-se através de uma ótica 

mais nítida sobre o respeito das opções alheias e dos limites que o saudável 

convívio impõe desde cedo. Se as pessoas se tratarem melhor na família e na 

vida urbana, seguindo com naturalidade as regras básicas de cortesia na hora 

certa, a agressividade que paira no mundo poderia ser minimizada. Através 

desse processo, estaremos contribuindo para evolução de seres mais 

civilizados
41

 e conscientes dos valores fundamentais de convívio, 

devidamente atualizados (RIBEIRO, 2008, p. 13).  

 

 

Novamente, o conceito de civilizado aparece, assim com já foi observado nos 

escritos de Glória Kalil. E, visto como processo evolutivo convergindo com a visão que 

Renato Janine Ribeiro tem do processo civilizatório proposto por Elias (1993). Mais à 

frente Célia Ribeiro conclui: 

 

Não sinto um trabalho de etiqueta como um tratado de leis que se deva seguir 

obrigatoriamente, mas sim um manual de sinais de alerta para melhor medir 

as consequências, quando não acatamos nosso bom senso. Dou um exemplo 

simples de uma jovem que costuma tomar iniciativa de dar três beijinhos, 

quando é apresentada a uma senhora que acaba de conhecer. Ela correrá o 

risco daquele gesto de ser interpretado como invasivo e, no próximo 

encontro, a referida senhora cumprimenta-la com reserva (RIBEIRO, 2008, 

p. 14).   

 

Diante do exposto, podemos perceber que, apesar dos diversos sentidos 

atribuídos ao habeas corpus na sociedade brasileira, regras de convivência, adesão e 

apresentação persistem e continuam tendo importância. Nos protocolos mais formais ou 

nas relações cotidianas, as convenções, ainda que metamorfoseadas, prosseguem. 

Alguns valores são voláteis, outros continuam seus rumos dentro de esquemas de 

classificação/adequação, pertença/prestígio. Toda essa sobrevivência envolve a 

existência corpórea. Nas páginas seguintes, analisaremos o trato e o disciplinamento 

desses corpos individuais na esfera coletiva.   

 

2.1.4 O disciplinamento dos corpos e as regras de apresentação 

 

Entendemos que o meio que define e molda o corpo é o meio social que o 

insere em sistemas de classificação, vinculando-os, em especial, às regras de 

apresentação. Sua moldagem se dá pelos códigos disciplinadores de seus 

comportamentos, gestualidades e dos cuidados com o porte físico que devem estar 

sumariamente, de acordo com os ideais estéticos definidos pela etiqueta social no 
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 Grifos nossos.  
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tocante às regras de apresentação.       

 Desse modo, dentro das várias funções sociais do corpo, a de comunicação é 

uma das mais prementes. Essa comunicação se faz por meio de linguagens que 

transcendem e, muitas vezes, dispensam a sonora. O corpo como mídia que propaga 

vestimentas, adereços, ritmos, gestos e silêncios. Ciente disso, os autores dos manuais 

de etiqueta reservam lugares de destaque para essa discussão e aconselhamentos. 

 Pode-se pensar que os leitores podem possuir igualmente, essa consciência de 

corpo-mídia. Entretanto, falta-lhe o saber perito que os manuais de etiqueta encerram. 

Mesmo com o afrouxamento de algumas coerções, a transformação e obsolescência de 

algumas regras, esses preceitos não só existem como, em alguns casos, ensejam 

protocolos rígidos, exigindo o estudo detalhado desses esquemas comunicacionais e o 

seu exercício. Ao se referir ao corpo como sintoma de uma cultura globalmente volátil, 

frívola e interconectada, Santaella (2004), ressalta o valor que “o corpo se tornou a 

mercadoria favorita das mídias” (p. 8). Os manuais de etiqueta estão inseridos em todas 

às instâncias midiáticas, o que lhe possibilita atingir públicos mais amplos e 

diversificados.             

 Pascal Ory (2008), seguindo a linha argumentativa eliasiana, mostra que a 

preocupação com as regras de apresentação pessoal tornaram-se urgentes a partir do 

recuo da configuração rural, diretamente relacionada e proporcional ao convívio urbano. 

A proximidade interindividual da vida urbana trouxe consigo essa preocupação e 

tornou-se imperioso o moldar corpóreo mais detalhado, o que Ory chama de corpo 

ordinário.            

 O ordinário dos corpos encontra-se submetido à influência do movimento geral 

das sociedades, dentro de seus sistemas valorativos e códigos de conduta cotidianos.  

Porém, essa sujeição não é inocente ou meramente passiva. Como advertiu Mauss 

(2003), o corpo é adaptado ao seu emprego por meio de técnicas corporais. Segundo 

Ory, “o modo de vida urbano, que já desempenhavam um papel de referências no seio 

das elites tradicionais, impõe de hora em diante os seus valores à massa da população” 

(2008, p. 55). No entanto, cabe lembrar que o nosso corpus de investigação não se 

direciona as massas, o que pode ser observado pela linguagem escrita, signos de 

consumo intelectual e material que evocam as situações que descrevem.    

 Aqui, os corpos são empregados na busca contínua da adequação para um 

convívio social que preza pela potencialização da aparência física – incluindo cuidados 

com saúde, estética, atividade de consumo, vestimenta e sistema gestual – para efeito de 
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(re) conhecimento dentro de um microcosmo societal que possui uma autoimagem 

relacionada ao prestigio social, econômico e cultural.     

  Essas técnicas corporais se mostram complexas e contraditórias, quando 

percebemos uma conjuntura, inaugurada mais precisamente no século XIX e 

consolidada no seguinte, na qual o indivíduo aparece como reconhecidamente peculiar 

e, de certa forma, emancipado dos tentáculos coletivizantes. De acordo com Anne Marie 

Moulin (2008, p. 53): 

A Renascença havia feito emergir o indivíduo, quebrando solidariedades 

comunitárias e corporativas, usando da razão crítica para combater as 

tradições. As Luzes acrescentaram a essa emergência reinvindicações de 

igualdade. O século XX dotou o indivíduo autônomo do lastro de um corpo 

singular. O penhor dessa evolução foi o aumento da solidão. A solidão é o 

mal do século, a solidão dos doentes, solidão dos operados, solidão dos 

moribundos, daqueles a quem de ora em diante compete decidir sobre a sorte 

de um corpo que não se assemelha a nenhum outro”.    

  

Caberia indagar como esse corpo singular que, lançado à solidão exatamente 

por esse clamor à autonomia que tomou fôlego a partir do Renascimento, necessita de 

codificações originadas na esfera coletiva? Códigos de apresentação, representação e, 

mais incoerente ainda, de pertença são aprendidos, introjetados e naturalizados. Que 

emancipação seria essa? Talvez a resposta resida no fato do indivíduo não ser autóctone 

do seu substrato corpóreo. Ele nasce e cresce dentro de um intricado sistema de redes de 

relações – a sociedade – que possui uma influência significativa sobre a visão que o 

indivíduo tem do mundo. Quanto à emancipação, ela é um discurso incorporado. No 

campo empírico, mais moderado do que teórico. Uma emancipação vivenciada e 

cultuada, mas não totalizada.         

  Para se inscrever no jogo social, o indivíduo se reveste de símbolos e linguagens 

e incorpora regras, seja num grupo formal – uma empresa – ou mesmo em associações, 

tribos e grupos informais, como numa elite social. Assim, a apresentação pessoal é 

abrangente, relativa e difusa. Todavia, mesmo com tanta subjetividade há um ponto de 

encontro que, na realidade, é seu ponto de partida: a representação de si, como se pode 

ler abaixo: 

Fui o patinho feio da família. O pior é que tinha consciência disso [...]. Em 

compensação era tão determinada quanto feia, desde muito cedo tomei a 

decisão de tornar-me, se não tão bonitinha quanto meus irmãos, pelo menos 

interessante. Mais que apenas aceitável. Hoje, lembrando-me dos esforços 

que empreguei para que isso acontecesse, acho incrível que alguém com 

aparência tão frágil conseguisse ser tão pertinaz: os doze anos, era uma 

devoradora de revistas femininas à procura de receitas e truques capazes de 
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aproximar de uma imagem ideal que, pouco a pouco, construía para mim. 

Aos catorze, com uma larga experiência no assunto, já havia aprendido a 

separar as informações “sérias” daquelas quem nem valia apena investir 

tempo e energia. É fundamental, também, incorporar ao nosso dia-a-dia e a 

nossa realidade essas novidades e todos os elementos que as acompanham 

com um agradável exercício de autoconhecimento 
42

(MATARAZZO, 2005, 

p. 10-11).  

 

Pode-se perceber um trabalho disciplinado e sucessivo. Essa opinião não 

exclusiva de Cláudia Matarazzo, no seu livro o Visual: uma questão pessoal (2005). 

Praticamente, todos os manuais e guias de etiqueta consultados, ovacionam a disciplina 

e a referência como partes constitutivas da aliança indissolúvel que produz o êxito 

imagético. No trecho exposto, a autora refere-se à busca consciente por formas de 

deixá-la mais interessante, segundo os padrões brasileiros, intensamente influenciado 

pelos europeus.           

 Essa é a primeira demarcação na apresentação pessoal: o corpo relacionado ao 

autoconhecimento, às informações e ao que é adequado às formas de cada indivíduo. De 

acordo com Helena Perim Costa em Guia de elegância de uma reles mortal (2006, p. 

19), 

Cada um tem seu corpo e cada corpo exige um estilo diferente. E se a 

natureza não foi lá muito gentil com você, quando Deus te criou estava meio 

cansado e errou nas proporções, tudo bem, não se desespere. No que ele não 

fez por você o shopping, a ponta de estoque e a cabeleireira ali ao lado 

podem dar um jeitinho. Basta que nunca, mas nunca mesmo, se esqueça de 

olhar bem no espelho antes de comprar qualquer coisa.   

  

Mais uma vez o autoconhecimento é citado. Não só ele: a utilização de 

estratégias visuais de dissimulação e artifícios para elevar a aparência. E um paradoxo 

comum a essas publicações se mostra: o conhecimento de si segundo os parâmetros 

pessoais? Mas quem classificou o que é proporcional ou não? Quando o indivíduo se 

olha no espelho, ele se vê sob as lentes de quê ou de quem?     

  Os parâmetros pessoais podem ser subjetivos, dentro de um amplo universo de 

gostos e classificações. Parte-se de conjuntos de valores que para recusá-los, algumas 

convenções tão universas, em determinados espaços e tempos, soam como naturais. São 

construções sociais de raio de abrangência coletiva. Quando os indivíduos se olham no 

espelho, se enxergam sob o prisma de sua cultura, mesmo com diferenciados graus de 

subjetivação.           
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 Grifo nosso. 
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 Mas os discursos dessas fontes não olham minuciosamente para essas gradações. 

Evocam um bom-senso que é ensinado, mas que, nas palavras dos autores, parece obra 

da natureza. Ou por outro lado, são taxativos, argumentando a favor desse mesmo bom-

senso. É o que faz Glória Kalil em Chic [érrimo]: moda e etiquete em novo regime 

(2004), 

A moda propõe barriga a mostra justo onde você tem pneus? Fora! A moda 

propõe paletós longos que roubam 10 cm da sua altura? Fora! A cor  da 

estação é um bege que deixa você parecendo uma batata recém-arrancada da 

terra? Use branco. Nada, mas nada mesmo obriga você a usar uma coisa que 

não seja o melhor para sua aparência e sua individualidade. Lembre-se de que 

moda, como qualquer oferta que você receba, tem de ser avaliada, pensada, e 

depois adotada ou rejeitada [...]. Moda é oferta, estilo, seu caráter. Seja 

chiquérrimo. Inimitável. Ter estilo é isso. Crie o seu e use a moda a seu favor 

(p. 166).  

 

A individualidade, a liberdade de escolha, a personalização da moda. Mesmo 

diante de tantas opções, de um mercado que não pára, que sempre investe em 

novidades, construindo necessidades cada vez mais urgentes, o indivíduo é chamado à 

eleição. Ou melhor, de forma complexa, a construir um estilo que demarque a sua 

singularidade. Algo onipresente nos manuais consultados. Sobre isso, escreve 

Constanza Pascolato (2009), 

Estilo é o que dá forma ao pensamento e mostra quem você é de verdade. 

Estilo distingue quem espelha de quem irradia. Estilo é conquista individual, 

plena de autonomia. Ele só dá sentido e competência, prazer e segurança. 

Transcende tempo e gênero [...]. Acredito que estilo pode ser a melhor 

expressão de caráter de alguém, uma legítima ressonância do que somos [...]. 

Pessoalmente, sempre admirei pessoas que tem estilo. Ao observá-las, 

entendi pistas valiosas para construir os meus. Ao selecionar a imagem que 

você quer projetar e trabalhar arduamente para consegui-la, constrói-se um 

estilo [...]. Nunca, portanto, tente copiar o estilo de alguém, imitá-lo 

literalmente. Estilo vem com certificado de autenticidade (p. 30-33). 

 

Estilo como algo a ser galgado e, simultaneamente, expressão de caráter. Fruto 

de um trabalho obstinado em constante construção que caracteriza o indivíduo. 

Elementos formadores da imagem de alguém que parecem possuir legitimidade para 

expressar o seu caráter. O estilo é a própria individualização da imagem. Como se do 

interior brotassem, se corporificassem sinais do eu. Entendido como certificados de 

autenticidade pode-se compará-lo, metaforicamente, à codificação genética, singular de 

cada indivíduo, com distinção primordial: o DNA é natural, pronto e intrasferível, a 

priori. Estilo é projetado, levando em conta referências e aplicabilidade.    
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 Firme no seu argumento, Pascolato convida as leitoras a produzir seus 

respectivos estilos. Inicialmente, ensina a compreender um estilo. Na sequência, a 

colocar “a mão na massa”, afirmando: “volte a ser criança, brinque com você mesma, 

seja feliz!” (PASCOLATO, 2009, p. 37). O processo é segmentando em passos: o 

primeiro é revisar sua própria história. O segundo, a pesquisa dos estilos de terceiros; 

depois, a descoberta da imagem de si; no quarto passo, a triagem do que foi feito; o 

quinto, a prática do que chama “terapia do armário”
43

 que consiste, segundo a autora, 

num exercício conjunto de autoconhecimento e prática do desapego; o último passo é ir 

às compras, com um detalhe: sozinha, já que compõe um momento de autonomia e 

independência.          

 Na sessão em busca do próprio estilo do seu livro Chic: um guia básico de moda 

e estilo (2005) , Glória Kalil propõe o mesmo argumento: relevância das informações, 

do autoconhecimento dos gostos e do corpo, maestria nas estratégias de apresentação: 

“quem tem estilo faz escolha de forma consciente, coerente e sistemática, com o 

objetivo de ser visto exatamente como planejou. Mais do que ato de escolher, quem tem 

estilo faz um depoimento de si mesmo” (2005, p. 13).     

 Assim como Matarazzo, Kalil relaciona estilo à potencialização do corpo, 

propondo, inclusive, uma “dieta de roupas” (KALIL. 2005, p. 51) para quem quiser 

parecer mais magra. O que chamou a atenção na análise de discurso foi, contudo, a 

utilização de um “jogo de proporções” de corpo e imagem para se chegar à produção e 

definição de um estilo/identidade, proposta maior do manual. Um vetor que lhe 

instrumentalizará.           

 No “jogo das proporções”, o primeiro passo é se olhar várias vezes no espelho e 

em quantos ângulos forem possíveis. Depois, é necessário “aprender a conjugar” os 

verbos alongar, esticar, esconder, diminuir, aumentar. Esse aprendizado irá auxiliar no 

realce, na adaptação, na melhora e na vitória do jogo de armar um tipo de estilo. Na 

página ao lado, a leitora se depara com uma página em papel manteiga da Vênus de 

Sandro Boticelli
44

 estilizada: o tabuleiro do jogo (figura 1). O corpo de Vênus é o 
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 Ibidem, p. 42. 
44

 Sandro Boticelli foi um arista plástico florentino do quatrocento renascentista que se concentrou nas 

temáticas mitológicas. Tinha como principais mecenas de sua arte a família Médici, conhecida pela 

riqueza, poder e patrocínio das artes. A pintura O nascimento de Vênus (1483, têmpera sobre tela, 172.5 

cm x 278.5 cm de dimensão), que faz a deusa em seu centro dentro de uma concha e rodeadas de 

elementos igualmente mitológicos, foi encomenda de Lorenzo di Pierfrancesco de Médic para a Villa 

Madicea di Ctello. Atualmente, a obra está exposta na Galleria degli Uffizi, em Florença.    
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substrato onde as peças corporais dispostas em páginas sequentes serão colocadas, após 

o recorte. 

 

     Figura 1 – Tabuleiro do “jogo das proporções” 

 

 

             

            

    

      

      

               

            

                                                                                

 

 

    Fonte: KALIL, Glória. Chic: um guia básico de moda e estilo. São Paulo: SENAC, 

2005, p. 31.            

  

Em seguida, o manual do jogo. As regras são as seguintes: “o curto deve 

alongar; o longo deve esticar para os lados; o estreito pede mais volume, a avantajado 

precisa esconder-se” (KALIL, 2005, p. 33). Após as regras, as estratégias de ataque: 

utilização adequada das cores e tecidos. Ou seja, onde precisar afinar, cores escuras e 

tecidos leves, onde houver necessidade de alargar, cores claras e tecidos mais pesados. 

Uma ressalva nos chamou a atenção: as características sendo intituladas de problemas, 

certamente por desviar do modelo verticalizado, ideal corpóreo atual. 

Entre no jogo prestando atenção em duas situações fundamentais: os quatro 

tipos de problemas básicos pedem para ser combinados com as outras 

características do corpo. Por exemplo, um tronco longo tem sua jogada; exige 

cuidados especiais. Mas se, para complicar, as pernas são muito grossas, 

então passe para uma nova jogada e cheque as dicas específicas. O objetivo é 
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buscar uma combinação que se aproxime da soma: tronco longo + pernas 

grossas. Siga em frente. E estará pronta para grande cartada em busca do seu 

estilo (KALIL, 2005, p. 35).   

 

Na sequência, segue as várias características corpóreas – tronco longo, tronco 

curto, tronco pesado, quadril pesado, pernas finas, baixinha, muito alta, sem bumbum, 

barriga, pernas grossas, ombros caídos, gordas -, cada uma com subtópicos intitulados 

de “evite”, “aposte” e alguns lembretes em destaque, como mostra a imagem abaixo 

(figura 2). 

Figura 2 – Peças do “jogo das proporções” 
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Fonte: KALIL, Glória. Chic: um guia básico de moda e estilo. São Paulo: SENAC, 2005, p. 

35-36.  

 Isso mostra que, apesar de certo raio de liberdade na gama de escolhas, o 

padrão de corpo ideal é reproduzindo ostensivamente. A opção estaria em adequar-se 

parcial ou totalmente ao padrão ou simplesmente ignorá-la, sob pena de ser taxado de 

malsucedido, já que, no discurso vigente, é o corpo o expositor apriorístico da 

competência e demais características formadoras de um determinado indivíduo. Mesmo 

com palavras taxativas, a autora se despende no manual de modo a reconhecer a escolha 

– e, com ela, a responsabilidade, ou entrega-la à leitora: “os caminhos estão abertos. 

Agora é com você” (KALIL, 2005, s/n).       

 O autoconhecimento, mais uma vez, é levado à exaltação na apresentação 

pessoal, já que constituir um estilo de vida só parece possível a partir do saber sobre si, 

sobre o corpo e suas especificidades. O saber movido pelo trabalho obstinado, pela 

vigilância constante e pela persistência. O corpo possui um papel fundamental nessas 

circunstancias. Ele é expositor por excelência dessa imagem devotamente produzida. 
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 Ancorada nos consultores de imagem norte-americanos Alyce Parsons e 

Allisson L. Better – autores do livro What’s my style? -, Vanessa Barone, autora de 

Descomplique! um guia de convivência e elegância (2010), elenca os “estilos universas” 

(2010, p. 16) de homens e mulheres, seguida de explicação e caracterização minuciosa 

de cada um. São eles os tipos tradicionais, romântico, esportivo/natural, 

dramático/moderno, sexy/glamouroso e criativo. Uma classificação que, sob um olhar 

perito ou mais critico, pode ser considerado como incipiente ou superficial. Basta 

perceber a utilização do termo natural como sinônimo de esportivo, ainda que se esteja 

falando em estilo, ou seja, artifício, montagem de uma personagem para teatro social. A 

explicação sobre o segundo item da classificação dá continuidade à incongruência:  

Mulher: o estilo é teatral, transmite inacessibilidade, alma sofisticada e 

cosmopolita. É adotado por mulheres que gostam de ser o centro das atenções 

e passa uma ideia de segurança e modernidade [...]. Homem: transmite 

firmeza e sofisticação. Gosta de misturar tendências internacionais com 

modismos e referências do passado e do presente (BARONE, 2010, p. 18). 

  

Tudo subjetivo e, de certa forma, inconsistente. O teatral talvez entendido como 

propositalmente ensaiado para soar artificial. O homem “dramático/moderno” 

transmitindo firmeza, paradoxo. O contrassenso continua nos demais estilos. Será 

elegância e criatividade não poder perpassar os demais estilos? E o sexy mais erotizado? 

Porque parece mais apelativo, não é um estilo? Inexiste? O fato é que, apesar das 

contradições inseridas nesse discurso, essas padronizações parecem auxiliar o leitor na 

odisseia do autoconhecimento. Não se admite, entretanto, a coerência absoluta do estilo, 

o que corrobora com o discurso do sujeito descentrado, do indivíduo pós-moderno
45

·, 

constantemente em transformação. O indivíduo de estilo estanque é visto como um 

desviante da norma atual: não ser fiel a um modelo fixo e acabado. De acordo com a 

autora: 

Acabamos de ver que as pessoas possuem diferentes estilos. Mas vestir-se de 

acordo com um perfil não justifica ficar paralisado em certas manias. Já 

reparou que tem gente que só usa um tipo de roupa? Para essa gente, 

qualquer variação é uma ameaça à estabilidade [...]. Apesar de justificáveis, 

essas manias atrapalham o desfrute de um universo de possibilidades que o 

ato de vestir engloba. Trocar de figurino muda a perspectiva do olhar, além 

de fazer com que as pessoas também nos olhem de forma diferente – como se 

tivéssemos trocado de pele. Em resumo, manter um estilo é bom. Não ficar 

escravo dele é melhor (BARONE, 2010, p. 20).    
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 Ver: HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. 
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É através do corpo que os elementos tão citados nesses manuais, como cortesia, 

bom gosto, gentileza, educação, se manifesta. Seguindo, negando ou negligenciando 

sutilmente as regras. Numa sessão intitulada o que você quer ser quando crescer?  

Glória Kalil, em Chic [érrimo]: moda e etiqueta em novo regime (2004, p. 20-21), 

reúne os ideais contemporâneos de indivíduo chic:  

Não acredito que ninguém em sã consciência declare com segurança: quero 

ser vulgar, grosseiro e cafajeste na vida [...]. Mas acredito que alguns 

atributos estarão sempre na lista dos mais votados: ser jovem, ser bonito, ser 

rico, ser famoso, ser poderoso. E ainda por cima: se elegante, ser bem-

educado, ser bom profissional, ser culto, ser atualizado, ser respeitado e, se 

possível, magro. É coisa demais para uma pessoa só? É claro que é. Ainda 

por cima porque certas coisas não dependem do nosso querer. Infelizmente 

não se pode ser jovem para sempre, e nem todo mundo nasce rico bonito. 

Mas dá para fazer um upgrade geral na própria pessoa dá. Dá para prestar 

atenção na vida, ver como se comportam as pessoas que a gente acha o 

máximo de elegância e do bom gosto; dá para ir atrás de informações para se 

tornar mais culto ou um profissional melhor; dá para aprender a usar a moda 

a seu favor; e sempre dá para ser uma pessoa mais sábia, mais charmosa, 

mais refinada. Uma pessoa chic. Não é isso que você quer ser da vida? 

  

George Vigarello (2006), analisando os ideais de corpo e beleza 

contemporâneos, conclui que a responsabilidade da formação identitária se reduz ao 

próprio indivíduo. Segundo ele, “a grande sociedade não diz mais ao indivíduo aquilo 

que ele deve ser. O indivíduo, e apenas ele, é hoje responsável por suas maneiras de ser, 

suas „imagens‟. Ele „é a aparência‟” (p. 181).       

 O aspecto de opção é amplo e plural. Porém, dentre os discursos atuais e, entre 

eles, os manuais de etiqueta, a responsabilidade da escolha direciona-se para o 

indivíduo, que exalta esse poder, embora se sinta inseguro diante dele. Mais a frente o 

autor conclui que “nasce uma era em que convergem o sentimento de poder dominar a 

aparência e o poder de transformá-la em sinal marcante de si individualizado” 

(VIGARELLO, 2006, p. 181).           

 No próximo capitulo, serão abalizadas as relações sociais contemporâneas à luz 

desses manuais de etiqueta e civilidade. Esse indivíduo que, permanentemente, se 

prepara para cena social, relacionando-se nos jogos sociais das esferas real e 

virtualmente real
46

. 
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 CASTELLS, Manuel. Sociedade em redes. Volume I: A era da informação: economia, sociedade e 

cultura. 8 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999.  
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3 AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS COMO VETORES DE CIVILIDADE 

Atravessando as chamadas do Purgatório, sobem Virgílio, Estácio e Dante 

uma escada onde o sono vence o florentino. Despertando, ouve Virgílio 

anunciar terminada a missão que Beatriz lhe confiara. Nada mais terá a 

dizer-lhe pela voz ou pelo aceno: Non aspettar mio dir più nè mio cenno. 

E não fala mais nada. Admira-se das maravilhas vistas e, quando Dante 

procura-o, não mais o vê. A grande alma pagã regressava ao nobile 

castello, afastando-se das proximidades da Redenção paradisíaca. A Voz 

e o Gesto valiam, para ele, a mesma função transmissora. O povo 

concorda (CASCUDO, 2003, p. 17).        

  

Assim começa o livro História dos nossos gestos
47

 (2003), de Câmara Cascudo: 

citando A Divina Comedia, de Dante Aliguieri
48

, demonstrando a justaposição 

comunicacional entre a voz e o gesto. Mais do que isso, a sobreposição do gesto aos 

esquemas fonéticos. Aquele como primeira linguagem: “antes das interjeições e 

onomatopeias, supriria essa deficiência oral” (2003, p. 18) nas sociedades primitivas. O 

gesto como articulador da palavra enquanto encadeamento argumentativo, e nunca um 

mero acessório da fala: 

Dedos e braços falam milênios antes da voz. As áreas do Entendimento 

mímico são infinitamente superiores às da comunicação verbal. A mímica 

não é complementar, mas uma provocação ao exercício da oralidade. Sem 

gestos, a Palavra é precária e pobre para o entendimento temático. Antes das 

interjeições primárias, a Mão traduzia a mensagem útil [...]. O Gesto é a 

comunicação essencial, nítida, positiva. Não há retórica mímica, apenas 

reiteração de mensagem (CASCUDO, 2003, p. 18-19).   

  

Como principal mídia corpórea, o gesto não é singularidade da humanidade, mas 

ela o desenvolve de formas peculiares, de acordo com as especificidades socioculturais 

de cada grupo e sociedade, como relata Cascudo: 

Além do ato instintivo, inconsciente, automático, puramente reflexo, evitação 

do sentimento doloroso, existe a infindáveis séries de gestos intencionais, 

expressando o pensamento pela mímica, convencionada através do tempo 

[...]. Não existe, logicamente, a mesma tradução literal para cada gesto, 

universalmente conhecido. Na famosa estória popular da Disputa por Acenos, 

cada antagonista entendia o gesto contrário de acordo com o seu interesse. 

Negativa e afirmativa, gesto de cabeça na horizontal e na vertical, tem 
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 Neste livro, Câmara Cascudo reúne origens, informações diversas, os usos e desusos relativos aos 

gestos inseridos no contexto brasileiro desde a conjuntura colonial.  
48

 Escritor e político natural de Florença (1265-1321) foi considerado o primeiro e mais renomado poeta 

da língua toscana, dialeto local que originou o que se entende por língua italiana, quando o latim era a 

maior referência de cultura e intelectualidade. Sua maior obra foi A Divina Comédia, referência ao 

contexto renascentista de transição dos paradigmas do medievo ocidental. A obra é dividida em três 

partes: inferno, purgatório e paraíso. A principal personagem da obra é o próprio autor, que encontra os 

maiores nomes da Antiguidade Clássica. A cosmovisão medieval transmitida na Divina Comédia foi 

expressa nas artes plásticas por pintores como Botticelli, Doré e Dalí.    
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significação inversa para chineses e ocidentais. Estirar a língua é insulto na 

Europa e América, é saudação respeitosa no Tibete. Vênias, baixar a cabeça, 

curar os ombros, ajoelhar-se elevar a mão à fonte, são universais. A mecânica 

da adaptação necessária a outras finalidades de convívio explica a 

multiplicação (CASCUDO, 2003, p. 20-21).    

  

Assim, eles também não são estagnados no tempo ou num determinado espaço. 

Expandem-se, restringem-se, caem em desuso aparentemente eterno, sofrem os 

ostracismos pendulares, são transformados, complexificados ou simplificados. Ainda 

mais, atendem às estratégias de coexistência, são argumentativos, porque são 

relacionais. Dessa forma, eles podem aproximar, por um lado, e segregar, por outro. Um 

exemplo disso são as “tribos urbanas”, que articulam signos vestuários, vocabulários e 

gestuais. Eles criam e ratificam a identidade do grupo e o ensinamento de pertença, ao 

mesmo tempo em que o diferencia.         

 O corpo é, assim, entendido como mídia-estandarte, tecendo narrativas acerca do 

indivíduo e do grupo que ele constitui, apresenta e representa. No primeiro capítulo, 

entre outras abordagens, foram analisados os discursos sobre apresentação pessoal 

contidos nos manuais de etiqueta selecionados. Aqui são ressaltados os estratagemas 

acionados para moldar a imagem individual, num exercício de potencialização da 

aparência, seguindo as convenções de beleza e os parâmetros de elegância que nossas 

fontes endossam. Constanza Pascolato (2009, p. 61), admite essa importância do gesto: 

Estilo não está na roupa. Por pressa ou desatenção, somos naturalmente 

displicentes na maneira como agimos, na forma como nos movimentamos, 

mas é através dos nossos gestos que nos apresentamos aos outros e ao 

mundo. Cuidar de você e apurar seu estilo também implica começar prestar 

mais atenção nos seus gestos. É preciso ter consciência de que eles são uma 

forma de expressão que traduz aprimoramento pessoal ao harmonizar seus 

valores, seus sentimentos e sua personalidade com o seu corpo.  

  

O gesto é concebido, então, como a narrativa do indivíduo sobre si mesmo. 

Monólogo, mas também diálogo: com a roupa, consigo e com o outro. Na continuidade 

de seus ensinamentos, a autora aponta para o treino dos gestos e da “naturalidade” como 

eles devem sem apresentados: 

Mais uma vez não se esqueça de recorrer aos seus novos melhores amigos: o 

espelho e a câmera. São eles que vão ajudá-la a estudar seus movimentos. 

Volte, novamente, a ser criança: num primeiro momento, brinque de faz de 

conta de forma caricata mesmo. Imite as pessoas que você acha charmosas, 

expressivas. Depois vá suavizando e com o tempo incorpore aquilo que você 

achar que retrata você, suas atitudes e sentimentos de forma mais eficiente. 

Só cuidado para não virar fantoche. Os movimentos têm de ser naturais. Não 
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tem como disfarçar. Se forem forçados, ficam estranhíssimos 

(PASCOLATO, 2009, p. 62).   

Neste capítulo, esse indivíduo que “exercitou” o autoconhecimento, agregou os 

valores ensinados à sua autoimagem, educou o olhar através dos prismas dessas fontes e 

segue para relacionar-se. O corpo vai se mobilizar em falas e, em especial, em gestos. 

Fatores comportamentais entrarão na contabilidade do julgamento, na sociedade do 

espetáculo
49

. A destreza advinda do conhecimento de protocolos e dos comedimentos, 

relativo a uma suposta espontaneidade para chegar a excelências das relações sociais e 

na apropriação de um senso estético julgado como adequado.    

 Tal senso funda uma dimensão intercambial com o mundo  e com os outros. 

Atrela-se a um estilo de vida que determina certas condições de existência, como o 

conhecimento dessas regras, o tipo de consumo, o refinamento do gosto, os lugares a se 

frequentar e o leque comportamental. Todo um sistema de preferências e prioridades 

emergido da adesão, total ou parcial, ao establishment cultural.     

 Norbert Elias (1993) afirmou que, para compreender o processo civilizador, 

temos que permanecer conscientes do caráter polifônico da história. De ritmo de 

mudança que é lento numa classe, mas rápido em outra, e da proporção entre estes. Os 

manuais de etiqueta se voltam para aos membros das elites ou das camadas médias que 

querem possuir credenciais do gosto e do estilo de vida elegante, para além da simples 

posse de propriedades materiais. É óbvio que esses valores são consequências de 

objetivações próprias de cada sociedade, por isso mesmo este estudo aponta para essas 

publicações no Brasil do século XXI.       

 Para nortear essa parte da tese, faremos uso, notadamente, dos escritos de 

Norbert Elias sobre o processo civilizatório ocidental (1994), quando pesquisou as 

práticas e rituais produzidos para o convívio da corte e sua reprodução; as análises de 

Pierre Bourdieu (2010) sobre os pormenores do poder simbólico; o interacionismo 

desenvolvidos em lugares públicos e comportamentos face a face tratados por Erving 

Goffman (2010; 2011); Zigmunt Bauman (2000; 2004) sobre amor e a vida líquida na 

sociedade de consumidores e Anthony Giddens (1993), sobre as transformações da 

sexualidade.            

 Para dar início à sessão discutiremos a questão da distância. O sentido a que nos 

referimos é o “distanciamento seguro” entre indivíduos. Ao mesmo tempo em que se 

mostra como espaço comunicacional, o corpo deve ser resguardado, como que 
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salvaguardando a privacidade sagrada do indivíduo. Este é, simultaneamente, exposto a 

olhares e protegido ao toque das mãos alheias, pelo menos aos toques “descomedidos”.    

3.1 O ALCANCE DOS CORPOS NAS RELAÇÕES  

O domínio de si e o relacionar-se no jogo social estão intrinsecamente ligados. 

Isso acontece, porque a corporeidade humana pode ser vista como um fenômeno social 

e cultural em que, em sua estrutura concreta, o cotidiano é vivenciado. O corpo é o verto 

semântico pelas quais as relações sociais são construídas (LE BRETON, 2009). Ao se 

apresentar, de muitas formas, ele não apenas narra, mas dialoga.    

  É dentro dessa estrutura dialógica entre o aparecer social e as pontes relacionais, 

que os autores dos livros destinados à etiqueta tocam num ponto que parece crucial na 

contemporaneidade: a distância dos corpos. Essas fronteiras são vistas como 

preservação a sua privacidade e a dos outros, algo que parece indissociável do discurso 

do indivíduo contemporâneo.         

  A defesa da privacidade é uma das grandes contradições dos dias atuais. Ela é 

reivindicada e salvaguardada pela sociedade do espetáculo, da banalização de imagens, 

opiniões e atitudes. O narcisista que se expõe compulsivamente é o mesmo que se 

esquiva da “invasão” do outro. O voyeur que observa freneticamente os outros é o 

mesmo que se propõe a não invadir a vida e o corpo do seu interlocutor. Isso fica 

evidente nos escritos de Glória Kalil (2004): 

É preciso ter distanciamento e humor para suportar diferenças e ter 

consideração pelos outros. Quanto mais cedo as pessoas entenderem isso, 

mais útil será para vida deles. Muitas regras de etiqueta, por exemplo, seriam 

totalmente dispensáveis se cada um de nós prestasse mais atenção nos sinais 

que os outros nos dão. Imagine a situação de ter uma visita em casa de 

manhã: a casa inteira desarrumada, você tendo que despachar filho para 

escola, organizar a compra do supermercado, deixar dinheiro para o tintureiro 

enquanto se veste para sair. Então? Ainda precisa dizer para as pessoas 

evitarem visitas no período da manhã? [...] Reconheça e respeite o território 

do outro. Você jamais vai se livrar dele. São pessoas com quem você se 

encontra todos os dias – nas ruas, nos metrôs, nos consultórios médicos -, e 

com quem você estabelece laços de dependência, seja profissional, de 

amizade, familiar (p. 41).      

  

Uma distância de onde emanaria, portanto, a defesa da intimidade, da sua e dos 

outros. Em Etiqueta sem frescura (2005, p. 12) Cláudia Matarazzo adverte: 

É muito importante manter uma distancia correta das pessoas
50

. Se você fica 

muito longe, numa postura reservada, vai criar uma verdadeira barreira que 
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dificulta o entendimento e uma relação amigável. Se ficar perto, é uma 

invasão de privacidade muito próxima da violência. Pegar nas lapelas, tocar 

no braço, falar no ouvido, tudo isso tem uma grande chance de transformar 

você num interlocutor insuportável. O ideal é manter uma distância de mais 

ou menos uns cinquenta centímetros, seja em pé, seja sentado. É uma 

distância que, em geral, as pessoas de bom senso respeitam sem perceber.   

  

Cinquenta centímetros. Distância considerada ideal para não parecer inatingível 

nem, por outro lado, literalmente atingível, invasivo, agressivo. Faz parte da dinâmica 

de representação e relações sociais demonstrar esse equilíbrio, essa “distância segura”. 

Num contexto onde a individualidade é publicizada e cultuada, ela parece crucial, o que 

lembra o que Zygmunt Bauman (2004, p. 7-8) teceu sobre a fragilidade dos laços 

humanos, quando citou o exemplo do herói do romance O homem sem qualidade, de 

Robert Musil: 

Não tendo ligações indissolúveis e definitivas, o herói do seu livro – o 

cidadão de nossa líquida sociedade – e seus atuais sucessores são obrigados a 

amarrar um ao outro, por iniciativa, habilidade e dedicação próprias, sem 

laços que porventura pretende usar com o restante da humanidade. 

Desligados, precisam conectar-se [...]. O principal herói desse livro é o 

relacionamento humano. Seus personagens centrais são homens e mulheres, 

nossos contemporâneos, desesperados por terem sidos abandonados aos seus 

próprios sentidos e sentimentos facilmente descartáveis, ansiando pela 

segurança do convívio e não pela amiga com que possa contar num momento 

de aflição, desesperados por “relacionar-se”. E, no entanto, desconfiados da 

condição de “estar ligados”, em particular de estar ligados 

“permanentemente”, para não dizer “permanentemente”, eternamente, pois 

temem que tal condição possa trazer encargos e tensões.    

  

Essa tensão, a que o autor denomina ambiguidade, vivenciada nos 

relacionamentos de forma geral, independentemente de ser esfera amorosa, profissional 

ou relações societárias. Indissolúvel do conflito entre privacidade e exposição, esse 

apertar e afrouxar dos laços destina-se a garantir a tão cultuada individualidade. Essa é 

prioridade, não deve ser menosprezada e sobrepujada. Para tanto, a formalidade nos 

contatos ou mesmo uma informalidade mantenedora dessa distância segura devem 

realçar o cotidiano dos relacionamentos. Nessa circunstância, onde os valores parecem 

se volatizar e as relações, posicionamentos e lugares sociais são precarizados, o que 

persiste é essa defesa do indivíduo.        

 Tal defesa é concretizada na fala e, em especial, no gesto ou na sua contenção. 

Na publicação em que interpreta e atualiza os escritos sobre savoir-vivre de Marcelino 

Carvalho, Cláudia Matarazzo (2006, p. 221) também se refere à distância permitida:  

Manter distância – Há pessoas que gostam de falar tocando nas outras, dando 

tapas nos joelhos, ou tirando fios inexistentes da roupa do interlocutor. É 
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inadmissível, além de constrangedor. Por mais que a conversa seja 

confidencial, tanto no campo profissional quanto pessoal, há uma distância 

mínima de meio metro que deve ser respeitada.   

 . 

A palavra “inadmissível” e a expressão “deve ser respeitada” são imperativas, 

realçando o argumento supracitado. Imputar o respeito à distância é a norma recorrente. 

Esse respeito deve ser reclamado continuamente. Seu esquecimento gera, para além da 

displicência ou inadequação, a sensação de ameaça ao relacionado. Dentre as regras do 

jogo, essa é crucial e ela dever ser exercitada e expressada na superfície corpórea. É o 

corpo que limita, esquiva, impõe, diferencia.      

 Em na Sala com Danuza (2007), autora comunga da mesma opinião, de modo 

mais descerimonioso: “não chegue muito perto de seu interlocutor, nem o toque. Guarde 

a distância regulamentar de cinquenta centímetros. A não ser, claro, que já estejam a 

caminho do motel, ou da casa de um dos dois (LEÃO, 2007, 86).     

 Apesar do discurso serem completamente diferentes no estilo de abordagem e 

sempre apelarem para apologia à liberdade de escolha, inclusive no que diz respeito ao 

próprio autor ou autora da publicação, as convenções existem. E, no caso da medida da 

distância, pelo menos na regra, há uma padrão construído e que continua sendo 

milimetricamente reproduzido por esse manuais. Essa normatização é admitida por 

Glória Kalil em Chic [érrimo]: moda e etiqueta em novo regime (2004, p. 41), quando 

ela admite a necessidade de se acreditar na civilidade nesse novo regime em que se vive.

 É mais o corpo individual que se expõe e transita nesse cenário. Ele, que se 

desdobra para se proteger da invasão inadvertida e inadequado do outro, é o mesmo que 

se estende para agregar-se. De acordo com Goffman (2010), 

A regra de comportamento que parece ser comum a todas as situações e 

exclusivas a elas é a regra que orbita os participantes a se “encaixarem”. As 

palavras que se aplicam a uma criança em sua primeira visita a um 

restaurante supostamente valem para todos o tempo todo: o indivíduo deve 

ser “bom” e não causar um escândalo nem uma perturbação; ele não deve 

atrair atração indevida para si mesmo, nem se intrometendo com a companhia 

reunida nem se retraindo demais da presença dela. Ele deve permanecer no 

espírito do ou no ethos da situação, ele não deve ser de trop  nem parecer 

deslocado (p. 21).       

  

Para isso, existem regras de comportamentos que se direcionam para 

apresentação através do comprimento, lembrando que esse indivíduo que se apresenta é 

o mesmo que interage por caminhos comunicacionais diversos. O corpo, contudo, 

mesmo numa sociedade reticulada pelos aparatos tecnológicos, continua a desempenhar 
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um lugar de destaque. Na próxima sessão, serão enfatizados esses primeiros contatos 

sob as lentes dos discursos dos manuais ora analisados. 

 

3.1.1 Apresentação e Cumprimento no “Novo Regime”
51

 

Na etiqueta do Antigo Regime, o cumprimento consistia num saudação inicial 

que demonstrava, ao primeiro olhar, as hierarquias sociais. Consistia, assim, em 

símbolo relacional e estatutário de lugares sociais. Para tanto, o sistema normativo era 

rígido dentro da sociedade de corte. Já entre os membros da corte e as demais camadas 

sociais, tornava-se ainda mais severo, na medida em que deveria atribuir ao socialmente 

superior um valor de inacessibilidade que deveria entrar numa esfera próxima à 

sacralidade.            

 Atualmente, mesmo com o relaxamento desses códigos, regras ainda são 

incutidas com o mesmo objetivo: preserva e simboliza posições sociais. Os fatores 

diferenciais estão presentes até mesmo no conhecimento dessas normas ou na ausência 

dele. Algo que deve parecer fluir naturalmente, com se fosse uma conhecimento fixo 

inato.             

 Neste tópico, serão contemplados os discursos relativos às novas formas de 

apresentação e cumprimentos emanadas pelas fontes primárias coletadas. Junto a isso, 

serão observadas as minuciosas expressões corporais baseadas na cortesia e no ato de 

ignorar, e o que representam no sistema simbólico brasileiro atual.   

 Como a publicação do ABC de Carmen: estilo, culinária, receitas pessoais e a 

arte de receber (1998) foi construída no formato de um dicionário, as palavras antipatia 

e apresentar são sequenciais. No primeiro verbete, uma atitude bem comum no convívio 

atual: 

Às vezes a gente acaba de conhecer a pessoa e jamais conseguirá explicar 

como é que ela, a quem nunca se disse boa-tarde nem boa-noite, de cara faz 

passar por você uma corrente elétrica negativa. Você sente antipatia, não há 

nada a fazer. Como vivemos em sociedade, precisamos manter o prumo, dá 

um jeito de deixar esse tipo de pessoa transparente (VEIGA, 1998, p. 17). 

 

Ignorar. Eis um ato que, na atual dinâmica societária, demonstra dois sinais 

comunicacionais: a superioridade de quem ignora e a uma tácita – por ser negação da 

cortesia – opinião negativa sobre o ignorado. Algo inversamente proporcional à ideia 
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que se deve transmitir de agregação ao outro, expressado, com exatidão, nas palavras de 

Cláudia Matarazzo em Etiqueta sem frescura (2005, p. 13).     

 Na sessão denominada Afabilidade e cortesia, a autora elenca o que se deve 

cultivar para construir pontes sociais saudáveis. Numa lista que inclui bom-humor, 

tolerância e a utilização de palavras crucias a boa educação como obrigada, desculpa e 

por favor, estão presentes simpatia e gentileza. 

Simpatia é fundamental em qualquer situação. É ela que aproxima as pessoas 

e torna a vida da gente muito mais fácil. Infelizmente, não há uma regra para 

ser simpático, mas preocupar-se com o bem-estar das pessoas, sem dúvida, é 

um bom começo [...]. Ser gentil é diferente de ser cortês, afável e simpático. 

É algo muito mais sutil, o fundamento de todas as regras de convivência 

social. Ser gentil pode ser entendido como estar interessado nos pequenos 

problemas cotidianos dos outros
52

 e fazer o possível para amenizá-los. Não 

importa se é alguém da família, um amigo ou alguém que você acabou de 

conhecer no convívio social, a gentileza é maior qualidade de todas. Só não 

vale ser o gentil profissional, aquele que guarda na manga um gesto gentil 

pré-fabricado e usa permanentemente aquele sorriso mecânico que não sobe 

aos olhos. Mesmo as pessoas mais ingênuas percebem a diferença 

(MATARAZZO, 2005, p. 13).      

  

Os grifos demonstram o que o ato de ignorar nega: a proximidade e o interesse 

pelo outro. Essa recusa também precisa ser sutil, “natural” e, simultaneamente, 

impositiva. Goffman (2010, p. 43), ao falar sobre o “idioma do corpo”, sublinha que 

quando os indivíduos estão na presença imediata dos outros, mesmo sem nenhuma 

comunicação falada, inevitavelmente, dar-se início a uma espécie de comunicação. Ele 

inclui “aparência corporal e atos pessoas: vestuário, postura, movimento e posições, 

volume de som, gestos físicos como acenar ou saudar, decorações faciais e expressão 

emocional ampla” algo presente em todas as sociedades, segundo ele, 

Há, então, um simbolismo do corpo, um idioma das aparências e gestos 

individuais que tendem a evocar no ato aquilo que evoca nos outros, e “os 

outros” aqui significa aqueles, e apenas aqueles, que estão imediatamente 

presentes. Ora, estes sinais expressivos incorporados podem funcionar para 

qualificar o quer que um indivíduo queira dizer em um enunciado que ele 

emite para os outros e assim desempenhar uma papel na interação focada de, 

digamos, um ajuntamento conversacional [...] eles parecem ser bem 

projetados para transmitir informações sobre atributos sociais do ato e sua 

concepção de si mesmo, dos outros presentes, e do ambiente [...]. Apesar de 

um indivíduo poder parar de falar, não pode parar de se comunicar através da 

linguagem do corpo; é preciso dizer ou a coisa certa ou a coisa errada 

(GOFFMAN, 2010, p. 44-45).      

  

Por serem produtos de convenções, esses sinais são compactuados pelo grupo. 

Assim, os atos de ignorar e de ser cortês devem ser prontamente identificados. Ainda 
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mais, deve manar com desenvoltura e uma aparente naturalidade. Cláudia Matarazzo 

escreve: “só não vale ser o gentil profissional” (2005, p. 13), ou seja, quanto mais 

naturalizada for a regra, mais cômoda a situação de quem a porta. Tudo deve dimanar 

como intrínseco, ainda que seja fruto de um aprendizado contínuo.    

 Constanza Pascolato, segundo a tendência contraditória entre conhecimento 

adquirido e conhecimento naturalizado, faz uma instigante defesa da cortesia ao que ela 

chama de “traquejo social”: 

Escrevi há pouco sobre esse tema depois de ler, fascinada, um artigo do 

jornalista inglês Wil Hodgkinson, que saiu em defesa veemente do resgate da 

cortesia e da gentileza [...]. Quando escreve sobre polidez e boas maneiras, 

nos faz entender o alcance subversivo e transformador que elas podem ter 

num momento da História em que somos atropelados uns pelos outros por 

causa da instabilidade, falta de traquejo social no convívio humano. São 

inaptidões desestabilizantes. Atrapalham e incomodam nossa vida social.  

Hodgkinson insinua, por exemplo, que o cavalheirismo é como uma dança, 

uma coreografia que dá elegância e graça aos rituais do dia-a-dia 

(PASCOLATO, 2009, p. 72-73).       

  

Eis a relevância do traquejo social: estabilizar socialmente indivíduos que, de tão 

preocupados consigo e com suas vidas, parecem ter abortados de suas existências o fator 

relacional nelas impregnado. Hodgkinson e Pascolato, quando reproduz a sua escrita, 

parecem entender o cavalheirismo, por exemplo, como um comportamento de exceção. 

Um estilo de vida heroico por fugir do padrão comum, no ordinário o que, de forma 

alguma, a ver ostentação: 

Ostentação – material, intelectual, não importa – sempre revela arrogância. A 

ostentação é a maneira de jogar na cara do outro, assim mesmo, sem qualquer 

sutileza, aquilo que você tem ou pelo menos deseja parecer que tem: “olha 

como eu sou bacana porque tenho isso!. A ostentação, na minha opinião, 

delata insegurança. É uma forma bastante imediatista e superficial de 

“conquistar” o outro. Mostra certa ingenuidade também (PASCOLATO, 

2008, p. 78).         

  

O apresentar-se incutido de detalhadas regras, deve ecoar como natural, embora 

reconhecidamente – pelos menos nesses manuais – aprendido e treinado. Contradição 

presente no momento em que Carmem Mayrink Veiga (1998) expressa normas. Mesmo 

falando em “boa educação” e “etiqueta”, escreve com uma informalidade que parece 

apontar para inerência desse saber: 

Faz parte da boa educação apresentar as pessoas umas às outras. Existe uma 

convenção mais ou menos internacional, a gente segue uma etiqueta que, seja 

no Brasil, na Europa, onde for, é basicamente a mesma. Se estiver uma 

pessoa importante, digamos que ocupe um cargo público ou é embaixador, 

um ministro ou pessoa da Igreja, a gente a outra pessoa, mesmo que seja mais 
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velha. Já em relação social normal, o homem é sempre apresentado à mulher; 

e, homem ou mulher, o mais velho é sempre apresentado à pessoa mais 

jovem. Isso é uma regra de etiqueta internacional, vale no mundo inteiro 

(VEIGA, 1998, p. 17).       

  

Danuza Leão (2007) entra em consonância com as dificuldades de um (a) 

aprendiz da etiqueta. Algo que abona o seu estilo de abordagem, marcadamente 

informal e pragmático, mesmo na reprodução das regras. A autora afirma logo no início 

do tópico Apresentando pessoas:  

Quando leio: “o homem é sempre apresentado a uma senhora. Os mais velhos 

aos mais jovens, salvo o presidente da República ou altos dignitários da 

Igreja. O rapaz é apresentado à moça, a senhora ao cavalheiro muito idoso; o 

mais jovem não estende a mão antes que o mais velho o faça, o homem não 

estende a mão a uma senhora”, acho que querem me enlouquecer. Leio, 

releio, me sinto uma idiota porque não consigo, simplesmente não consigo, 

lembrar e sincronizar tudo isso. E quem tem a precedência, um ministro do 

Supremo Tribunal Federal ou um ministro de Estado? Será que vou ter 

mesmo que aprender essas regaras tão tiranas e, para a maioria das pessoas, 

tão inúteis? Já resolvi: não sei, nem vou aprender, porque não quero. Vou 

contar para vocês como faço, e quem achar que estou certa, que em siga 

(LEÃO, 2007, p. 78).       

  

No século XXI, em que o pragmatismo e o individualismo são diuturnamente 

exaltados, essa abordagem parece promissora. A ideia de simplificar – e não subverter 

completamente – os códigos é instigante. Leão continua a exposição elogiando a 

praticidade da apresentação entre norte-americanos.      

 Segundo a autora, eles costumam dizer o nome do apresentado, seguido da sua 

função profissional, um comentário informal e bem-humorado, mostrando 

conhecimento e opinião sobre seus últimos projetos relacionados ao trabalho. Em 

seguida, faz o mesmo com o outro indivíduo, dando um tom de espontaneidade e 

oferecendo links para uma conversa entre dois. Ao seu exemplo, ela acrescenta que o 

poderia assustar um brasileiro é considerado normal em outras culturas: “pecado seria, 

por exemplo, apresentar alguém dando como referência o fato de ter sido ex de fulano 

ou de sicrano” (LEÃO, 2007, 78).        

 O resguardo da vida privada é novamente exaltado. As questões que envolvem a 

invasão à privacidade são prontamente condenadas. Diz a autora: “quando alguém não 

se sabe direito quem é quem, corre-se o risco de achar mais charmoso o marinheiro do 

que o dono da lancha” e “quando apresentar duas pessoas, procure dizer alguma coisa 

do tipo: ´vocês têm uma amigo comum‟. Ou um hobby. Nunca uma namorada” (LEÃO, 

2007, p. 79).           
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 O século atual, marcado pela aceleração do tempo e do triunfo do discurso da 

individualidade, traz uma realidade diversa de outros períodos e décadas, algo admitido 

unanimemente nas publicações analisadas. Pascolato (2008) assume:   

Educação é a forma mais educada de mostrar respeito pelo outro. Quando nos 

empenhamos em praticá-la, nos aperfeiçoamos como seres humanos. Ser 

educado é essencial para viver melhor porque se trata de escolha 

determinante no tipo de contato que você tem com o mundo. Parece uma 

ideia óbvia, antiga até, mas a boa educação transformou-se num valor 

poderoso; anticonformista por ser diferente da maioria mal-educada. Pela 

urgência e rapidez de tudo o tempo todo, vivemos em permanente risco de 

mostrar nossa ansiedade e com ações e comportamentos descuidados ou 

pouco refinados. Ser mal-educado é uma maneira desrespeitosa de agir e de 

se relacionar com as pessoas (p. 17).      

  

Soa mais uma vez como uma vida heróica quando a autora menciona “boa 

educação” como anticonformismo à maioria das pessoas – interpretadas como mal-

educadas – o respeito, novamente, é louvado como fator diferencial nos dias atuais, 

ainda que modificações nas regras seja uma realidade: 

Faço, assim, apologia das boas maneiras. Mas jamais viveria com tanto 

prazer e estímulo o meu tempo se tivesse apelo aos formalismos, regras e 

afetações de outras épocas. Há uma maneira moderna, leve e eficaz de ser 

educado, sem ser artificial com todas as pessoas (não existe coisa mais 

deselegante do que fazer distinção de tratamento baseado em 

socioeconômicas). Seja educado não por oportunismo, mas para agradar e ter 

aceitação. Mas por convicção, por interesse pelo outro. A educação é um 

índice representativo do desenvolvimento humano [...]. Se não vivemos mais 

a cortesia do salão, também não precisamos chegar a um estágio de involução 

(PASCOLATO, 2008, 78).      

  

Para que essa involução seja exorcizada, Pascolato elenca a já citada negação 

da ostentação; o que ela chama de “fonoaudiologia do estilo”, que consiste em falar 

baixo: “nunca conheci ninguém realmente elegante que falasse alto” (PASCOLATO, 

2008, p. 77-78); o cuidado para não falar de baixo calão em público, embora no espaço 

privado possa, “sem invadir o espaço do outro. Que fique claro”
53

, ter timing, ou seja 

uma percepção sensível do tempo de “começar, continuar ou interromper alguma 

coisa”
54

.           

 Esses manuais, assim como as leis, tendem a adaptar-se às novidades, a cada dia 

mais louvadas, efetivadas e efêmeras. Os esforços de atualizações tornam-se uma 

necessidade urgente e constante, o que fica evidente na fala subsequente de Leão 

(2007): 
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Dependo do tipo de pessoa, idade, hora e do local, dá para apresentar 

informalmente, dizendo apenas o primeiro nome de cada um. Já penso, num 

barco, as semidespidas e alguém dizendo “Júlio Rego, Sérgio Figueiredo? 

Bem mais de acordo: “Julinho, Sérgio” e fim de papo. Quando o grupo já está 

formado, basta apresentar assim quem chega: “Este é Constantino”. E com 

um gesto, mas sem apontar: “Lígia, Marcelo, Pinky, Zuca”
55

. Essa maneira 

vale para boates, estádios de futebol, autódromos, desfiles de escola de 

samba, e por ai vai [...]. Após duas da manhã, as representações costumam 

ser muito informais: “você conhece essa gracinha?” Depois dessa hora, 

ninguém se entende mesmo [...] Quando você chegar a uma casa, bar ou 

restaurante e encontrar um grupo já instalado, não é preciso entender a mão 

ou beijar cada um. Dê um alô geral e tudo bem (p. 78-79).   

  

Todavia, não há um rompimento completo com a formalidade mais tradicional. 

Numa época e num espaço onde os títulos de nobreza são raridades históricas e já 

possuem o mesmo capital simbólico (BOURDIEU, 2010) de outrora, as hierarquias se 

enquadram nos predicados etários, de gênero ou nas posições políticas e religiosas. A 

advertência “dependendo do tipo de pessoa, idade, da hora e do local, dá para apresentar 

informalmente” (LEÃO, 2008, p. 78-79), sugere que a informalidade não dispensada a 

todos.  Deve-se atentar para as especificidades das situações. Mas o que teria 

sobrevivido? Diz a autora: 

Um homem sempre se levanta para ser apresentado a uma mulher ou a um 

homem mais velho. Mas em restaurante, bares e boates ficam liberados do 

gesto – devido à falta de espaço – bastando dizer: “Desculpa, não dá para 

levantar”. Já as mulheres não se levantam nunca. Nem em apresentações nem 

em cumprimentos. Só se for para uma anciã, um cardeal ou para a mulher do 

presidente – e continua valendo a desobrigação no caso de estarem numa 

boate. Mas o que iriam fazer essas pessoas numa boate? (LEÃO, 2008, p. 

80). 

 

3.1.2 Etiqueta para relações fãs/celebridades 

 

Aposto que hoje em dia todo mundo já deu de cara com uma celebridade 

em algum momento da vida [....]. Nunca a mídia deu tanto destaque para 

essas pessoas; nunca elas tiveram tanto a vida exposta à curiosidade do 

grande público como agora. Seus casamentos, o nascimento dos filhos, 

suas brigas, suas roupas – tudo vira assunto. Estamos numa era em que as 

celebridades tomaram uma enorme importância. Hora, portanto, de 

estabelecer algumas medidas para que elas não invadam demais o nosso 

espaço e vice-versa (KALIL, 2007, p. 210).      

  

Os manuais de etiqueta e guias de estilo tiveram que se adaptar a uma realidade 

de ideais e ações extremamente incongruente. Ao mesmo tempo em que se tornou com 
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requerer a inviolabilidade da vida privada, expõem-se, em rede mundial, essa intimidade 

ora reclamada. Seguindo a tendência da atualização das antigas normas e produção de 

novas regras para atender à conjuntura atual, especialmente Glória Kalil se propõe a 

preparar os leitores e leitoras, fãs e celebridades, para se relacionar no jogo social. 

  Bauman (2007), na defesa do seu maior argumento: a vida líquida na 

contemporaneidade discute, dentro de um viés sociológico, a categoria de celebridade. 

Para tanto, lança mão de uma tipificação baseada na temporalidade: o mártir, o herói e a 

celebridade. O mártir, hoje figura escassa, para não dizer inexistente, no espaço 

amostral do autor, a Europa, e também do nosso, é aquele que altruísta, sacrifica-se e até 

morre por uma causa. Segundo ele, “martírio significa solidariedade com um grupo 

menor e mais fraco, discriminado, humilhado, ridicularizado, odiado e perseguido pela 

maioria”, incide num sacrifício solidário, mesmo sendo acirrado pela lealdade a uma 

causa e ao grupo que a defende. “Aceitando o martírio, as potenciais vítimas não podem 

ter certeza de que sua morte realmente promoverá essa causa e ajudará a garantir seu 

triunfo” (p. 58).            

 Já o herói, renascido no limiar da formação das nacionalidades, diversamente do 

mártir, faz cálculos detalhados e espera ser recompensado. Ainda assim, “nós 

desaprovamos, depreciamos, rimos de casos de „heroísmo inútil‟, de sacrifícios sem 

lucros” (BAUMAN, 2007, p. 59). A sua peculiaridade está em se dar a um sacrifício 

que determine um efeito excepcional e impossível de se obtido de outra maneira; que 

atenda a um propósito que, de outra forma, se tornaria mais difícil de alcançar. A morte 

tem que suplantar todas as alegrias da vida. Essa personagem também estaria obsoleta 

ultimamente, pois o Estado não precisaria mais dele. Na sociedade de consumidores 

descrita pelo autor, aquele não é mais responsável absoluto pela economia, segurança ou 

cultura.           

 A sociedade a que denomina “líquido-moderna”, despreza e milita contra os dois 

valores. É contrária ao sacrifício das satisfações imediatas para chegar a finalidades de 

longo prazo. No foco da percepção pública estão duas categorias relativamente novas: a 

vítima e a celebridade, embora para esta pesquisa, o interesse se volte apenas para o 

segundo termo. Segundo Bauman (2007), 

Em contrate com o caso dos mártires e heróis, cuja fama vinha de seus efeitos 

e cuja chama era mantida acessa para comemorar esses efeitos e assim 

reassegurar e reafirmar sua importância duradoura, as razões que trazem as 

celebridades para as luzes da ribalta são as causas menos importante de sua 

“qualidade de conhecido”. O fato decisivo neste caso é notoriedade, a 

abundâncias de suas imagens e a frequência com que seus nomes são 
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mencionados nas transmissões públicas de rádio e TV e nas conversas 

privadas que a estas se seguem. As celebridades estão na boca de todos: são 

nomes familiares em todas as famílias. Tal como os mártires e heróis, 

fornecem uma espécie de cola que aproxima e mantém juntos grupos de 

pessoas que sem elas seriam difusos e dispersos [...] a modernidade líquida é 

seu nicho ecológico natural (p. 68).          

   

Ao observamos as palavras, podemos perceber que o nicho das celebridades – a 

sociedade globalizada de hoje – possuem as mesmas características a elas atribuídas: 

abundância e alta volatilidade. A um só tempo, são efêmeras e numerosas, difusas nos 

meios de comunicação. Tão numerosas que Kalil (2007, p. 2010) chegar afirmar: 

“aposto que hoje todo mundo já deu de cara com uma celebridade”. Dois dos seus livros 

abordam a temática: Chic [érrimo]: moda e etiqueta em novo regime (2004) e o mais 

recente Alô, chics! (2007). O primeiro, mais detalhado, possui até um glossário em que 

se explica, entre outros, o que viria a ser uma celebridade: 

Celebridade: pessoa que recebe atenção da mídia e atrai a curiosidades de 

outras pessoas por algum tempo. Pode ter feito alguma coisa importante ou 

não ter nenhuma importância para sociedade. Pode até ter feito alguma coisa 

contra: há bandidos, prostitutas que têm seus momentos de fama (como a 

prostituta Divine Brown, flagrada fazendo sexo oral como ator inglês Hugh 

Grant), estagiárias que tiveram casos com políticos famosos, etc (KALIL, 

2004, p. 59).        

  

Ela aponta para algo muito comum hoje em dia: o desejo crescente de se tornar 

celebridade e a fobia do anonimato:  

Na era espetáculo, do poder das imagens, nada mais ameaçador do que o 

anonimato. É como se a vida não tivesse valido a pena. Uma das loucuras 

desse tempo é imaginar que “se você estiver na mídia, você não existe” 

(KALIL, 2004, p. 58).       

  

Insistindo no caráter didático de sua análise, Kalil enumera os requisitos por 

meio dos quais um indivíduo comum pode vir a se tonar celebridade: beleza que, 

segundo ela, celebriza modelos, dançarinas, artistas e socialites; talento, que destaca 

atletas, músicos e artistas em geral; poder e dinheiro, que quase sempre se apresentam 

associados, tornando célebres empresários, políticos e playboys; e cultura, que atribuem 

notabilidade aos escritores, juristas e cientistas que sobressaem do lugar comum. Há 

pontos destoantes na sua fala. Por exemplo, não é apenas pela beleza que um socialite 

angaria respaldo social, mas, sobretudo, pelo dinheiro e poder que tem ou aparenta ter. 

São capitais econômicos e simbólicos (BOURDIEU, 2011) quem diferencia, portanto. 

 Ela também subdivide a categoria de celebridade: “celebridades e celebridade. 
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As que fazem barulho e são ligadas a um momento passageiro e aqueles que ficam na 

história por sua contribuição”. Na continuidade da sua fala, adverte: “a primeira vai ser 

esquecida e descartada se não tiver nada a oferecer com o passar do tempo. A segunda 

será sempre reconhecida e bem sucedida” (KALIL, 2004, p. 60). A autora segue 

elencando o que intitula de “categorias ocultas”: 

A que é uma celebridade: vai ser sempre homenageada pela mídia. Não tem 

prazo de validade. A que está celebridade: a mídia costuma fabricá-la e 

depois esquecê-la – só trazendo de volta quando faz uma retrospectiva do 

assunto. Wannabe (vem de “Want to be”, querer ser em inglês): é o candidato 

à celebridade. Está circulando, pensando no assunto, investindo na imagem 

pública, pagando assessores, personal stylis, agentes. Mas ainda está longe 

das luzes. Nobody (ninguém em inglês): candidato à celebridade que 

permanece no seu campo de ilustre desconhecido. Notável: é a pessoa que 

ganha notoriedade pelo seu trabalho, mas no seu próprio círculo: jurista, 

médico, professor, religioso, poeta, escritor, cientista, etc. Seu nome entra 

para a história da sua atividade (KALIL, 2004, p. 60-61).   

  

O detalhamento do glossário confirma a urgência do assunto. Além dos eventos 

citados, não é prudente abrandar a força que a internet possui no lançamento de novas 

celebridades, seja por blogs, sites ou redes sociais. Os indivíduos conseguem 

visibilidade pelas mesmas categorias: beleza, talento, poder e dinheiro, cultura. Através 

de fotos, vídeos e escrita, conseguem chegar ao estatuto aqui discutido, por mais 

metafórico que seja.          

 Na sessão intitulada “etiqueta do fã”, ela classifica em estereótipos: histéricos; 

agressivos – aqueles que abordam para tecer críticas negativas e grosseiras -; invasivos; 

desrespeitosos. Logo em seguida, as boas maneiras do fã: 

Não precisa ter um ataque nervos, cair de joelhos, ou, ao contrário, fingir que 

não está acontecendo nada quando você encontra uma celebridade. Pedir um 

autógrafo na saída de um espetáculo, num encontro casual na rua, na fila de 

embarque ou em situações em que a pessoa está realmente exposta ao seu 

público é uma coisa. Agora, abordá-la justamente quando ela está despedida 

da persona, entre amigos ou família, num restaurante, num hotel, é uma 

atitude invasiva. Resolveu falar com a celebridade? Pedir um autógrafo ou 

simplesmente cumprimentar? Diga: “Desculpe, mas eu gostaria de 

cumprimentá-la (ou pedir um autógrafo)”. No final: “obrigada por sua 

atenção”. Sorriso e Tchau. Não precisa relembrar a lista de novelas que ele 

fez, nem passar cartões, nem lembrar o encontro que tiveram no corredor do 

aeroporto (KALIL, 2004, p. 67).       

  

O respeito à privacidade, até mesmo a quem se propõe a ser uma “pessoa 

pública”, é recorrente. Um acesso comedido seria o ponto de equilíbrio entre a histeria e 

a indiferença. Sob sua ótica, é preciso também ter sensibilidade para perceber se a 

celebridade está num momento mais íntimo, ainda que em público, ou no seu papel 
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profissional.           

 Outro tipo de atitude censurada é a de quem se aproxima do indivíduo em 

questão desconhecendo o porquê de sua visibilidade. “É ridículo se aproximar para 

pedir um autógrafo só porque você viu uma pessoa cercada de repórteres, luzes e 

microfones, e nem sequer sabe de que pessoa se trata. Lembre-se de que bandidos 

também dão entrevistas” (KALIL, 2004, p. 67). No outro extremo tem aquele fã que 

adota a postura de grande conhecedor da esfera em que a celebridade se insere. A essas, 

ela aconselha a seguir o protocolo, ou seja, entrar em contato direto com o agente, o 

representante, o empresário ou a secretária.       

 Há uma exortação também para outro tipo de constrangimento: confundir o ator 

ou a atriz com o personagem que ele encena: “não é porque ela está no papel da 

alcoólatra da novela das 8 que pode resolver o problema do seu filho” (KALIL, 2004, p. 

68). Outra prática abominável é constranger o famoso ou a famosa, se utilizando do 

nome de terceiros para forçar uma intimidade. Além disso, o seu discurso recrimina 

àqueles que exageram na bajulação, quando recebem celebridades nos seus 

estabelecimentos comerciais. Na sua publicação mais recente, Alô, Chics! (2007), Kalil 

simplifica os aconselhamentos: 

Se você é o fã, saiba que: a celebridade em questão não está à sua disposição 

para ser beijada, agarrada, e alugada para conversas e, sobretudo, para 

pedidos (de emprego, de dinheiro, de roupas). É que de tanto saber da vida 

delas, temos a impressão de que são nossas velhas conhecidas. Íntimas 

mesmo. Mas... não são. Já ouvi algumas dizerem que o assédio dos fãs é o 

preço da fala. Não acho justo. O preço ela paga com o seu trabalho, com seu 

esforço com o tempo que ela dedica ao público. Ela tem, sim, direito a 

alguma privacidade, especialmente, quando está fazendo seus exercícios, 

passeando com suas crianças, jantando num restaurante com amigos. Pode se 

aproximar dela, sem invadir, quando ela estiver livre, e então pedir autógrafo 

ou fazer um elogio. Isso é sempre agradável e nada invasivo. Tem hora para 

tudo (p. 211).  

 

Divergindo da ponderação do discurso supracitado, em que se entende a 

euforia do fã, mas se apela para o seu bom-senso em não invadir o espaço da 

celebridade, Danuza Leão (2007, p. 87) é mais flexível: 

Você encontra num jantar a coelhinha da Playboy do mês, aquela que foi 

pôster e que deixou você doidinho. Comporte-se. Não seja vulgar. Não trate a 

moça com intimidade, nada de piadinhas. Não seja grosseiro [...]. Se cruzar 

com uma celebridade, tipo artista, e disser que é fã, que a acha o máximo, a 

pessoa vai adorar. Mas pare por ai. Deixe-a em paz. Autógrafos, nem pensar.  
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Por outro lado, Glória Kalil também lança regras de civilidade para as 

celebridades. Afinal, segundo a autora, já que as celebridades invadiram as vidas dos fãs 

e a fama terminou por criar, de certa forma, um território onde tudo é permitido, parece 

plausível também educar o (a) famoso (a), sendo ou estando celebridade. As primeiras 

regras giram em torno de suprimir os excessos de estrelismo, respeitando, assim, os 

demais. Elas são mais impositivas: 

Não entre nos lugares e aja como se fosse óbvio – e obrigatório – que todos 

reconheçam você [...]. Não pense que o mundo está à sua disposição e que 

tudo o que você quer, você ganha. Entrou numa loja, gostou da roupa? Pegue. 

Não imagine que vai passar na frente dos outros na fila. Celebridade cinco 

estrelas espera sua vez. Aprenda a suportar uma intimidade, um olhar, um 

sorriso dos seus fãs e admiradores [...]. Saiba escolher um gesto não invasivo 

com um mínimo de flair play. Procure ser discreta com seu séquito, 

principalmente se houve segurança na parada. Não fale alto, não haja como 

uma criança mimada, não espere que todo mundo faça tudo por você 

(KALIL, 2004, 62).  

 

Existe outro conjunto de normatizações mais sutis, com tom de 

aconselhamento, embora igualmente categórico e mantendo a linha da completa 

negação ao estrelismo:   

Não deixe de dormir por causa da inveja dos outros. Inveja é problema de 

quem tem [...]. Entrevista em casa: receba o jornalista no escritório ou na sala 

de estar, com seus livros, suas plantas ou, no máximo, com seu cachorrinho 

aos pés. Poupe filhos e familiares – a menos que eles sejam de sua equipe 

profissional. Feche quartos, banheiros, armários, gavetas, e demais 

dependências íntimas. Amigos da impressa. Infelizmente, tudo o que pode 

virar notícia no dia seguinte. A mídia de celebridade topa tudo por uma 

informação. Cuidado com o que diz na presença de jornalistas ou de amigos 

de jornalistas. Saiba que os jornalistas se sentem infernizados e odeiam que 

você ligue para eles toda semana pedindo matéria [...]. Não obrigue a sua 

assessoria a mandar “qualquer nota” para impressa [...]. Seria bom incluir nos 

seus planos a leitura de pelo menos um bom livro a cada três meses. Melhora 

o nível de suas entrevistas (KALIL, 2004, p. 64). 

 

A autora não tece comentários mais longos. Até mesmo pelo tom exortador de 

sua escrita, eles pareciam redundantes. Justificá-los, talvez, poderia ser interpretado 

como excessivamente facultativo. Quem sabe o objetivo de Kalil, geralmente tão 

moderada, é ser mais incisiva, pelo menos nesse momento. Seus argumentos 

prosseguem com duas ações. Primeiramente, identificar os locais aonde à privacidade 

dos famosos são mínimas, oferecendo à celebridade a possibilidade de evitá-la ou se 

resguardarem. São eles: aeroportos, restaurantes, hotéis e pousadas. E continuam as 

“dicas”: 
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- Aeroportos – é o point dos colecionadores de fotos, que são feitas de 

qualquer maneira, por amadores, sem sua autorização. Muitas circularam na 

internet pelo resto dos seus dias. Esteja preparada: use óculos escuros para se 

proteger; pese a conveniência de ser vista acompanhada (e por quem) para 

não ter surpresas horrorosas no dia seguinte.      

- Restaurantes – não é caso de ficar paranoica. Mais saiba que a mídia pode 

gratificar garçons para ouvir sua conversa à mesa e relatar a briga que você 

teve com o seu empresário; ou ao menos descrever, tintim por tintim, como 

você estava vestida.        

- Hotéis, pousadas – nos momentos em que você fizer questão de 

privacidade, pague suas contas. Do contrário, sua foto de jogging na beira da 

piscina sairá no jornal. É a contrapartida que eles têm por bancar sua estadia. 

Quem dorme de favor, não estica as pernas (KALIL, 2004, p. 64-65). 

  

Em segundo, dando prosseguimento à mensagem direta ao seu interlocutor, a 

celebridade, ela enumera “você é „vítima da fama‟ quando” (KALIL, 2004, 65): em vez 

de fugir dos holofotes, adora criar tumultos em torno de si; não suporta ficar mais de 

uma semana em Nova Iorque que já entra em crise existencial devido ao anonimato; 

numa grande festa, se submete a ficar em lugares que mais parecem expositores, 

excluindo qualquer possibilidade de privacidade; o que vale é estar na mídia, mesmo em 

matérias que lhes desfavoreça; adota a política da evasão da privacidade.   

 Na última publicação (2007, p. 210-211), assim como procedeu no caso dos fãs, 

Kalil sumariou, repetindo e condensando impressões e conselhos em um só momento do 

discurso: 

Se você é uma celebridade saiba que:      

1. O mundo não está à sua disposição - e que ninguém suporta vê você tentar 

passar na frente dos outros na fila dos restaurantes ou dos shows.   

2. Você não deve se portar como uma criança mimada que quer tudo na hora 

e quer tudo de presente. Aceite alguns convites e presentes, mas pague suas 

contas nos hotéis, nas butiques, nos restaurantes também.    

3. Você deve tratar bem as pessoas. Não tem nada mais feio do que ver uma 

celebridade tratando grosseiramente pessoas que trabalham para ela ou 

trancando a cara para um fã.       

  

Junto a isso, a reprovação direta e intransigente a três atitudes presentes nas 

vidas de algumas celebridades: “falar mal de ex”; a invasão da vida privada ao âmbito 

público; às agressões às pessoas, inclusive físicas; “furar a fila”. No que diz respeito ao 

primeiro assunto, recomenda: 

Celebridades vivem se queixando de invasão na privacidade delas, mas não 

cansam de invadir a nossa com suas fotos e entrevistas, em que falam com 

detalhes de sua vida particular, seus casamentos, brigas e separações. Uma 

das coisas mais esquisitas, para mim, é ver casais recém-casados falando mal 

um do outro. Em primeiro lugar, nada pode ser mais deselegante do que falar 

do ex em público [...]. A segunda coisa péssima é a compulsão para, 

imediatamente, da um jeito de aparecer “com um novo amor” [...]. Rupturas 

pedem um mínimo de recolhimento, e é uma boa hora para calar a boca e 
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pensar um pouco na vida. Civilizado é refletir e aprender com o que passou 

(KALIL, 2007, p. 211).       

  

Na contradição dos dias atuais, a mesma celebridade que exibe respeito à sua 

privacidade, é aquele que expõe sua vida particular, envolvendo, inclusive, os 

relacionamentos íntimos. Essa parece ser uma necessidade não só dos indivíduos 

afamados, mas também do “comum” que, na sociedade do espetáculo, da imagem e em 

rede, exterioriza sentimentos, desafetos, sucessos e reveses.     

 Quanto ao não recolhimento e a compulsão para aparecer “com outro amor”, 

também não é atitude exclusiva das celebridades. De acordo com Bauman (2004), na 

nossa cultura consumista, marcada pelo favorecimento do produto pronto para 

utilização imediata, o prazer é passageiro e os resultados não devem exigir esforços 

prolongados, estratégias edificadas a longo prazo, garantias de perpetuação. “A 

promessa de aprender a arte de amar é a oferta (falsa, enganosa, mas que se deseja 

ardentemente que seja verdadeira) de construir a „experiência amorosa‟ à semelhança de 

outras mercadorias”‟ (BAUMAN, 2004, p. 22).      

 Para ele, esta sociedade é órfã do Eros, condenado a viver errante a procura de 

um abrigo seguro. E quais seriam os sintomas desse flanar? O amor podendo ser 

encontrado por toda parte, mas sem permanecer. Ele é fugidio como o desejo. Se for 

civilizado, refletir e aprender com o que passou, como afirma Kalil, é extremamente 

contemporâneo também apelar para uma superação instantânea, pela consciência  de que 

até mesmo as relações amorosas são fugidias.        

 Além de reprovar essa coesão entre o ato de falar mal dos relacionamentos 

passados e o aparecer imediato “com um outro amor”, ela reprova a exposição de atos 

íntimos ao público. Isso reafirma o que ela vem defendendo durante todo o texto: se a 

privacidade dos famosos é ameaçada pelos fãs, os cidadãos comuns têm suas vidas 

invadidas pelas ocorrências da vida dos famosos: 

Estamos num mundo onde as fronteiras entre o público e o privado quase não 

existe mais. No cinema, nos bares, vemos casais se agarrando e se beijando 

como se estivessem no sofá de suas casas. Pessoas famosas contam suas 

intimidades e se deixam fotografar tomando banho nas banheiras cheias de 

espumas de suas casas. Namorar e transar na paria é apenas um degrauzinho 

a mais nesse mundo escancarado. O Brasil e o mundo assistiram o vídeo em 

que a linda Cicareli
56

 e o namorado se entregaram a cenas sexy nos mares da 

Espanha como à vontade de quem está sozinho num quarto fechado. Depois, 

                                                             
56

 Modelo e apresentadora de televisão brasileira que protagonizou, sem se dar conta, um vídeo em 

mantinha intercurso carnal com o namorado. As imagens foram publicadas na internet através do 

Youtube.  
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reclamaram da invasão de privacidade, e ficaram magoados e abatidos como  

se tivessem sido injustiçados. Ora, tenha dó, meus queridos. Todo mundo 

sabe que as câmaras fotográficas estão prontinhas para entrar em ação a 

qualquer momento e que, segundos depois, imagens vão estar na internet para 

o mundo todo de divertir [...]. Não é boa ideia esquecer a diferença entre o 

comportamento público e o privado. Menos folga – e mais contenção 

evitariam esse vexame (KALIL, 2004, p. 214).     

  

No item seguinte, Kalil intima o leitor à reflexão, quando ilustra a falta de 

respeito ao outro advindo de uma possível autoimagem de celebridade como alguém 

realmente equidistante da humanidade com o exemplo da modelo internacional Naomi 

Campbell. Irritada quando procura um jeans sem encontrá-lo, atribuiu a culpa a sua 

empregada, lançando sobre ela um celular na sua cabeça. Campbell foi condenada em 

2007 e obrigada a prestar serviços comunitários, assistir aulas sobre domínio próprio e 

pagar multa. Como a modelo possui renome em nível global, a repercussão foi intensa, 

ocasionando debates acerca de intolerâncias e respeito.      

 Nesse momento, a autora ergue uma ponte entre esse comportamento e o do 

cidadão comum que, igualmente, se põe em relevo, refreando a existência daqueles com 

quem coexiste. A partir daí, situações de humilhação e afronta reentrantes são citadas e 

execradas: 

Já pensaram se a moda pega aqui no Brasil? Gente que não recolhe das 

calçadas os detritos dos seus lulus deveria pegar uns dias de faxina em 

alguma instituição pública, assim como gente que joga papel pela janela do 

carro; o mesmo para quem cospe na rua, quem trata mal garçom, que fura 

fila, quem dá fechada no trânsito, quem faz barraco em cabeleireiro; e tantas 

outras pequenas prepotências que vemos acontecer diariamente. Já estou 

vendo a brasileiríssima turma do “sabe com quem você está falando” de 

balde e vassoura na mão aprendendo, na marra, a ser civilizado
57

 (KALIL, 

2007, p. 216).        

         

  

Percebe-se no grifo uma amostra de que o capital econômico e social não é 

sinônimo de prática de civilidade. Durante o Antigo Regime, na França, a etiqueta 

simbolizava o lugar social – relacionado ao nascimento, mas, em alguns casos, à 

meritocracia – do seu portador, tanto no conhecimento quanto na prática. A 

inacessibilidade da maioria social aos minuciosos ritos e signos, apresentava-se como 

uma das garantias distintivas entre os membros da corte e o restante da sociedade. A ela, 

o reconhecimento e a reprodução das hierarquias que lhe encaixava num locus inferior 

eram suficientes. Toda essa semiótica, incorporada e exercitada, abonava o sistema de 
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 Grifo nosso. 
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dominação. A civilidade era um instrumento de violência simbólica (BOURDIEU, 

1989).            

 Com um passado colonial (1500-1815) baseado no poder de mando dos senhores 

de terra e escravos que tinha no ócio uma de suas insígnias de poder, o Brasil reproduz 

– de formas metamorfoseadas – a ideia da superioridade de alguns em detrimento de 

outros de forma agressiva. O trabalho, desde o medievo Ocidental, era interpretado 

como pagamento de pecados, uma atividade degradante.    

 Tal concepção foi difundida pela Igreja Católica Romana, epicentro do poder 

ideológico colonial e religião oficial no Período Imperial (1822-1889). Neste momento, 

esses senhores de terra e escravos e a elite coimbrã
58

 dividiam a alta cúpula do poder e 

reproduzia essa suposta superioridade no que diz respeito ao nascimento, poder 

aquisitivo, posição profissional. A persistência do “brasileiríssimo” termo “sabe com 

quem você está falando” pode ser explicada pela longa duração dos acontecimentos e 

construções sociais.           

 Entretanto, há de se admitir que a negação de se praticar a civilidade não é uma 

particularidade brasileira. Para alguns, a sustentação de capital econômico parece 

suficiente. Para outros, a oscilação entre prática são aceitável, desde que haja o 

conhecimento das normas, rompidas por caprichos, ocasionalmente. Por exemplo, a 

autora discorre sobre a ação recorrente entre algumas celebridades: o “furar a fila”, ou 

seja, desrespeitar a prioridade de entrada em algum espaço aos que chegam com 

antecedência justamente para tal fim. Kalil (2007) afirma: 

Furar a fila, sem motivo justo, é o cúmulo da prepotência e da falta de 

educação. “Celebridades” costumam receber tratamento diferente do resto 

dos mortais. Mas há poucos casos em que esse privilégio se justifica por se 

tratar de um assunto profissional. Fora disso, não há como desculpar. Fila é 

fila e nada mais democrático do que se submeter à sua formação. Coisa de 

gente civilizada (p. 217). 

 

Esse conceito de “civilizado” (a) é amplo e, de igual modo, expansivo. Seus 

tentáculos chegam à esfera da vida íntima dos casais. Assunto que será analisado no 

próximo item. Quando às celebridades, afirma Bauman, 

Suponho que os habitantes dos planetas que se ajoelham diante dos mártires e 

reverenciavam sua autoimolação dificilmente imaginariam um mundo capaz 

de venerar uma admirável nova era de heróis modernos – tal como esse 

mundo que eles não imaginariam acharia difícil vislumbrar a era vindoura de 

vítimas e celebridades. Assim, a prudência nos adverte contra a tentação de 
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 Os filhos da elite econômica que iam cursar a faculdade de Direito em Coimbra. 
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fazer deduções fáceis e dar respostas rápidas à questão acima. De uma coisa, 

porém, podemos estar certos: a história da longa marcha dos mártires às 

celebridades não deve ser vista como uma afirmação das leis inquestionáveis 

da história e de sua tendência irreversível, muito menos como outra 

declaração do “fim da história” – mas como a avaliação de carreira de um 

processo que está longe de haver terminado e que pode ser considerado muito 

mais in statu nascendi (2007, p. 70).        

  

As características dessas celebridades – de ascensão meteórica, passando pela 

banalização da sua imagem, replicação de signos, chegando à fugacidade de sua maioria 

– não são incoerentes com o contexto em que vivem. Pelo contrário, são personagens 

totalmente contextualizados com a velocidade e a volatilidade dos valores, verdade e 

paradigmas. A conjuntura elucida a rapidez com que se ergue se decai desse Olimpo.  

 

3.1.3 Regras de coexistências entre casais 

“Não admira que os „relacionamentos‟ estejam entre os principais motores do 

atual „boom de aconselhamento‟. A complexidade é densa, persistente e difícil demais 

de ser desfeita ou destrinchada sem auxílio‟” (BAUMAN, 2004, p. 9). O autor 

diagnóstica a velocidade, fragilidade e efemeridade dos laços humanos, como sintomas 

de uma sociedade de indivíduos consumistas, afeitos às novidades, e, da mesma forma, 

inseguros diante do apertar e afrouxar dos laços. O que Matarazzo (2001, p. 23), 

escreve, ao se mencionar as sensações do primeiro encontro, corrobora com o 

argumento: 

Nesse momento, as pessoas estão tão vulneráveis, divididas entre a vontade 

de seduzir e a necessidade de se defender, que não percebem essa luta 

interna. E deixam vir à tona frases totalmente desastradas, muitas vezes 

baseadas em experiências anteriores, clichês que ouvem na televisão.  

   

Nos limites deste tópico serão analisados os posicionamentos relativos à vida 

íntima, especificamente, dentro das relações de namoro e conjugalidade. Dentro de um 

difuso universo de rápidas mudanças – inclusive de casais – o que tem a dizer a nova 

etiqueta íntima. Praticamente, todas as fontes pesquisadas reservam um capítulo ou uma 

sessão para normas acerca da vida a dois. Talvez a rapidez das transformações ocorridas 

nessa esfera, nas últimas décadas, não há regras prontas, inflexíveis. É o que Anthony 

Giddens (1993, p. 215) chama de momento de “descuido da tradição”.   

 Os temas eleitos para a análise dos discursos sobre regras de convivências entre 

os casais levaram em consideração a quantidade de discussões contidas nas fontes e a 
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relevância desses assuntos na atualidade. São eles, respectivamente: privacidade e 

relações homoafetivas. 

Com relação ao comportamento masculino, é tudo quase óbvio: ele sempre 

deve levantar a tampa do vaso antes de urinar e baixar logo depois sem deixar 

uma única gotinha como rastro. Ele nunca deve usar toalhas para retirar o 

restinho da espuma da barba que ficou no rosto. E, finalmente, ele jamais 

deve deixar seu xampu aberto dentro do box, certo? Mas será que nós 

mulheres, já paramos para ver os deslizes que cometemos nesse inevitável em 

espaço comum? [...]. Então, vamos enfrentar o problema com classe e sair 

dele com tanta elegância quanto for possível (LEÃO, 2007, p. 171).  

  

A partir daí, ele passa e enumerar os “deslizes” mais comuns entre as 

brasileiras do espaço urbano. Mostra o problema e oferece soluções práticas para, por 

exemplo: lotar a bancada do banheiro de recipientes de cremes e potinhos, quando o 

ideal seria conservar no lugar os necessários e guardar o restante; ter cuidado para não 

deixar fios de cabelos na pia nem na escova; ter cuidado com a exposição dos conteúdos 

de papel higiênico e absorventes; não ligar o secador quando o parceiro não despertou 

completamente; não “esquecer” calcinhas molhadas no ambiente; não dividir sabonetes 

e barbeadores; lixar unhas e necessidades fisiológicas são censuradas.    

 Pelo que se pode perceber, levantar bandeira a favor da manutenção da 

privacidade também significa proteger o olhar do outro de situações que possam causar 

desconforto simultâneo. Leão (2007), no ponto “Morando juntos”, enumera suas “regras 

fundamentais” de convívio: 

Nunca, perto do outro: corte unhas (principalmente as dos pés); tire as 

sobrancelhas, passe creme no rosto; faça depilação ou raspe as pernas (com 

barbeador dele jamais); limpe os ouvidos ou o umbigo com cotonetes; faça 

uma massagem a de óleo no cabelo; pinte os cabelos; esprema espinhas ou 

afins; escove os dentes ou passe fio dental; fique horas pendurada no 

telefone. É bem verdade que existem pessoas que acham essas intimidades 

parte integrante do relacionamento (tem de tudo nesse mundo) [...]. Tire um 

dia na semana para os cuidados relacionados acima (estou evitando a palavra 

certa: faxina). Seu marido não vai ao futebol? Se não vai, obrigue-o a ir. E 

você não vai ao supermercado? Então, aproveitem as respectivas ausências 

de maneira útil [...]. Se você vai fazer uma plástica, é aconselhável que na 

volta do hospital, um dos dois vá passar uma temporada em casa de amigos 

ou num hotel. Só apareça quando a derradeira mancha roxa tiver desparecido 

e você estiver uma deusa [...]. Jamais converse sobre doenças femininas com 

seu namorado, marido, o que for. Médicos e amigas existem para isso [...]. 

Não sai do quarto ou do banheiro sem um leve toque de escova nos cabelos. 

Se for até a sala, esteja decente; por decente compreende-se qualquer coisa, 

até está nu, desde que em excelente forma (p. 178-180).    

  

    A tônica é não descuidar da aparência, mas isso dever aparecer algo 

construído sem muito labor. É como um segredo que, a um só tempo, eufemiza os 
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sacrifícios do artifício e hiperboliza a imagem. Constroem-se personagens treinadas 

para o jogo social, mesmo nas relações mais íntimas. Não mesma sessão, Leão contribui 

com dicas gerais de privacidade:  

O.k., vocês estão morando juntos. Façam o possível para que cada um 

mantenha um canto seu, mesmo que esse canto seja mínimo. Procure cada 

conservar seus amigos, prazeres e atividades, sem aquela de ter que 

compartilhar tudo com o parceiro. Não abra de ter sua vida própria: passeios, 

almoços, amigos, cinema, cooper, o que for. Isso não deve ser classificado 

como vida secreta; são apenas prazeres pessoais que qualquer tem o direito 

de ter. Mesmo em casa, tenha atividades só suas: armar um puzzle, limpar o 

som, costurar, ouvir música, por exemplo. Está provado que aquela coisa 

antiga de “somos um só coração” ou “só vou se você for” não tem nada a ver. 

E, na hipótese realista de o romance acabar, agindo assim você não se sentirá 

tão desesperadamente só (LEÃO, 2007, p. 1982).    

  

É interessante notar que Danuza Leão reproduz uma consciência relativamente 

alargada na contemporaneidade: a de que o respeito à diversidade, os altos 

investimentos na superfície corpórea – com a otimização da imagem -, não consistem no 

puro e simples projeto de perpetuação da relação. No final de sua defesa, ela admite que 

inexiste nítidas garantias, algo que entra em consonância com o discurso de Bauman 

(2004), quanto argui sobre a obsolescência da noção romântica de amor entendido na 

perspectiva do “até que a morte nos separe”.        

  Ao propor às leitoras “acender a chama a apagar os incêndios” como uma 

espécie de malabarista de relacionamento, Vanessa Barone (2010, p. 87) é taxativa: “diz 

a sabedoria popular que casamento é como submarino: foi feito para afundar, mas, às 

vezes, bóia. E se o seu está boiando, significa que ele passou, ou ainda vai passar, por 

alguns dos desafios listas abaixo”. Entre eles, o que ela discorre no primeiro e segundo 

itens: “não virar paiê e maiê” e “não virar casal-ostra”. Ambos discutem o tema da 

privacidade. No primeiro, a preservação da intimidade do casal, inclusive em termos de 

espaço. No segundo, o excesso de proximidade em tempo praticamente integral. 

Este toque é para casais recentes e muitos apaixonados, que passam a formar 

um universo paralelo sem comunicação com o resto do mundo. É 

compreensível que no auge da paixão seja necessário o isolamento, para 

entender, viver e aproveitar esse momento tão mágico da vida [...]. Tudo 

bem. Só não vale esquecer completamente os amigos e a família. Até porque, 

se a relação não for adiante, é com o ombro deles que você terá que contar 

(BARONE, 2010, p. 88).      

  

Cláudia Matarazzo dedicou uma publicação exclusivamente para esse tema. 

Amante elegante: um guia de etiqueta a dois (2001), foi inscrito com o intento de 

compartilhar as impressões da autora e seus amigos – sob sua interpretação – e 
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conhecimentos obtidos em palestras. De certo modo, isso ratifica a urgência do tema e, 

notadamente, dos aconselhamentos nesta conjuntura, inclusive no Brasil. A defesa da 

privacidade é recorrente nas sessões como, por exemplo, na designada “Primeira vez na 

casa do novo amor” – à vontade, mas sem invadir”: 

Se você é visita: evite grandes manifestações de espanto, aprovação ou 

desaprovação com o lugar. Lembre-se: por mais estranho, feio ou luxuoso 

que lhe parece, aquele local é uma parte fundamental e verdadeira da vida de 

quem mora ali. Por mais que se considere experiente no assunto, nem pense 

em sugeri alterações na decoração [...]. Abrir gavetas e armários à procura de 

outras pistas do estilo de vida da pessoa está completamente fora de questão 

[...]. Se chegar a usar o chuveiro, tente deixar tudo razoavelmente seco e em 

ordem, como encontrou. A transa rolou lindamente no melhor estilo “não deu 

para segura‟? Ótimo. Assim que der, recolha as roupas espalhadas pelo chão. 

Passada a paixão, calcinhas enroladas no pé da cadeira ou cuecas no sofá 

dificilmente constituem uma visão romântica ou elegante (MATARAZZO, 

2001, p. 32-32).       

  

Igualmente, no tópico “Primeiro fim de semana juntos: vestibular do amor”, a 

primeira advertência: “não faça pesar a proximidade – o maior cuidado é para não 

invadir a privacidade do seu amor” (2001, p. 36). Já a segunda explicita que, no hotel, 

“até por conta de uma maior comodidade, a convivência é mais fácil e ninguém invade 

demais a privacidade do outro. A terceira sentença, de tema “banheiro”, explica às 

leitoras que não entrem sem bater, ou melhor, nem tentem. É proibido pendurar peças 

de roupas. Nada casa de amigos, seria um bom início não criticar anfitriões. Na casa 

dele ou dela, como apenas visita mais chegada, não reclamar nem tentar mudar 

decoração e não demarcar espaço com objetos espalhados: “marque presença de uma 

forma mais elegante” (2001, p. 39).         

  A defesa à privacidade é, de fato, imperativa, nos dias de hoje. Por mais que se 

viva a exacerbação da exibição e da tenuidade fronteiriça entre o público e o privado, 

que se entrelaçam, trocam de papeis, mas terminam voltando aos seus respectivos leitos, 

essa decisão é puramente individual. O respeito ao outro e ao seu espaço é onipresente 

nesses discursos e bem sintomático a essa realidade aqui descrita.    

  Alguns assuntos são poucos abordados e, quando contemplados, costumam vir 

em sumárias explanações. O fato é que eles aparecem, ainda que de modo tímido. São 

experiências com ou enquanto o casal (is) homoafetivo (s), as relações e a questão da 

solidão. O mais intrigante é que são relações ou estado que são vivenciados frequente e 

expansivamente neste século, mas ainda são comedidamente citados nas fontes 

primárias. 
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3.1.4 O posicionamento dos manuais acerca da homoafetividade   

Linguagens informais – diversamente daqueles manuais consultados por 

Norbert Elias (1994) -, conselhos para lidar com situações inusitadas da 

contemporaneidade como, por exemplo, “comprar viagra”
59

 (KALIL, 2007), 

declarações de que um mundo de mandamentos deve ser ofuscado (LEÃO, 2007, p. 8). 

Forma o conteúdo e discursos comuns a esse tipo de bibliografia. Mas há assuntos que, 

apesar de ser uma realidade concreta inegável, são ignorados, como a homoafetividade.  

  Segundo Giddens (1993), a “emergência” da homossexualidade é processo 

extremamente real. Em sua ótica, a sexualidade funciona como um aspecto flexível do 

eu, um marco de conexão primária entre o corpo, auto identidade e normas socais. É 

justamente nesse momento, amparado nas considerações de Foucault (2007) – pelo 

menos nesse momento, já que o autor tece críticas veementes ao filósofo – na “hipótese 

repressiva”, em que a civilização significa disciplinamento ou controle dos impulsos 

interiores, portanto, o poder disciplinar é poder repressivo. Seu foco são especialmente 

os séculos XIX e início do XX. Porém, mesmo com os alardeios sobre as revoluções 

sexuais, há de se admitir que esse modelo disciplinar não está, de todo, obsoleto.  

  Isso fica visível nas fontes. Apenas dois livros apontam para a homoafetividade: 

Na sala com Danuza (2007) e Etiqueta século XXI: um guia prático de boas maneiras 

para os novos tempos (2008). Este, escrito por Célia Ribeiro, trata do assunto de modo 

informativo e formal, características de sua linguagem: 

União gay: como não existe na legislação brasileira o matrimônio entre 

pessoas do mesmo sexo, não é adequado o uso da palavra casamento. 

Casamento gay pela lei civil existe, por enquanto, no Canadá, Dinamarca e 

Holanda. Nos demais países, o casal faz um contrato de união, afirmando que 

convive afetivamente desde determinada data, e adota o compromisso de que 

os bens adquiridos e os que vierem a ter farão parte do acervo patrimonial. 

(Há casos que estipulam a separação de bens). É assinada uma escritura, sem 

exigência de testemunhas. Há advogados que se encarregam das tramitações 

e dos termos, mas nem todos os tabelionatos aceitam efetivar esse contrato
60

 

(RIBEIRO, 2008, p. 158).          

  

De acordo com Giddens (1993), o ethos do amor romântico construiu um 

compromisso ativo com o “machismo” da sociedade moderna. Para além da orientação 

                                                             
59

 Citrato de sildenafila. Consiste em um fármaco usado no tratamento da disfunção erétil no homem. 

Medicamento pioneiro na moderna terapêutica da disfunção erétil masculina foi sintetizado orginalmente 

pelo Laboratório Farmacêutico Pfizer.   
60

 No mês de maio do ano de 2011, posterior à escrita deste manual, o Supremo Tribunal Federal aprovou 

a união estável de casais do mesmo sexo, equiparando-a, juridicamente, às uniões entre homens e 

mulheres.  
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sexual, o que se observa aqui é uma questão de gênero: à mulher brasileira, cabe o 

resguardo, a descrição. Embora se saiba que muitas relações homoafetivas sejam 

publicizadas no Brasil, pode-se diagnosticar o olhar social sobre o feminino nesse tipo 

de relação: pode até se admitir, desde que seja circunspecto: 

Amor entre iguais: são frequentes nos Estados Unidos e na Europa as festas 

de “casamento” entre mulheres gays. Uma brasileira uniu-se no campo da 

Universidade de Stanford, na Califórnia, a uma colega americana, numa 

igrejinha de credo liberal. Lílian realizou o grande sonho de vestir-se de 

noiva e entrou na igreja pelos braços do pai, enquanto a paulista Nana a 

aguardava no altar, vestindo uma pantalona com sofisticada blusa feminina. 

Após a cerimônia, saíram de mãos dadas. No Brasil, a mulher gay se 

resguarda, não costuma pensar em formalidades e participar aos amigos que 

passou a morar com uma namorada (RIBEIRO, 2008, 158).  

 

Mais uma vez os estudos foucaultianos são pertinentes. A sexualidade 

feminina foi reprimida, interpreta como origem patológica da histeria. A tecnologia do 

autocontrole deveria ser exercida por meio de um tripé: o poder, o discurso e o corpo. 

No tópico “masculino e feminino”, adverte Ribeiro (2008): 

No namoro entre iguais, não há mais aquela de vestir-se de modo masculino e 

outro superfeminino. Os termos também se tornaram mais suaves. As 

mulheres maduras, descuidadas com físico, são apelidadas “gaiteiras”. Um 

baile gay feminino é chamado de Baile de das Sapatilhas. A sensibilidade de 

um homem e de uma mulher tem características muito próprias. Por isso, o 

namoro entre elas se reveste de mais delicadeza, com atenções recíprocas 

que, em geral, os homens não têm com suas namoradas, alegam as 

“entendidas”, outra denominação aplicadas a elas. A boa educação 

recomenda que não troquem carinho em público
61

 (p. 160).   

  

Nesse trecho se reproduz a percepção de amor romântico como um amor 

“essencialmente feminilizado” (GIDDENS, 1993, p. 54), embora construído para 

submetê-la. Ele deveria ser antítese da luxúria, ou pelo menos incompatível com ela, já 

que prediz um encontro de almas, daí o discurso da sensibilidade feminina. Giddens 

(1993, p. 74), se utiliza do conceito de “amor confluente”, com as ideias de um modelo 

de relação onde se leva em consideração as peculiaridades do outro, para explicar uma 

característica observada na homoafetividade. A autora acima atribui à construção social 

do feminino, que traz como um dos seus requisitos, o entendimento do outro.  

 Já na expressão “a boa educação recomenda que não troquem carinho em 

público”, pode-se observar, mais uma vez, o lugar do recato, da tentativa de discrição e 

equilíbrio. Desse tipo de relação como própria de silêncios e sombras.    

                                                             
61

 Grifo nosso. 
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 Não se podem negar os avanços rumo a uma liberação sexual na 

contemporaneidade, mas parece inegável que os fundamentos que se baseiam na 

repressão e recato da sexualidade feminina não foi totalmente varrido do cosmos social, 

mesmo que se coexista com essa realidade. Há, de fato, uma manifestação maior de sua 

orientação sexual, no caso dos homens, e isso é dito apenas com um olhar social por 

parte dessa pesquisa, sem análise quantitativa acadêmica. Mas há reservas sociais para 

as duas situações e isso é textualizado pela autora: 

Assim como antigamente não se imaginava um casal fazer sua festa sem 

passar pelo juiz ou o padre, quem diria que um dia homossexuais festejariam 

sua união em público? Importante numa festa gay é saber escolher os 

convidados. Se há pessoas que não aceitam, nem por isso o vínculo afetivo é 

quebrado, deve ser respeitada a maneira de pensar diferente da nossa: “Para 

mim não serviria, mas se eles estão felizes... Que bom” (RIBEIRO, 2008, p. 

153).         

  

Nesse momento, a autora assume aquela posição politicamente correta de quem 

não compactua com essa opinião, mas pelo menos respeita. Essa postura é adotada por 

uma grande parcela da sociedade brasileira. O complicado é que muitas vezes esse 

hipotético respeito carece de uma efetividade. Em geral, o discurso é vazio, 

compreendendo uma reprodução. O significado de respeito, muitas vezes, é a 

equidistância. 

Se um rapaz te apresenta a outro dizendo: “Este é Ricardo, estamos juntos há 

dez anos”, fique frio. Se você ainda se escandalizar com essas coisas, mesmo 

assim não mova um músculo do rosto. E, para não ficar aquele branco, pode 

até dizer: “Que coisa bonita, rara, um casamento durar tanto”. Mas não leve 

sua naturalidade ao exagero de perguntar: “Vocês têm filhos?”. Sim, pois 

pode ouvir como resposta: “Não, nós evitamos”. Aí, quero ver sua cara 

(LEÃO, 2007, p. 150). 

 

Ou seja, deve-se agir com naturalidade mesmo que se pense que essa relação 

não se encaixa nos padrões de normalidades introjetado pelo indivíduo. O discurso da 

autora revela o quanto os casais gays são rejeitados pelos indivíduos que, supostamente, 

estão de acordo com os padrões normais que legitimam a relação conjugal homem-

mulher. Daí o conselho para se agir com naturalidade, ou seja, mesmo não concordando 

finja para não constranger.         

 Para Cruz (2012) esse é um dos dilemas a ser superado referente à construção 

cultural da identidade de gênero, que nem sempre corresponde ao sexo masculino e o 

sexo feminino sentido biológico legitimado socialmente; a esse respeito ela afirma que 

“a sociedade recompensa a incorporação do modelo simetria entre os sexos e gênero 
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[homem-mulher] como normal e adequado, penaliza de maneira diversa a transgressão 

da norma dominante. Sem duvida, o fato mais importante para se manter a normal 

social é o próprio controle interno dos indivíduos.” (p. 20).  A afirmação de Cruz (2012) 

é constatada na fala de Leão (2007), quando aconselha que, no caso de seus leitores 

receberem uma “cantada gay”: “reaja da mesma maneira que reagiria a qualquer 

cantada. Dê corda, se estiver a fim. Corte, se não estiver” (LEÃO, 2007, p. 150). Nas 

considerações finais a respeito do tema, Leão é irônica: 

Depois de alguns casamentos e séculos de análise, alguns resolvem assumir o 

que todo o mundo sempre soube: que são gays. Enquanto uns vão vivendo 

naturalmente, sem ter necessidade de participar sua nova condição ao mundo, 

outros levam a sério o que consideram um ato de coragem, e só falta 

anunciarem na coluna social que saíram do armário. Desnecessário: para 

viverem plenamente sua gayzice, não é preciso nada, a não ser que continuem 

a viver como sempre viveram, isto é, indo para cama com quem quiserem – o 

que, aliás, não interessa a ninguém, a não ser a eles próprios (LEÃO, 2007, p. 

151).           

  

Na sua sessão “mundo gay”, que possui a extensão de suas páginas, a autora 

fala em seu “amigo gay”, referindo-se sempre ao sexo masculino. Em nenhum momento 

há citações que se relacionem às lésbicas. Esse ocultamento da mulher-lésbica na fala da 

autora reitera e demonstra o quanto a diferença sexual desqualifica a mulher, não só no 

que diz respeito a sua identidade de gênero construída culturalmente, mas, sobretudo, 

em desqualificá-la por não estar em conformidade com seu papel sexualmente prescrito 

pela sociedade. Ser lésbica, então, é a desconstrução da normalidade biológica de sua 

condição de ser mulher (OLIVEIRA, 1999). Desse modo, podemos pressupor que a 

ausência da lésbica, pode ser certa “aversão” da própria autora em abordar essa temática 

para não deixar seus leitores em dúvida em relação a sua feminilidade, mas, de certo, o 

precedente ficou aberto.     

 

3.1.5 As regras de civilidade nas redes   

 

Os meios de comunicação mais comuns até o início da década de 1990 do 

século XX eram os contatos verbais, gestuais e escritos. Estes através de cartas, 

telegramas, cartões, ou seja, em papel. A internet, meio revolucionário de comunicação, 

triunfou entre o século passado e se expande habilmente no recente. Na bibliografia 

analisada, foram encontradas defesas enérgicas sobre códigos de civilidade nas relações 

em rede: 



140 
 

Netiqueta: podemos conhecer pessoas, trocar informações, conviver com 

amigos cada vez mais, fazer negócios pela internet. Mesmo no ambiente 

virtual, onde duas ou mais pessoas se relacionam, tornam-se necessários 

alguns parâmetros de comportamento. Afinal, respeito, elegância e bom 

senso são importantes em qualquer meio de comunicação (MATARAZZO, 

2005, p. 119).  

 

“Netiqueta” é o neologismo endossado por Cláudia Matarazzo (2005) na defesa 

das boas maneiras também no ambiente virtual. Num tipo de comunicação em que não 

se tem o corpo presencial, a fala e a imagem são recebidas à distância, torna-se 

necessário ter certos cuidados para não dar margens às interpretações equivocadas. 

Frédéric Rouvillois (2009), ao pesquisar as regras de polidez atuais, conclui: 

De modo geral, é aconselhável que os internautas não cultivem o humor 

senão com reserva; qualquer tipo de brincadeira pode ser facilmente 

interpretada como uma crítica [...]. Na internet, escrever bem continua a ser 

uma arte difícil, em que a ironia se aproxima facilmente do sarcasmo e a 

anedota da grosseria. Portanto, a prudência continua obrigatória. E somo 

levados a fazer a mesma constatação a respeito da regra segundo a qual seria 

descortês criticar os outros por suas eventuais falhas de netiqueta: é preciso 

perdoar, para ver perdoados os próprios erros, e saber pedir desculpas quando 

se cometeu uma falta com a netiqueta (ROUVILLOIS, 2009, p. 468). 

  

Os deslizes de informação ou opinião que facilmente são resolvidos 

presencialmente, em rede, difunde-se com uma velocidade tal, que se pode contornar o 

problema, mas essa reificação não faz evaporar completamente. Rápida propagação. 

Dificultosa correção. Diz Célia Ribeiro:        

Na comunicação por escrito as palavras têm um peso maior. Como parece 

que se escreve com mais espontaneidade um e-mail do que uma carta, pelo 

caráter imediato do correio eletrônico, cuidado. Se estiver estressado ao 

digitar um e-mail, lembre-se que, ao enviá-lo não há condições de apagar o 

que será lido (2008, p. 42). 

 

Por outro lado, o mundo virtual possui suas particularidades linguísticas e 

“projeções” de entonação que facilita a comunicação entre os conectados nas estruturas 

das redes, conforme palavras de Glória Kalil (2007): 

Minha amiga Duda conta que era só ouvir a mãe chamá-la por Eduarda para 

saber que a situação estava feia para o seu lado. Na correspondência moderna 

via e-mail, essas nuances na maneira de tratar uma pessoa, também têm um 

peso significativo: tanto no plano pessoal quanto profissional (p. 216). 

  

As próximas linhas tentarão dar conta de parte desse mundo virtual. Algo que 

se expande cada vez mais no Brasil. Dessa forma, torna-se crucial analisar esse tipo de 
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comunicação, tão impregnada no século XXI, já que os manuais de etiqueta tem muito a 

dizer sobre os jogos sociais.          

 Na visão de Manuel Castells (2003), o paradigma que se instituiu no final do 

século XX gira em torno da tecnologia da informação, inclusive com uma linguagem 

especificamente virtual. Essa revolução tecnológica poderia ser comparada à do século 

XVIII – a Primeira Revolução Industrial -, pois desencadeia novas realidades e seus 

efeitos são expansivos e indeléveis. O que demarca a atual revolução é a aplicação dos 

conhecimentos e da informação para gerar mais conhecimento e informação dentro de 

um círculo realimentado e cumulativo, relacionando inovação e sua utilização imediata. 

  O que o autor nomeia de cultura da virtualidade real, se caracteriza pela 

integração dos indivíduos em rede digitalizada de múltiplas formas de comunicação, 

podendo penetrar, abranger e expandir todas as expressões culturais. Com isso, o espaço 

e o tempo – dimensões grais da vida humana – são radicalmente alterados. O primeiro 

parece perder o seu sentido cultural, com a construção de um espaço de fluxos, onde as 

imagens das localidades são lançadas. O tempo amarga uma obsolescência, já que na 

rede, passado, presente e futuro podem interagir na mesma mensagem através de 

programação. Torna-se, assim, um tempo intemporal.       

  As duas dimensões – espaço de fluxo e tempo intemporal - são os fundamentos 

de uma nova cultura, onde o faz de conta potencializa-se, tornando-se realidade. E esse 

argumento tem comprovação empírica. Hoje, percebe-se a inevitabilidade da rede nas 

sociedades e, na esteira dessa realidade, a inclusão dos indivíduos “globalizados” nessa 

cultura virtualmente real. O saldo dessa conexão é a dimensão global do espaço de 

fluxos.            

  O e-mail, por exemplo, é o endereço mais acessível, pois está ao alcance dos 

olhos sem que seja preciso deslocamento do espaço concreto. É inegável a sua 

importância, por isso os manuais focalizam-no também. Segundo Kalil (2007), na 

sessão “como começar um e-mail”: 

Quando nos dirigimos aos amigos íntimos, podemos começar com oi, amor, 

querido, apelidos em geral e, depois, terminar com beijos ou bjs. Quando a 

correspondência é para o escritório de alguém, a coisa já pede um pouco de 

moderação porque o e-mail pode muito bem ser lido acidentalmente por 

outras pessoas: é a hora do querido fulano ou apenas o nome da pessoa. Usar 

caro ou prezado é simpático para tratar com quem não se tem intimidade e, 

neste caso, encerrem o texto mandando abraços, com seu nome, cargo e 

telefone para contato. Façam uma verificação para cometer erros ortográficos 

e gramaticais e, sobretudo, evitem abreviações e gírias. No campo 

profissional, o andar da correspondência é um importante termômetro de 

vínculos. Por isso, prestem atenção no tratamento: se começou com prezado 
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e, depois, foi para o querido quer dizer que o negócio vai bem. Mas se depois 

de alguns prezados o tratamento mudou apenas para o nome e, depois, sem 

nome nenhum e sem um mísero abraço no final, podem saber que o negócio 

foi por água abaixo. O e-mail é uma maneira moderna e inteligente de se 

relacionar. É rápido, pessoal, mas com a vantagem de estabelecer entre os 

interlocutores uma fina barreira de distância, às vezes tão desejável, que a 

comunicação por telefone, por exemplo, não tem. É um modo civilizadíssimo 

de se corresponder 
62

 (p. 216).      

  

Ao final de sua explanação, a autora recorre ao assunto que redunda na 

discussão do primeiro tópico deste texto: a distância. Se, para que os indivíduos se 

relacionem no espaço enquanto dimensão tradicional é preciso haver um intervalo de 

meio metro, segundo reza a cartilha da etiqueta social, o que dizer da distância virtual?   

  Não é novidade a contradição que circunda tal questão: na cultura da 

virtualidade real, muitas vezes e por meio de várias vias de acesso em rede, os 

indivíduos aproximam-se mais de quem está corporalmente distante e, 

concomitantemente, afastam-se dos que estão concretamente próximos. Isso ocorre, 

porque na sociedade que levanta a bandeira da privacidade, a proximidade material é 

ameaçadora. Na rede, a exposição é de sua responsabilidade e as proximidades, em 

última instância, acontecem por signos e imagens, quando, materialmente, se está 

mantendo uma “distância segura”. Frédéric Rouvillois (2009) sentencia a esse respeito: 

Esse meio de comunicação, fato absolutamente inédito, possibilita que 

pessoas anônimas – estranhas umas às outras e, em geral, determinadas a 

assim permanecerem – troquem ideias mensagens e exponham inclusive 

questões bem pessoais, até mesmo íntimas. A internet permite assim a 

emergência de uma sociabilidade sem sociedade. Mas, nesse caso, a internet 

não poderia ser tolerável sem a existência de regras de conduta – que, para 

alguns, são influenciadas diretamente pela cortesia habitual, mas que, para 

outros, constituem preceitos específicos, adaptados às particularidades de 

novo meio comunicação (p. 457).     

  

Apesar de aparentemente parecer apelação a uma zona de conforto, este trabalho 

enxerga uma relação dialógica entre a cortesia habitual – o que fica evidente na escrita 

de Kalil – e uma linguagem mais específica, como ícones indicativos, abreviações 

exclusivas ao mundo virtual
63

. Em alguns casos, ainda que se utilize uma linguagem 

geral, gestada na esfera do real antes do virtual brotar e crescer indica-se uma 
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 Grifos nossos.  
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 Por exemplo, o símbolo “#” na rede social Twitter, expandindo para os demais, como Facebook e 

Orkut. Ele é utilizado numa posição imediatamente anterior a uma frase sem espaçamentos, indicando 

uma comunicação rápida e, de certo modo, “sobrevivendo” ao espaço que permite poucos caracteres. Um 

segundo exemplo são termos como “naum” (não), que muda a forma de atender à simplificação na 

comunicação. Por fim, termos criados para a sociabilidade em rede e indexados à linguagem cotidiana, 

inclusive na fala, como “ficaadica”.  
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atualização. Essa observação pode ser apontada no discurso de Matarazzo (2005, p. 

119): 

Os e-mails devem ser respondidos rapidamente. Por isso, demorar para 

retornar um e-mail é considerada uma grande falta de educação ou, pelo 

menos, de interesse. Responda, no máximo, em quarenta e oito horas. A 

trabalho ou não, os e-mails não comportam a formalidade das cartas e 

comunicados. O melhor é evitar as saudações tradicionais e ultrapassadas, 

como excelentíssimo senhor, e começar com um “Bom Dia” ou “Olá”. E 

também não custa nada assinar a mensagem e até acrescentar uma despedida 

simpática. 

 

Logo em seguida, na normatização direcionada à civilidade nos Chats64 a 

linguagem cunhada em rede é citada, numa tentativa de alertar os leitores e leitoras a 

não cometer gafes na ambiência virtual. Na realidade, a relação entre as duas categorias 

– a cortesia habitual e os códigos particulares da rede – podem ser observadas:  

Um dos grandes sucessos da internet são as salas de bate-papo, os chats-

rooms ou simplesmente chats. Para ser um internauta elegante, você deve 

entrar nos bate-papos sempre com o mesmo nickname (apelido) e evitar, 

não só no mundo virtual, brincadeiras sem graça, cantadas estúpidas, temas 

racistas e/ou indiscretos. Nos chats, cuidado com as letras maiúsculas, pois 

significam “gritar” ou “falar em voz alta”. Outra prática considerada mal-

educada nos chats é o convidado indesejado, que não está interessado na 

discussão ou tema da sala. Esse sujeito é tão inconveniente na rede quanto 

pessoalmente (MATARAZZO, 2005, p. 119).    

  

 Outras regras também são ressaltadas. Numa citação anterior, Matarazzo 

afirma: “Os e-mails devem ser respondidos rapidamente. Por isso, demorar para retornar 

um e-mail é considerada uma grande falta de educação, ou pelo menos, de interesse. 

Responda, no máximo em quarenta e oito horas” (2005, p. 119).     

  Já Glória Kalil (2007, p. 118), lança  uma advertência semelhante: “Respondam 

todos os e-mails na hora; nem que seja só para pessoa saber que o assunto dela já entrou 

na sua agenda”. Velocidade: da informação, da resposta, das propostas. O tempo 

intemporal dessa sociedade reticulada não tolera lentidão, nem os seus usuários. Ele 

pode eternizar momentos, imbricar temporalidades, mas abomina a ausência de 

velocidade. Nas palavras de Célia Ribeiro (2008, p. 42), podemos observar as mudanças 

– mas também os retornos aos costumes – na vida real em nome da urgência do tempo: 

O correio virtual resgata o hábito da correspondência pessoal, que foi se 

perdendo com a evolução dos meios de comunicação e o ritmo mais 

acelerado da vida. Na vida profissional, homens e mulheres que confiavam às 
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 Consiste nas “salas de bate-papo” virtuais. 
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secretárias a tarefa de escrever cartas passaram a digitar grande parte de seus 

e-mails. Muito telefonema está sendo substituído por e-mail pelo ganho de 

tempo de operação.       

  

Uma característica capital, de acordo com a leitura desses materiais é o 

pragmatismo da mensagem. Analisando a polidez na contemporaneidade, Rouvillois 

(2009) observa esse predicado: 

Se agregam regras específicas, que resultam diretamente das particularidades 

tecnológicas desse novo meio de comunicação: concisa – é importante 

respeitar o tempo dos outros e a capacidade de memória dos computadores – 

e precisão – justificada pela caráter mundial da rede e pelas especificidades 

da linguagem na internet (ROUVILLOIS, 2009, p. 468).   

  

Velocidade nas respostas, concisão e precisão nas mensagens estão interligadas 

à categoria de tempo intemporal. Este, por sua vez, intrinsecamente conexo à dimensão 

de espaço virtual, em que a cortesia habitual junto ao dialeto próprio dessa cultura 

virtualmente real devem reger as ações em rede. Os manuais são unânimes em 

reconhecer que, aonde há relações interpessoais, deve haver códigos de conduta. Do 

outro lado, um ser humano, permeado por códigos estruturados e estruturantes 

(BOURDIEU, 1989) se conecta ao leitor desses manuais. Isso é lembrado até para não 

despersonalizar as relações.         

  Entretanto, filha do seu tempo, a sociedade consumidora que abraça as 

efemeridades e a internet, por definição é fluída em códigos múltiplos, inconscientes e 

frequentemente violado, como é no mundo material, seja nas relações sociais mais 

amplas e nas íntimas.  No capítulo seguinte, serão analisados os discursos dos manuais 

de etiqueta acerca do consumo norteado pelos conceitos de estilo. As dicas de moda e 

consumo, os produtos fetichizados pelo mercado e o estilo de vida consumista.       
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4 ETIQUETA, ESTILO, CONSUMO E A PSICOLOGIZAÇÃO DA APARÊNCIA 

      

E sem dúvida o nosso tempo... prefere a imagem à 

coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a 

aparência ao ser...  

                        Ludwig Feuerbach  

 

Vivemos na cultura da aparência. Cultura extremamente voltada para o 

julgamento do visual por meio dos ornamentos que compõem uma ou múltiplas 

narrativas; consistindo na apresentação pessoal enquanto narrativa de si. O consumo 

cumpre um papel crucial nessa dinâmica de duas formas peculiares: através da atividade 

de consumo, enquanto orientador de estilo de vida e por meio dos próprios produtos 

adquiridos nessa prática, que integram tal narrativa do indivíduo pelos signos contidos 

nesses produtos. Torna-se, então, central na contemporaneidade. Os fluxos midiáticos 

atestam essa afirmativa a cada segundo, seja na internet, nos meios de comunicação de 

massa, nos pontos de vendas ou nas inúmeras outras formas construídas para se 

exercitar e se criar necessidades de consumo.      

  Kumar (2006) diagnostica essa realidade. Numa rápida síntese do seu estudo, 

podemos pontuar suas principais impressões. Na esfera econômica, observa-se a 

internacionalização em detrimento das empresas nacionais e do Estado-nação como ente 

eficiente de produção e controle, o aumento do trabalho de tempo flexível e da 

terceirização. No que concerne à política, a fragilização do Estado em meio a um 

contexto de privatizações e novas identidades. Nos campos da cultura e da ideologia, 

coexistência de valores contrastantes, pluralismo de estilos de vida, a supervalorização 

do individualismo.          

 Uma gama expansiva de outros autores aborda o tema. Não partem da 

necessariamente da ênfase no pós-industrialismo. Entretanto, há intercessões em três 

pontos: as incertezas, a informação, o espetáculo e o consumo como característicos 

desta conjuntura. Tudo atrelado e sem haver uma hierarquia. Ou seja, se trata de sistema 

reticular de tal complexidade que não se sabe, ao certo, onde começa ou quem 

determina esse sistema de relações. Lyon (1998), focalizando a sua análise no âmbito do 

consumo, reconhece esse entrelaçamento: 

Tudo está englobado: uma mudança tecnológica acelerada, envolvendo o 

poder das telecomunicações e o poder da informática, alterações nas relações 

políticas, e o surgimento dos movimentos sociais [...]. Isso nos leva à 
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sociedade de consumo, onde tudo é uma exibição, um espetáculo, e a imagem 

pública é tudo. Nós somos o que consumimos. A Disneylândia é mais real do 

que pensávamos (p. 7-11).        

     

Bauman (2008; 2011), entre temas como globalização, medo, amor, 

capitalismo parasitário e tantos outros, dedica parte da sua vasta obra ao consumo 

contemporâneo, chegando a diagnosticar a transformação das pessoas em mercadoria e 

a interpelar: a ética é possível num mundo de consumidores?     

 Neste capítulo, o elogio ao consumo nos manuais de etiqueta do século XXI será 

discutido. Esse segmento de publicação investe consumo como demarcação de lugar. 

Obviamente, isso não indica uma novidade. Hábitos de consumo, trajes e estilos de vida 

também tem a ver com segregação. As leis suntuárias são exemplos, que tinham entre 

os seus propósitos regular a aparência dos indivíduos e grupos e, seus hábitos de 

consumo. Desde a Grécia Antiga, por volta do século VII a.C., uma das finalidades 

dessas leis era tornar inacessível para os demais segmentos sociais hábitos e consumos 

das camadas dominantes.         

 No período em que o Brasil foi mantido como colônia de Portugal, essas leis 

recebiam o nome de “Pragmáticas” (COSTA, 1989, p. 129) e serviam também a esse 

escopo, além da tentativa de inviabilizar o crescimento do comércio intracolonial para 

garantir a dependência da colônia à metrópole. Hoje, os discursos se eufemizam. 

Indicam conselhos para se encontrar o verdadeiro estilo. Parecem respeitar os limites 

estéticos e de gosto e tentam dar conta do amplo leque de estilos. Contudo, em alguns 

momentos, determinam taxativamente, descortinando a intransigência de certas regras. 

São menos impositivos do que as Leis Suntuárias, que possuía caráter oficial e jurídico. 

Todavia, com uma fala habilidosa, continuam marcando posições. Na maioria das 

vezes, as regras destinadas ao consumo são mais incisivas do que as que se voltam 

especificamente aos modos e aos corpos.      

 Expressam-se mais arbitrárias e igualmente padronizadoras, quando elegem, por 

exemplo, as melhores  marcas, os produtos “atemporais”, as “it bags”
65

, as malas de 

viagem mais adequadas, os aparelhos eletrônicos mais sofisticados, os melhores roteiros 

de viagem, as melhores formas de se disfarçar a passagem do tempo.      

 Cabe aqui indagar: como é que numa sociedade em que se louva tanto o senso de 
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 Uma das formas de demarcação social do século XXI. São bolsas consideradas investimentos, dado o 

seu grau de poder simbólico junto às consideradas marcar de luxo. De acordo com a editora de moda Nina 

Garcia (2009), tecendo um argumento favorável sobre essas “bolsas investimentos”, “esta e a bolsa em 

que você pode gastar o salário de um mês e não se sentir culpada [...]. Ela é durará uma vida inteira, 

nunca perderá o estilo e só melhorará com a idade” (GARCIA, 2009, p. 56).  
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liberdade essas ordens sobrevivem e são reproduzidas? De que forma o suposto 

“consumo self” é traduzindo como individualismo contemporâneo? Quais os conceitos 

de estilo e elegância? Qual o arquétipo de beleza e consumo apresentado por esses 

manuais? Como encaram o passar dos anos na superfície corpórea? Quais os discursos 

desses manuais em relação ao consumo de luxo?       

 É de substancial importância compreender essa centralidade e esse 

desencadeamento das práticas de consumo dentro de um todo cultural, enquanto objeto 

de estudo sociológico. Discutiremos essas problemáticas considerando prognósticos 

sobre a condição atual da sociedade globalizada e mais especificamente brasileira. De 

início, analisaremos as perspectivas da construção e apego ao que se considera “estilos”, 

práticas do individualismo contemporâneo. O consumo funciona aí como elemento 

chave no esculpir desse estilo.        

 Num segundo momento, será analisado o disciplinamento do gosto e do 

consumo conforme as medidas antropométricas e biótipos. As interdições relacionadas 

ao corpo e a um consumo, por um lado, racionado em número de opções – atendendo às 

expectativas do “estilo pessoal” – e, por outro, ampliado na compra de produtos que 

surgem diuturnamente.          

 Na terceira parte, haverá o desenvolvimento do estudo dos consumos 

relacionados à idade, em que os sintomas de uma sociedade brasileira que cultua o 

corpo magro, jovem e belo – sobretudo para as mulheres – são percebidos nesses 

manuais de etiqueta. Finalmente, discutiremos o consumo dos produtos de luxo como 

ressignificação dos movimentos de imitação e distinção lançados no campo de 

discussão acadêmica no século XIX.    

   

4.1 O ESTILO E O CONSUMO NO DELINEAMENTO DO INDIVÍDUO 

CONTEMPORÂNEO 

No primeiro capítulo deste estudo, ao discorremos sobre a apresentação de si, 

utilizamos como exemplo de reconhecimento e produção de estilos os escritos da 

consultora de moda e empresária Constanza Pascolato (2009), uma das mais recorrentes 

fontes primárias utilizadas na pesquisa. Na discussão ora ensejada, esse estilo irá se unir 

a questão do consumo. Como ele é visto e direcionado pelos autores dos manuais de 

etiqueta e estilo.          

 Pascolato (2009) enumerou “passos” para se chegar ao objetivo de reconhecer 
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ou mesmo montar o estilo. São seis “passos” ao todo, distribuídos respectivamente em: 

“revisite sua história”; “pesquisa”; “descubra e goste mais de sua imagem”; “a triagem; 

“pratique a terapia do armário”; e “vá as compras” (p. 38-44). Neste momento, parece 

relevante analisarmos os últimos pontos ou “passos”.     

 A “terapia do armário” é interpretada pela autora como um exercício de 

autoconhecimento. E logo, metaforiza a arrumação do armário como a organização da 

vida, deixando fluir. Em certo momento, adverte: 

Não se esqueça que nessa revolução econômica que estamos vivendo 

“austerity is the new black” (austeridade é o novo pretão). A não ser que você 

tenha perdido vinte quilos e nada mais serve, é chic misturar o que já existe 

no armário em vez de ter de comprar um guarda-roupa novo (PASCOLATO, 

2009, p. 43).         

  

Esse argumento, sobretudo a parte em que afirma ser chic misturar o que já 

existe no armário, remete sobre a discussão do gosto ensejada por Pierre Bourdieu 

(2007) e citada por Maria Cláudia Bonadio (2002) quando diferencia os ricos de 

tradição e os ricos emergentes. Num tempo de oscilação e mudanças de mercado, 

indivíduos erguem-se as altas esferas econômicas. Ao mesmo tempo, faz imergir outros. 

A conveniência entre os “tradicionais” e os “emergentes” logo se apresentou como 

embate tácito, simbólico, mas hostil e disciplinador.     

 Os que emergem são vistos como aqueles que sentem a urgente necessidade de 

esquecer o passado, pelo menos materialmente. Ao mesmo tempo em que precisam se 

mostrar como ocupantes da camada dominante, desejam reivindicar o que não tiveram 

durante toda a vida. Possuem maior afinidade pela atividade de consumo e sua 

espetacularização do que pelo produto adquirido.      

 Na outra margem, embora próximo em espaços de convivência, estão os 

“tradicionais”, detentores da herança de um passado de riqueza e produção cultural e 

cujo gosto é uma espécie de bem de família, já tem um “aprendizado quase natural e 

espontâneo da cultural” (BOURDIEU apud BONADIO, 2002, p. 74). Neste caso, 

inversamente proporcional ao primeiro, cria-se um vínculo afetivo-tradicional-familiar 

com as peças adquiridas, sem a urgência do consumo desenfreado e ostensivo.   

 Ambos, porém, são consumos ostentatórios ou conspícuo (VEBLEN, 1985). 

Para além de um mero conjunto de ações de consumo, prestam-se a diferenciar os que 

tem acesso a determinados artigos e frequência de consumo dos demais. A questão, pelo 

que vimos, é ainda mais profunda. Dentro do espaço dominante as ordens se invertem e 
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se resignificam: o consumo segrega os recém-chegados, que consomem mais, dos que 

ali estão a algum tempo, que consume menos, mas, aparentemente, de modo mais 

consciente e racionalizado.         

 Assim, visivelmente, a autora se vale de um argumento socialmente entendido 

como tradicional e, portanto, chic: o consumo racionalizado que une o que já se tem, 

como ode à tradição, com o que se adquirirá para se potencializar a narrativa de si. É 

essa a tônica do sexto “passo”: 

Agora veja se ficou faltando alguma peça fundamental no seu armário. Não 

digo o supérfluo, concentre-se no básico: um jeans que lhe cai bem, um 

sapato básico, um bom blazer, uma paschmina. Mas não se esqueça: esse é 

um processo da vida. Os passos sistematizadores aqui são diretrizes. 

Seguindo-os à risca uma vez que seja, você vai começar a observar e 

desenvolver seu estilo. Contudo, se persistir, e for praticando 

consistentemente esses passos, aos poucos eles farão parte de sua natureza 

(PASCOLATO, 2009, p. 44).       

  

Regra. Com toda rigidez que esse vocabulário elucida. De acordo com Pascolato 

(2009), é preciso seguir o passo a passo para que o seu estilo seja desenvolvido. Estilo 

como produto de um trabalho que une intensidade e frequência. Moldado artificialmente 

por meio do conhecimento do próprio corpo e de um consumo direcionado, o estilo 

pode ser naturalizado. Um espaço de subjetividade, todavia, é garantido. Pascolato 

(2009) deixa em aberto uma tipologia desses estilos. Apesar de advertir sobre a 

obrigatoriedade de se seguir o passo a passo por ela disposto, não se arisca em 

estereótipos. Já Vanessa Barone (2010, p. 16) enquadra os “tipos de estilos universais”: 

tradicional, romântica , esportivo/natural, dramático/moderno, elegante, 

sexy/glamouroso, criativo, como já foi citado no primeiro capítulo dessa tese.  

 Ambas indicam não apenas o consumo simbólico como também a própria 

construção de uma personagem montada, como num quebra-cabeça, pelas peças que 

reúne. E não consiste, como se pode perceber, um simples aglomerado de peças que se 

pode transformar e mudar sua forma a qualquer momento. Ao contrário, a construção 

ocorre passo a passo, como a própria autora coloca e atende a necessidade dos demais. 

 A objetivação da distinção como coloca Bourdieu ou „a ordem social feita 

corpo” (2010, p. 447), se apresenta na montagem desse edifício de estilo. A produção de 

um estilo ao qual se deve ser fiel para se alcançar coerência e credibilidade não é imune 

ao consumo. Ao contrario, é parasita obrigatório dele.     

 Vanessa Barone (2010), amparada na ideia que o estilo norteia as compras, 

enumera pontos tidos como relevantes acerca dessa atividade. Primeiro, o conhecimento 
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dos tecidos e suas construções, para que se tenha certeza do que se está adquirindo. Aos 

homens, por exemplo, ela ensina como reconhecer um bom blazer. Num segundo 

momento, ela cita o conhecimento do próprio corpo, ensejando uma lista do que as 

“baixinhas” e “baixinhos”, “gordos”, a mulher com “muito busto” e com “muito 

quadril” devem evitar. Na terceira parte convida os leitores e leitoras a desconfiar do 

excesso de intimidade dos vendedores, que tem por objetivo: estimular o consumo. 

Finalmente, disponibiliza-se a “garimpar” boas peças em pontas de estoque, lojas de 

fábrica, grandes varejistas, ruas de comércio popular, comércio internacional e em 

liquidação. Em meio a tantas sugestões, preserva-se a obediência ao estilo e a prioridade 

à qualidade. Esta última, sem dúvida, demanda um custo maior.     

 No exercício da compra, essa coerência tem que ser acionada. E, na opinião de 

Constança Pascolato (2009, p. 45), é algo que deve ser feito pelo próprio executor-

criatura do estilo e com cautela: 

Na hora de comprar roupas, vá sozinha. No momento de escolher o que lhe 

cai bem, a decisão e a responsabilidade são experiências solitárias, porque a 

amiga, se estiver comprando, vai está tão preocupadas em acertar as escolhas 

que muito provavelmente banalizará as suas. Se estiver só fazendo 

companhia, talvez morra de inveja das suas comprinhas. Portanto, esse é um 

momento supremo de autonomia e independência. Nunca esqueça de que 

comprar é sim um verbo perigoso e, por isso, as chances de errar são 

recorrentes. Jamais compre por impulso. O mundo não vai acabar se você 

voltar no dia seguinte e, por pura má sorte, a peça que você tanto queria não 

estiver mais na loja. Pense que não tinha que ser sua. Depois de um tempão 

experimentando coisas em lojas bacaníssimas, uma parisiense chic de 

verdade pode dizer – e diz – tranquilamente para a vendedora qualquer coisa 

como: Je vais reflechir um peu.       

  

Um consumo cauteloso, reflexivo, mas que, ainda assim, precisa existir para dá 

forma ao estilo criado. Ou melhor, a própria produção do estilo só se reconhece 

imageticamente. Uma construção montada através do consumo e concomitante a ele. A 

ação é ainda mais complexa, como coloca Pascolato (2009): 

Preste atenção no seguinte: os melhores looks invariavelmente são aqueles 

que parecem ter sidos obtidos sem nenhum esforço, mesmo que tenha dado 

um trabalhão para conseguir. O que encanta é a imagem mais formal, 

absolutamente natural, como se você tivesse nascido assim. Tudo pode – e 

deve – ser bem planejadinho na sua roupa, mas o objetivo final, a impressão 

geral, deve ser de espontaneidade e naturalidade
66

 (p. 46).    

  

É expressivamente essa aura de naturalidade que diferencia a espetacularização 

do indivíduo na atualidade. Em o Processo Civilizador (1994), Norbert Elias atesta, 
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através de um estudo minucioso dos manuais de etiqueta, que não existe atitude natural 

nos homens em sociedade. Os corpos são adestrados, condicionados ou, na perspectiva 

de Foucault (2008), docilizados. Um condicionamento que continua sendo caro, mas 

pode ser introjetado ao ponto de parecer natural não apenas para o decodificador, mas 

pelo próprio emissor da mensagem.        

 Em muitos momentos o presente trabalho entra em consonância com os escritos 

de Richard Sennett (1998) sobre as interfaces entre o público e o privado nas 

experiências mais próximas aos dias atuais. Por exemplo, quando observa a 

desnecessidade do contato físico numa sociedade onde os meios de comunicação 

aumentaram as informações acerca do outro; o paradoxo entre o isolamento e a 

visibilidade – um dos alicerces do nosso argumento, em especial, no segundo capítulo – 

e o interesse compulsivo pelo conhecimento da personalidade, entre tantas outras 

observações.            

 Entretanto, apesar de concordar com a metáfora de narciso como a ética 

protestante atual, com enfraquecimento da comunidade, de que certa indiferença parece 

reinar, ao contrário do que atesta Sennett (1998), não acreditamos que a comunidade se 

torna incivilizada. Talvez, o que se conheça como comunidade tradicional, de contato 

físico e rotineiro tenha se modificado em suas estruturas e relações. Mas, fisicamente ou 

em rede, personagens ou avatares são erguidos e novos códigos de civilidade coexistem 

com os que perpassam os tempos.        

 A própria afirmativa de Pascolato (2009), de que se deve parecer o mais natural 

possível, fortalece nossas impressões. O papel do artifício agora não é simplesmente se 

deixar ostentar como produto de um laborioso e articulado exercício, como na corte de 

Luís XIV (RIBEIRO, 1998). O projeto atual é mais astucioso e habilidoso, deve de 

travestir a natureza. Essa impressão natural envolve esforços sísifos, incluindo 

transformações aloplásticas, como maquiagem e, autoplásticas, cujas intervenções são 

mais profundas, como cirurgias plásticas.        

 A opinião da autora não é única. Ao contrário, reverbera o “espírito do tempo”
67

 

ou a mais nova tendência, já que mudanças e transformações cada vez mais rápidas e 

fugidias mobilizam as engrenagens do mundo globalizado. Isso exige do indivíduo uma 

capacidade de adaptação tão rápida quanto às novas deste contexto. Mas tudo dentro de 

uma coerência com o estilo que se constrói e se deve seguir.     
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 Tradução livre da palavra alemã zeitgeist, que consiste no conjunto de todo conhecimento humano 

acumulado ao longo dos tempos que se apresenta em um dado momento da história. 
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 Cláudia Matarazzo (2005) evoca essa adaptabilidade dentro de uma fidelidade 

ao estilo, quando diferencia moda como forma de expressão “imposta de fora para 

dentro” (p. 14) e o estilo que se faz de dentro para fora, constituindo “uma marca 

registrada” (p. 15): 

Apesar da aparência única, é preciso saber integrar-se ao ambiente para não 

destoar na paisagem, adequando-se a qualquer contexto. Talvez um dos 

segredos para isso seja gostar de si próprio, para irradiar bem-estar e, a partir 

daí, assumir uma atitude segura, porém suave, sem agredir ninguém [...]. São 

indivíduos que pensam grande e têm uma visão muito eclética do mundo. 

Porém, embora pensem como milionários extravagantes, jamais parecem 

exagerados. A atitude deles é sempre aquela mais adequada ao momento e às 

circunstâncias. É a diferença entre quem tem estilo e quem acha que pode 

adquiri-lo com dinheiro. Não pode! (MATARAZZO, 2005, p. 16).    

          

A opinião de Matarazzo (2005) redunda do julgamento de Pascolato (2009) e, 

portanto, na discussão sobre o “risco de tradição” e o “risco emergente”. Mais cortante, 

a última apreciação institui um paradoxo entre quem tem estilo e aqueles que têm 

apenas poder aquisitivo. O mero capital econômico parece aquém do capital simbólico 

dos “tradicionais”.          

 A sociologia do gosto, elucidada por Bourdieu (2010), perscruta essas opiniões 

espontâneas relacionadas às apreciações estéticas ou no consumo de objetos culturais 

dentro dos mecanismos de distinção social de grupo e, acrescentamos, individual. A 

fabricação de novos gostos ou o apego à tradição também podem funcionar como 

dispositivos de demarcação societal.        

 Helena Perim Costa (2006), formada em Comunicação Visual e pós-graduada 

em Design Gráfico, apesar de apresentar como título: Guia de Elegância de uma reles 

mortal, já inicia seu livro com um questionário composto de trinta perguntas que irão 

“revelar” se a leitora é uma reles mortal, uma vítima da moda ou um exemplo de 

elegância. A partir daí, uma imposição nos chamou atenção. Ao final do questionário, 

logo após os breves comentários sobre cada um dos três perfis – reles mortal, vítima  da 

moda ou exemplo de elegância -, uma explanação que parece contradizer as discussões 

atuais sobre o indivíduo no saber sociológico: 

Se empatou A com ou B com C ou A com C – Sinto muito, minha amiga, 

mas você está em total crise de identidade. Além deste livro, eu te 

aconselharia uma terapia, umas revistas de moda, a sua mãe para te dar 

orientações e muita calma nessas horas (COSTA, 2006, p. 17).  
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Em tom de brincadeira, ela só reafirma o que as duas autoras citadas, Pascolato 

(2009) e Matarazzo (2005), de forma mais discreta, também ditaram com os seus 

conceitos de estilo: a formação de um eu coerente, fiel a um estilo. Daí a referência no 

título da sessão do cantor Raul Seixas que utiliza a metáfora “metamorfose ambulante” 

para falar no constante processo de transformação em que se encontra o indivíduo. As 

defesas dessas autoras iriam de encontro ao que o cantor propõe.     

 Os manuais pesquisados, ao contrário, louvam um indivíduo estável, pelo menos 

aparentemente. Algo que parece incongruente com as discussões que se tem sobre 

indivíduo contemporâneo, como as elucidações de Stuart Hall (2005). Na sua análise 

sobre a chamada identidade na pós-modernidade, argumenta que as velhas identidades, 

que outrora estabilizaram o mundo social, entraram em declínio. O que restou foi uma 

crise de identidade. O autor apresenta numa tipificação simplificada três modelos de 

sujeitos que dizem respeito a contextos determinados.     

  O primeiro é o sujeito iluminista, baseado numa concepção de indivíduo 

totalmente centrado, unificado, coeso. O seu centro é um núcleo interior originado e 

desenvolvido intrasujeito. Esse centro é a própria identidade desse sujeito. Sua essência. 

 O segundo é o sujeito sociológico, aquele que tem a consciência de que essa 

centralidade não advém apenas da razão e não é natural, mas se mostra como parte e 

produto de múltiplas relações do convívio social. Uma identidade inserida no mundo 

individual, mas também no público. É dessas relações que ele consegue sua estabilidade 

e coerência.           

 Finalmente, o chamado sujeito pós-moderno, cuja identidade não é fixa, 

essencial ou permanente. Uma identidade historicamente construída, maleável às 

mudanças constantes da atual conjuntura e, dessa forma, plural. Identidades seria o mais 

plausível para se referir ao sujeito pós-moderno.      

 Há uma contradição entre o sujeito diagnosticado por Hall (2005) e o sujeito ao 

qual os manuais de etiqueta fazem referência, mais propensos aos dois primeiros 

modelos, o iluminista e o sociológico. Pode-se utilizar como alegoria as divergências 

entre moda e estilo. O primeiro conceito mais voltado à puerilidade do sujeito pós-

moderno e o estilo próprios dos dois sujeitos antecedentes.     

 A moda enquanto movimento de mudanças rápidas e periódicas, marcada pela 

efemeridade (LIPOVETSKY, 1989). E o segundo como algo constante e duradouro. 

Estilo algo para que se desprende energia e investimentos pessoais para ser construído e 
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ao qual se deve fidelidade. Ele (estilo) pode ser relacionado com elegância, entendido 

por Vanessa Barone (2010) como o arsenal de ações dos que tem estilo: 

Na minha visão, um guarda-roupa equilibrado é composto de 20% de peças 

“da moda”. O restante deve ser de roupas e sapatos que tenham a cara do 

dono. Dessa forma, dá para manter um figurino atualizado com as tendências 

da estação sem virar um “frankestein” do estilo. Não acredite em que lê nas 

revistas de moda. Para maioria dos mortais, mudar de aparência conforme o 

sabor da moda fica esquisito. Não dá para ir do punk ao nerd, ou de 

romântica à sadomasoquista em apenas seis meses sem comprometer a 

credibilidade
68

. Manter um estilo, apesar do vaivém da moda, é um desafio. 

Mas é também a melhor forma de passar uma mensagem de autoconfiança, 

estabilidade e, por que não, inteligência (p. 15).      

  

A frase em destaque, que se remete à credibilidade, conseguida com fidelidade 

ao estilo e não com a adoção de todos os lançamentos da moda, é bem cartesiano. 

Talvez, indique aquela eterna busca de equilíbrio e ponderações, típicos dos tempos em 

que as mudanças são as próprias molas propulsoras do contexto. O discurso de Barone 

pode ser reiterado nas palavras de Kalil (2011): 

O estilo é mais do que uma maneira de se vestir: é um modo de ser, de viver 

e de se relacionar com o mundo. Nele estão suas escolhas particulares, 

desejos, humores e até mesmo suas fantasias. A moda é uma proposta da 

indústria. O estilo é uma escolha pessoal. Moda é oferta. Estilo é escolha. O 

estilo se utiliza da moda para renovar seu repertório. A moda passa, o estilo 

permanece [...]. Mais do que o ato de escolher, quem tem estilo faz um 

depoimento de si mesmo, com toda nitidez. De longe dá para saber que tipo 

de pessoa você é. O estilo manifesta a sua identidade social e sinaliza para os 

outros de que modo você quer ser tratado e avaliado. Estilo é muito mais 

importante do que moda. Estar na última moda não é nenhuma garantia de 

estilo. Muito ao contrário: quem adere indiscriminadamente a todas as 

novidades que a moda propõe não tem estilo pessoal nenhum; fica sempre 

com a cara da moda e nunca com a própria cara (p. 17-20).   

  

A autora supracitada, num argumento próximo ao de Matarazzo (2005), recorre 

à autoestima – pré-requisito dos chics – na produção e no transcorrer do investimento 

em um estilo. Mesmo quando abordar o passar do tempo, quando diz: “na sua trajetória 

de construção de estilo você vai dar de cara com as imposições do tempo”(KALIL, 

2011, p. 20), ela cita adaptações, como a supressão dos decotes mais aprofundados, 

dando lugar a uma discrição igualmente sedutora, a coerência ao estilo pode ser 

mantida.            

  Como Pascolato (2009), Kalil (2011) se propõe a auxiliar na construção de seus 

estilos. Nesse caminho, ela apresenta algo comum aos manuais contemporâneos, porém 

de uma forma mais direta e, podemos dizer, didática: através de jogo de proporções de 
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cores, texturas, tecidos.         

 As indicações iniciais são praticamente as mesmas dispostas nos passo a passo 

proposto pela primeira: olhar-se no espelho de frente, de costas e por todos os ângulos 

possíveis; buscar em fotografias uma leitura ótica de suas imagens para se ter uma visão 

realista; e, por fim, assistir vídeos para se ver em movimento. Detetive de si mesma, a 

leitora poderá, a partir daí, submergir suas “fraquezas” e potencializar os pontos fortes 

de sua aparência.          

 Daremos início a essa abordagem na próxima sessão. Nela serão discutidos os 

discursos mais pragmáticos, menos relativos, inseridos nesses manuais: o momento em 

que se fala o que vestir, o que descartar, com base em modelos ideais pré-determinados, 

como os conceitos de magreza e elegância.    

 

4.1.1 O corpo, o disciplinamento dos gostos e o direcionamento do consumo 

Passados quinze anos da primeira edição do Chic, muito do seu conteúdo – 

ampliado nesta edição – continua valendo. O exercício do estilo em busca da 

individualidade que propúnhamos nos anos 2000 se mostrou tão importante 

quanto “estar na moda”. O desejo de ser “única” criou novas necessidades e 

produtos sob medida – especialmente no território da beleza do corpo. Por isso 

não foi possível manter várias dicas de cortes de cabelos e tratamento de beleza 

da edição de 1990. A tecnologia e a velocidade das descobertas científicas 

mudaram completamente o panorama daquele tempo para cá (KALIL, 2011, p. 

14).   

 

Ao lermos esse trecho do Chic: um guia de moda e estilo para o século XXI 

(2011), de autoria de Glória Kalil, damo-nos conta da velocidade da ciência, da 

tecnologia e da informação nos dias atuais. Se lido por alguém exterior a essa realidade, 

pode causar estranhamento. Em especial, o reconhecimento de que em pouco mais de 

uma década, um conjunto de convenções sociais relativos à apresentação, relações 

sociais e consumo tornou-se praticamente obsoleto.       

 No tópico anterior, foi discutida a noção de estilo atrelado ao consumo orientado 

por esses manuais que se propõem a oferecer ferramentas para criar e seguir um estilo. 

A incompatibilidade entre a sugestão da construção de um estilo – que prenuncia uma 

imagem acabada – e os discursos da teoria social – que enxerga um indivíduo 

inconstante em um mundo de incertezas -, foi evocado no tópico anterior, mas não se 

deu por encerrado.           

 Nesta sessão, a análise recai sobre as diretrizes do consumo propostas nas fontes 
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pesquisadas. Mais uma vez, a grande maioria do material aponta para certa 

padronização, embora ressalvas permeiem a tessitura dos discursos, como o que disse 

Vanessa Barone (2010, p. 20), imediatamente após afirmar que o estilo deve se elevar 

em detrimento das oscilações da moda: 

Acabamos de ver que as pessoas possuem diferentes estilos. Mas vestir-se de 

acordo com um perfil não justifica ficar paralisado em certas manias. Já reparou 

que tem gente que só usa um tipo de roupa? Para essa gente, qualquer variação é 

uma ameaça à estabilidade [...]. Apesar de justificáveis, essas manias atrapalham 

o desfrute de um universo de possibilidade que o ato de vestir engloba. Trocar de 

figurino muda a perspectiva do olhar, além de fazer com que as pessoas também 

nos olhem diferente – como se tivéssemos trocado de pele. Em resumo, manter 

um estilo é bom. Não ficar escravo dele é melhor.   

 

Essa incongruência do discurso parece estar completamente contextualizada 

com a realidade atual. O indivíduo ora parece consciente no que defende, ora rompe 

com o que defendeu ou agrega outras possibilidades, subjetivando a própria ideia de 

identidade. Algo que remete a uma das últimas publicações de Bauman (2011) no Brasil 

sobre a sociedade líquida moderna. Num trecho da introdução ele afirma: 

A identidade está sempre em statu nascendi; cada uma das formas que assume 

padece de uma contradição interna mais ou menos aguda, cada qual em maior ou 

menor extensão insatisfatória e ansiando por revisão, cada qual carece da 

autoconfiança que só poderia ser oferecida por uma reconfortante expectativa de 

vida longa (BAUMAN, 2011, p. 25). 

 

Parece convivente que um manual de etiqueta e estilo tente lançar apontamentos 

para a aparência, a apresentação em sociedade, as relações humanas, o consumo. Por 

mais incisivo que se queira ser, a escrita tem que soar sugestiva e, se não passiva, pelo 

menos flexível. Numa sociedade onde o self centraliza a existência, esse tipo de atitude 

é a mais razoável.            

  A brandura da forma do discurso, muita vezes, diverge das imposições 

que o conteúdo apresenta. Relações de simbiose: com a delicadeza que a conjuntura 

pede, a mensagem é igualmente transferida. É o que faz Kalil (2011, p. 31) ao referir-se 

aos biótipos: 

Tronco longo, pernas curtas, quadril pesado, muito busto, braço fino, muita 

altura, pouca altura, tornozelo grosso, ombro caído... Não importa o seu tipo 

físico, descubra as peças do guarda roupa que disfarçam suas imperfeições e 

valorizam seus pontos fortes. Na hora de definir o tipo físico, a maioria das 

pessoas costumam levar em contas apenas duas medidas: a altura e o peso. Ou se 

é alta ou baixa ou se é gorda ou magra. No entanto, há muitas outras 

características a serem observadas. Ninguém precisa me dizer, por exemplo, que 

tenho o tronco curto e as pernas compridas [...]. A partir de observações pessoais 
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como essas, é possível entender por que uma peça não pode ser a mesma no 

guarda roupa de tipos diferentes de mulheres.      

   

Discurso comedido e normatização assegurada.  Dois pontos nesse trecho são 

ressaltantes para a nossa análise. O primeiro refere-se à padronização de altura, peso, 

pernas longas ou curtas, pouco ou muito busto, quadril largo ou estreito.  Apesar de toda 

a subjetividade diagnosticada e por vezes, cultuada, os padrões não apenas existem 

como são apresentados como pontos fracos ou fortes, disfarçáveis ou realçáveis.   

  Os padrões são construções culturais socialmente reconhecidos. Mais que 

isso, em meio a tantas falas que parecem convergir para um furacão de verdades 

desusadas e esquemas inconscientes, há um corpo ideal socialmente reconhecido no 

Brasil. Ou melhor, há corpos ideais, se nos reportarmos aos escritos de Luc Boltansky 

(2004, p. 158), que diz: 

A valorização da “magreza” cresce quando se passa das classes populares às 

classes superiores ao mesmo tempo em que cresce a atenção dada à aparência 

física e que decresce correlativamente a valorização da força física, de maneira 

que dois indivíduos da mesma corpulência serão considerados como magros nas 

classes populares e gordos nas classes superiores.    

 

De certo, desde o momento em que Boltansky (2004) construiu sua pesquisa aos 

dias atuais, isso vem se relativizando. O próprio acesso à mídia e seus ícones de beleza, 

personificados em artistas, modelos, celebridades espontâneas, denotam essa 

multiplicidade e quebra dessa antítese de origem econômica, trabalhista e social, mas 

ainda permanecem alguns traços.         

 O modelo de corpo endossado pelos manuais de etiqueta é o mais comumente 

compactuado na atualidade: corpo alto, magro e rijo, sinônimos de elegância. A silhueta 

“l” da qual fala Vigarello (2006). Esses três requisitos estão tão socialmente engessados, 

que não precisa fita métrica ou balança. A medida está no olhar, na imagem socialmente 

construída que se tem do outro. Essa figura constata essa afirmação: 
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              Fonte: http://eli-emagracendo.blogspot.com.br     

  

Como a própria Kalil (2011) colocou, medidas não se resumem ao peso e à 

altura. A partir daí, enumerou os quatros tipos básicos de configuração corpórea: tronco 

curto com pernas longas; tronco longo com pernas curtas; tronco e busto mais pesados 

do que o quadril; e o tronco leve com quadril avantajado. E completou: “quem estiver 

fora desses modelos pode comemorar e subir na passarela porque a maioria dos mortais 

– homens e mulheres – se queixa exatamente das dificuldades dessas proporções” 

(KALIL, 2011, p. 32). A eles foi acrescentado um tipo que a autora interpreta como 

desfavorecido pela moda: a “baixinha”.       

 Para deixar o jogo das proporções visualmente didático, foram selecionadas 

cinco mulheres correspondendo a cada biótipo. Na primeira página, as representantes 

vestem tom escuro, o preto, nos pontos a serem sobressaltados, e cor clara, 

aparentemente a branca, nos locais que devem ser dissimulados. Na página seguinte, 

justaposta à anterior para que possamos observar a validade dos efeitos propostos, o 

inverso se constitui: escuro nas regiões que se deve disfarçar e a cor clara nas que 

devem ser evidenciadas. Como numa obra de arte, cuja imagem é controlada pelo olhar 

do artista (Figura 3). 

http://eli-emagracendo.blogspot.com.br/
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Fonte: KALIL, Glória. Chic: um guia de moda e estilo para o século XXI. São Paulo: Senac, 

2011, p. 34-35. 

 

A partir daí, todos os modelos de corpos são detalhadamente mostrados e 

estudados nas seguintes seções: objetivo; contraste claro/escuro; formas/linhas; 

padronagens; dica definitiva; aposte em; evite. Inseridos nessas partes, o que se deve ser 

consumido para melhor atender aos padrões de corpo ideal. Cores, tamanho, peças, 

recortes, estampas, estilos de decotes, tamanho de salto, acessórios. Tudo 

detalhadamente disposto para atender ao objetivo máximo: dissimular.   

 Nas edições anteriores, lançadas a partir de 1996, parte dessas subseções já se 

faziam presente, mas não com as minúcias colocadas na atual. A anterior consistia num 

jogo para recortar de ilustração. Assim, Kalil (1996) tentava dar conta de quem tivesse 

duas características de biótipo em um só corpo como, por exemplo, tronco curto e 

quadril “pesado”.          

 Já na edição de 2011, esse jogo já não mais aparece. No seu lugar, várias fotos 

de cada tipo específico de corpo com as mulheres dispostas das imagens acima. Um 

exercício imagético não apenas de claro e escuro, mas de longo e curto, folgado e 

apertado, tecidos finos e pesados, decotes em formatos diferenciados, tipos de saltos, 

modelos de sapatos, acessórios que valorizam cada estilo de físico. Algo próximo a um 

sketchbook
69

 (Figura 4)  

 

 

                                                             
69

 Caderno, livro ou compêndio de papéis ou outros tipos de materiais utilizados por artistas e estilistas 

para desenha e/ou pintar parte do seu processo criativo. 
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Figura 4 – o que as “baixinhas” podem ou não podem vestir 

 

      Fonte: KALIL, Glória. Chic: um guia de moda e estilo para o século XXI. São Paulo: 

Senac, 2011, p 37-38.  

 

Outras “lacunas da natureza” também foram incluídas no capítulo “outras 

amolações”, algo também presente nas edições anteriores. Por ordem estão: “sem 

bumbum; “pernas grossas”; “busto pequeno”; “ombros caídos”; “ombros largos”; “com 

barriga”; e “tamanho G”.         

 Essa última exigiu da equipe de produção envolvida na realização do livro um 

trabalho maior, certamente. São, ao todo, nove laudas onde se discorre sobre os 

disfarces, por de textos e imagens, conselhos, apostas, todo um aparato discursivo. No 

texto inicial diz Kalil (2011, p. 69-70): 

Nunca conheci quem estivesse feliz acima do seu peso normal. Mas não é o caso 

de se sentir excluída do mundo, correndo o risco de estar sempre sem roupas 

para sair, infeliz, trancada em casa – e comendo mais! Diferentemente do que se 

imaginava, a onda dos fitness, a maior consciência sobre alimentação e o 

encantamento as top models exercem não levaram as pessoas a emagrecer [...]. 

Mas enquanto a balança estiver desfavorável, a aparência não precisa andar na 

contramão. Assuma o fato – ainda que temporariamente. Roupas ajudam muito a 

disfarçar os quilinhos a mais [...]. Seu corpo é pesado, então, a ordem é provocar 

uma ilusão de leveza e de movimento, valorizando as regiões com menos 

volume.         

  

 

O espaço do que se pode ou não usar foi ampliado. De uma página com 

imagens a serem observadas e seguidas pelas leitoras, exemplificada aqui pelo modelo 
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“baixinha” (figura 4), passou-se a várias páginas onde os modelos e comprimentos são 

censurados, dando lugar ao que seria correto usar para o objetivo final: parecer mais 

magra (figura 5).   

Figura 5 – o ver para crer das estampas e do comprimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: KALIL, Glória. Chic: um guia de moda e estilo para o século XXI. São Paulo: 

Senac, 2011, p. 77 

 

Apesar desse arsenal de disfarces indicar uma adequação à obediência a um 

modelo de corpo ideal e da necessidade de aceitação do outro ser uma constante, todos 

esses cuidados fazem parte de uma cultura narcisista. De acordo com Le Breton (2009), 

a retórica da alma é substituída pela do corpo sob o império do consumo. Um momento 

em que o hedonismo é vivenciado ao extremo e num universo de múltiplos significados.  

 O mesmo corpo que se adéqua aos padrões e busca pertencimento nos grupos é o 

que se enxerga individual, diferenciado, singular. Como diz o autor acima citado, o 

corpo é transformado numa espécie de íntimo companheiro de estrada. Dele se exige “a 

melhor apresentação, as sensações mais originais, a boa aparência, a boa resistência, a 

juventude eterna, as ostentações das marcas distintivas mais eficazes” (LE BRETON, 

2009, p. 86). Nessa realidade, o corpo retira-se parcialmente das antigas sociabilidades, 

assumindo certa atomização, mas, ainda assim, levando em conta os padrões 

socialmente postos. Ao mesmo tempo, lugar tenente do indivíduo, que se expressa por 

ele e pelo consumo que orquestra.         

 Essa dualidade entre indivíduo e coletivo não se apresenta como novidade. Mas 
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o que se vê são padrões corporais sendo expandidos, ditados e introjetado pelos 

indivíduos. Os mesmos que se dizem alforriados dos mandamentos vigentes são os 

mesmos que aderem a esses valores, o que prova que, apesar da cultura atual ser calcada 

no self, é um self articulado com preceitos sociais coletivamente enraizados.  Algo que 

acaba por relacionar-se à perspectiva eliasiana de processo civilizador (1993; 1994). 

 Segundo Elias (1993), a civilização é um processo. Dentro dele os laços de 

dependência continuam a existir com outras roupagens, com novas formas de mando. 

Numa sociedade de livre concorrência e mobilidade social, a vitória e a derrota do outro 

são imperativas: “o ganho de um é necessariamente a perda do outro, que se dê em 

termos de terra, capacidade militar, dinheiro ou qualquer outra manifestação concreta de 

poder social” (ELIAS, 2009, p. 87).        

 As páginas dedicadas ao eclipse dos excessos de um corpo considerado fora dos 

padrões de magreza atesta isso. É o que Le Breton (2009, p. 87) denomina “ocultação 

do corpo”: 

A preocupação com a aparência, a ostentação, o desejo de bem-estar que leva o 

ator a correr ou se desgastar, a velar pela alimentação ou a saúde, em nada 

modifica, no entanto, a ocultação do corpo que reina na sociabilidade. A 

ocultação do corpo continua presente e encontra o melhor ponto de análise no 

destino dado aos velhos, aos moribundos, aos deficientes ou no medo que todos 

temos que envelhecer. Um dualismo personalizado de algum modo se amplia, é 

necessário não confundi-lo com “libertação”. A esse respeito, o homem só será 

libertado quando qualquer preocupação com o corpo tiver desaparecido.  

 

O que fortalece esse argumento, além da mídia, do que reverbera no senso 

comum e na multiplicação de dietas milagrosas, centros de estéticas e fitness, são os 

próprios discursos desses manuais. Sendo um conjunto de regras sociais, se inscrevem 

num determinado espaço e tempo.  Refletem os valores, a cultura, os modelos sociais. 

 Em Chic [érrimo]: moda e etiqueta em novo regime (2004), Kalil diz que o 

conhecimento dos códigos oferece ao indivíduo maior liberdade para flanar num mundo 

cheio de sinais contraditórios. Segundo a autora, os códigos podem ser transgredidos 

por quem os conhece. A transgressão intencional é um depoimento de independência. Já 

a transgressão por pura ignorância é um erro e faz o indivíduo se sentir inseguro, de 

acordo com Kalil (2004).         

 De todas as fontes consultadas na pesquisa, a única que não monta esquemas 

destinados ao consumo direcionado ao padrão corpóreo atuante é o Na Sala com 

Danuza (2007). Ainda assim, dentro das regras e dicas que profere, ela deixa evidentes 

esses padrões. Citaremos dois momentos. O primeiro, quando se refere aos jantares na 
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casa de terceiros: “se você estiver de dieta ou for complicada para comer, tipo enjoada 

ou macrobiótica, fazer o quê? Em qualquer caso é melhor alimentar-se antes em casa” 

(2007, p. 34).           

 O segundo é quando dá dicas sobre como enfrentar o avanço da idade, visto 

como um entrave: “sejamos sinceros: maravilhosos não é, mas não tem jeito. É bem 

melhor ter trinta e fazer loucuras do que ter sessenta e ser sábia e experiente” (2007, p. 

216). E prossegue com o seu depoimento até o momento em que diz: “cada um se 

defende à sua maneira; eu escolhi a minha, tenho sido muito feliz, obrigada, e continuo 

pesando 58 quilos. Fácil não é: você não pode comer porque engorda, não pode beber 

porque o fígado já era” (2007, p. 217).       

 Pascolato (2009) enumera algumas formas de disfarçar o que não obedece ao 

padrão corpóreo hegemônico através do consumo de peças entendidas como apropriadas 

aos disfarces. Porém, o faz de modo mais sutil e num espaço mínimo, se comparado às 

laudas reservadas ao mesmo assunto no Chic (2011).     

 Intitulada “Roupas que ajudam (ou final feliz para pequenas tragédias das nossas 

imperfeições)”, a sessão tem início com uma justificativa de Pascolato (2009, p. 55): 

“nem sempre estamos na nossa melhor forma física, e quase sempre temos que conviver 

com aquele errinho crasso da natureza com o qual precisaremos compartilhar a vida 

inteira. Não sofra tanto com isso. Aja ao seu favor”.  Assim como Kalil (2011), ao 

explicar em que biótipo o seu corpo se enquadrava, Pascolato (2009) inclui-se na 

reflexão, o que a aproxima do leitor ou a leitora. Sem dúvida, um estratagema de 

convencimento.          

 Os itens estão seccionados em: “volume abdominal”, “referência nacional” 

(glúteos considerados pequenos ou grandes); “seios fartos ou não”; pernas curtas, 

vírgula”; “postura, pescoço e papada”; excesso de peso ou falta dele”. Todos os itens 

seguem com os preceitos de camuflagem, de um lado, e ressalta, de outro. Mas não é o 

único direcionamento de consumo. Ao contrário, ele é onipresente em todo o livro. 

 No próximo tópico, enredaremos uma discussão sobre a beleza não apenas 

relacionada ao referencial de corpo magro, mas à juventude. Quais os discursos trazidos 

por esses manuais com relação à atenuação dos efeitos do tempo? Essas atitudes de 

coagir Chronos a não se deixar mostrar na superfície corpórea envolvem-se com a 

questão do consumo em várias relações possíveis: desde as compras adequadas até aos 

tratamentos estéticos.      
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4.1.2 O consumo concentrado na luta contra o tempo 

 

Para mim a beleza é maravilha das maravilhas. Só os sujeitos acanhados não 

julgam pela aparência. O verdadeiro mistério do mundo é visível, nunca 

invisível... Sim, Mr. Gray, os Deuses lhes foram favoráveis. Mas o que os deus 

dão, tornam a tomar depressa [...]. Sua beleza se esvairá com a mocidade e 

imediatamente poderá contar com triunfos, senão viver dessas migalhas de 

triunfos que a memória do passado tornará mais amarga que as derrotas [...]. O 

mundo é seu por tempo! [...]. Juventude! Juventude! Nada há neste mundo além 

da juventude! (WILDE, 2006, p. 60-61).    

 

Esse é um dos trechos mais citados do romance: O Retrato de Dorian Gray, do 

poeta, crítico e dramaturgo irlandês Oscar Wilde. O livro, originalmente publicado em 

1890, conta a história do belo Gray que, aos 20 anos, temeroso diante da efemeridade do 

tempo e da beleza, diz que é capaz de vender até alma em troca da eterna juventude. A 

partir daí, tem a beleza e a juventude conservadas enquanto o quadro envelhece e 

ostenta as mágoas e as maldades que Gray vai elencando durante a vida.   

 O desenrolar da história é mais dramático. Todavia, o que nos interessa por hora 

é alegoria trazida por Wilde, denunciando o hedonismo do final do século XIX. 

Atualmente, isso se exacerba. Ciência, tecnologia e mídia assumem a responsabilidade 

de contar os sinais corpóreos do tempo e estandartizar o culto à juventude, visto como 

sinônimo de beleza e potência, como no trecho acima. Ideia fixa na nossa sociedade 

contemporânea.           

 Atualmente, a velhice, na maioria das vezes, constitui sinônimo de obsolescência 

e estagnação. Num contexto onde o novo e o acesso a ele demarca posições e segrega 

grupos e indivíduos, o passar da idade e as consequências físicas e motoras disso são 

vistas como fraqueza.           

 Andrea Moraes, em artigo do livro de História do Corpo no Brasil (2011), 

organizado por Mary Del Priore e Márcia Amantino, escreveu sobre o lugar dos velhos 

e do envelhecimento no século XXI. De acordo com a autora, a idade cronológica 

funciona como critério de atribuição de status nas sociedades ocidentais modernas. 

Ainda é um elemento chave de participação na vida social, embora se multiplique o 

discurso da liberdade absoluta, em que as fronteiras entre idades foram fragilizadas e até 

dissipadas com a promoção do individualismo contemporâneo. Mas há o que se 

questionar. Segundo Moraes (2011, p. 429): 

Na passagem do século XX ao século XXI, presencia-se uma expansão na oferta 

de formas de manipulação da apresentação da idade, seja por meio de um 

controle sobre o próprio corpo – o qual se encontra cada vez mais desenvolvido 
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pelo uso das tecnologias, como cirurgias plásticas, cosméticos, medicamentos, 

dietas alimentares e exercícios físicos – seja pela adoção de gostos e etilos de 

vida caracterizados próprios de determinados grupos etários. Nas sociedades 

contemporâneas, essas formas de manipulação são oferecidas como bens de 

consumo individual, e os sujeitos são incentivados a entrar nesse mercado. [...] as 

escolhas individuais se fazem a partir de relações sociais em que os valores 

referentes à classe, gênero, cor, religião e tantos outros são postos em ação. 

 

Há, portanto, um espaço de subjetividades, mas os valores não foram dissipados. 

Até mesmo as discussões sobre a terceira idade, que ganharam fôlego nas ciências 

sociais a partir da década de 1970, fazem parte desse novo horizonte de inserção social, 

com o avanço da geriatria e da gerontologia. A partir dos anos de 1990, os filmes, as 

novelas, as revistas e debates científicos acerca do “novo velho” proliferaram-se.   

 Entretanto, em meio a tanta euforia, existe algo que nos chamou a atenção. Esse 

“novo velho” precisa cumprir algumas exigências sociais para angariar “o título”. Ter 

saúde, disposição e certa velocidade física, conhecimentos dos assuntos mais atuais, 

contato com a internet, frequentar festas. Enfim, o que, ao primeiro olhar, pode parecer 

a caída dos muros etários que segregam os idosos e, portanto, algo como se pode 

aplaudir com fim das fronteiras, pode, por outro lado, indicar uma sobrecarga. É como 

se a senha para ser aceito fosse a transposição dos efeitos do tempo.    

 Os manuais de etiqueta e estilo, inseridos nessa conjuntura, possuem mensagens 

que demonstram a veracidade dessas impressões. Pascolato (2009, p. 15-16), por 

exemplo, justificando o porquê de escrever seu livro, diz: 

Não sou atriz de novela, não canto, não danço e, aos sessenta e nove anos, as 

pessoas pedem para tirar fotos ao meu lado como seu eu fosse uma pop star [...]. 

Junto com essa notoriedade, de que gosto por se na medida exata, sem exageros, 

observo que no fundo todo mundo quer saber qual é a minha fórmula mágica 

para estar tão em ordem a essa altura da vida [...]. É também para as pessoas 

entenderem que não importa a idade, faz todo sentido ter vontade de mudar, de 

melhorar [...] algumas ideias básicas que, em última análise, respondem à 

curiosidade geral de como é possível estar sempre arrumadinha a essa altura do 

campeonato.          

  

 

Em menos de duas laudas e num mesmo tópico, o da apresentação, intitulado 

“sessenta e nove, sim”, a consultora toca quatro vezes no mesmo assunto: a idade. Não 

só dela, mas como conseguiu chegar “tão em ordem”, como se tivesse vencido uma 

condição etária.  

Pascolato (2009, p. 176) é a autora das publicações analisadas que mais se 

dedica à discussão sobre a idade e o consumo considerado adequado para cada idade. 

Num certo momento, no tópico “abstraia das rugas e capriche no look”, diz ela: 
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Nunca me preocupei com rugas, na verdade. Preocupo-me com o look de 

maneira geral. Não só com detalhes, fico me olhando para ver como posso 

melhorar [...]. Há mil coisas possíveis de serem feitas no caso de cuidados e 

tratamentos de pele, para todas as idades, que não demandam interferências 

cirúrgicas tão invasivas e agressivas quanto uma plástica. Peeling, laser, botox, 

cremes especiais. Sim, são caros, mas garanto que saem mais barato do que uma 

plástica e melhora muito a aparência.  

 

 Apesar de uma “oposição” aos recursos mais invasivos, ela não nega outros 

recursos utilizados igualmente para amenizar as “sequelas do tempo”. Em determinado 

momento, quando continua na sua argumentação contra a cirurgia plástica, diz que tudo 

o que se faz de falso, à medida que o corpo envelhece, torna-se uma cicatriz, uma 

deformação.            

 A tônica do discurso relacionado à idade gira em torno de como lidar com a 

crueldade do tempo da forma mais sensata e tranquila possível. Parte daí capítulos e 

subcapítulos como “façam do tempo um aliado, jamais um inimigo”, “prepare-se para a 

longevidade”, “cuidado para não virar adultescente”, “mantenha-se jovem aos sessenta”. 

 A partir do estilo de consumo e de vida, vai enxertando argumentos. Com 

relação à atividade física, por exemplo, ela indica o pilates e apresenta a justificativa 

simultânea à repreensão:  

Se você, como eu, não consegue se imaginar numa academia, vestindo roupas 

justíssimas e dando impactantes saltos aeróbicos, é capaz de usar um pretexto 

para ficar parada. Só que a vida passa e a decadência física é um processo 

natural. Pense em uma alternativa, mas mexa-se. Caminhada, Yoga, natação, 

dança, não importa, desde que lhe dê algum prazer e traga resultados 

(PASCOLATO, 2009, p. 128).  

 

Castro (2007), escrevendo sobre a hegemonia do culto ao corpo na sociedade 

contemporânea, verifica que ele é um fenômeno que envolve também a chamada 

terceira idade; inclusive nos programas públicos voltados para esse segmento – que 

ganha notoriedade devido à queda na taxa de natalidade e aumento de longevidade - 

priorizam a atividade física como requisito para a vida saudável.     

 Nas academias pesquisadas pela autora, foram focos de estudos a Yoga, a 

ginástica convencional e a ginástica específica para terceira idade. Ela observou que os 

objetivos da prática são os motivos de saúde, a tentativa de se prolongar a vida e o 

esforço em dar sentido à vida no momento em que se aposentam, perdem sua função-

chave, com saída dos filhos de casa e estão vivendo a ausência dos parentes ou amigos 

mortos. Assim, priorizam a saúde, qualidade de vida, a jovialidade e a sociabilidade. 

Um estilo de vida voltado para ideia de juventude, como afirma Castro (2007): 
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Não por acaso, em todas as academias visitadas, havia algum tipo de atividade, 

horário ou sala especial para idosos. A imagem da juventude, associado ao corpo 

perfeito e ideal – que envolve as noções de saúde, vitalidade, dinamismo e, 

acima de tudo, beleza – atravessa contemporaneamente, os diferentes gêneros, 

faixas etárias e classes sociais, compondo, de maneira diferenciada, diversos 

estilos de vida. E a fábrica de imagens – cinema, TV, publicidade – ao lado da 

impressão escrita, tem, certamente, contribuído para isso (p. 112).  

 

   O culto ao corpo jovem e saudável possibilita várias atitudes. A mais criticada 

nos manuais é que Pascolato (2009) chama de “adultescente”. Tal opção parte dos que 

concentram todos os esforços numa juventude forçada, ou “adolescência prolongada” 

(2009, p. 133). Nessa cansativa e vã odisseia, envolvem consumo, estilo de vida, 

comportamentos e todos os âmbitos da vida. Porém, a atitude vista como a mais 

plausível é que investe, sim, em exercícios, tecnologia de retardamento da juventude, 

mas, em especial, exercícios e discrição.       

 A discrição, pode-se dizer, é unanimidade nos manuais que tratam do assunto, 

que não são todos, é interessante destacar. Matarazzo (2005, p. 36) fala da adequação 

das roupas à idade na sessão “moda para mais de 40”: 

Acredite: um dos segredos de mulheres que parecem não sentir a passagem dos 

anos, e que envelhecem cada vez mais bonitas, é a capacidade de adaptar seu 

guarda roupa a cada momento da vida [...]. Com a maturidade, dominamos muito 

mais esse tipo de linguagem. [...]. Conhecemos nossas limitações e pontos fortes 

[...]. Estabilidade financeira [...]. A partir de uma certa idade – dos 35 em diante -

, estamos no auge: realizações, mais seguras, ainda jovens, com a sensualidade 

ativa e – importante – com perspectivas e possiblidades de mudanças. 

 

 O discurso de Matarazzo (2005) é, na mesma proporção, otimista e 

inconsistente. Ela coloca a maturidade como epicentro do domínio completo da imagem 

e da vida, e ao contrário do que fazem as outras, não oferecem caminhos de atitudes, 

estilos de vida e consumo. A discrição é metaforizada para a ideia de controle de tudo e 

segurança, mas, ainda assim, destaca um espaço para os alertas relacionados ao corpo: 

O corpo muda. Não estou negando esse fato. Apenas não acho que mude 

necessariamente para pior. O fato de ganharmos alguns quilos e medidas não 

quer dizer que não possamos usá-los ao nosso favor [...]. Pense que cada 

mudança em seu corpo pode estar traduzindo experiências riquíssimas como a 

maternidade e outras paixões. Mudanças que só podem contribuir para que você 

se sinta mais poderosa em sensações, mas sensual, mais gostosa mesmo! 

Naturalmente, esse é um exercício intelectual e de autoconhecimento que talvez 

lhe exija muito mais do que horas diárias exercitando-se entorpecida pela música 

em alguma academia. Mas garanto que o resultado é muito mais duradouro e 

gratificante. Experimente! (MATARAZZO, 2005, p. 37-38). 
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 As fronteiras entre alguns manuais de etiqueta e livros de autoajuda, em muitos 

momentos, parecem mínimas. A escrita de Matarazzo (2005) elucida bem essa questão. 

O diferencial maior ser o esforço dos manuais de etiqueta em encaixar os seus leitores 

nas regras sociais, embora de forma sutil, já que estão locadas no contexto das “políticas 

de vida individuais” (BAUMAN, 2011, p. 21).       

 Ancorado nas reflexões de Bourdieu, Bauman (2011) reafirma que a coesão 

está sendo substituída pela estimulação na sociedade de consumidores. Isso se dá a 

partir de mídias que convidam o indivíduo ao consumo, a práticas diversas, a tomar 

decisões num rico universo de opções.      

 Isso pode ser percebido, segundo ele, pela forte imposição de comportamento 

promovido pela ação da sedução; pela prática do policiamento das condutas operadas 

pelas relações públicas e a publicidade; e pela regulação normativa em si, com a criação 

de novas necessidades e novos desejos (CAMPBELL, 2001). Assim, certos estímulos 

substituem a coerção mais direta. Apesar da candura do discurso, a cadência da 

ideologia hegemônica permanece. É como se Matarazzo (2005) tentasse atenuar o lado 

mais rígido da regra social.         

 Glória Kalil, em todas as publicações pesquisadas, um total de cinco, faz 

referência à questão da idade. A única que não monta a interface entre idade e consumo 

é o Alô Chic! (2007), na qual expõe uma seleção de dúvidas dos internautas sobre 

etiqueta social contemporânea e responde, de acordo com os parâmetros atuais de 

cordialidade
70

.           

 Em Chic [érrimo]: moda e etiqueta em novo regime (2004), ela reserva um 

tópico denominado “moda e fora de moda através da idade” para discorrer acerca do 

assunto. Durante todo o percurso, direciona a forma certa de consumo para cada idade 

em cada um dos sexos. O texto de início já faz indicativo de que a linguagem e mais 

pragmática do que a de Matarazzo (2005), e as regras são muitas mais assinaladas por 

travessões, listadas, para que a mensagem fique mais visível:  

Nada envelhece mais uma pessoa do que perder a leveza, as medidas da 

juventude. Ao manter a mesma silhueta, o mesmo peso, você prolonga imagem 

de jovem por muito tempo. Outra coisa importante é prestar a atenção para 

deixar seu look ficar muito datado; não mudar por uma questão de estilo é uma 

coisa, não mudar nunca é ficar desatualizado. Mesmo levando em conta o 

vaivém da moda – que faz muito dos itens a seguir virarem o must da estação a 

qualquer momento – confie na nossa lista de tiros certos que derrubam a 

aparência de juventude (KALIL, 2004, p. 181). 
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 Entendida pela autora como civilidade. Forma essencialmente amistosa de se viver em sociedade.  
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 Dois pontos supracitados merecem destaque. O primeiro é dica que se tenha a 

aparência mais jovem: conserva-se com as antigas medidas antropométricas. Ou seja, a 

ideia de beleza vincula-se à juventude e, talvez, a um corpo mais exíguo. O segundo 

ponto é a velocidade com que a moda opera, quebrando esquemas de gostos, 

manipulando os conceitos de certo e errado, feio ou bonito. Invertendo-os, 

desconstruindo, trazendo à cena principal. Caso inédito numa cultura consumista. Como 

diz Lipovetsky (1989), é “o império do efêmero”. Bauman (2008) ilustra com maestria 

essa situação, quando pesquisa a cultura de consumo e a sociedade dos consumidores: 

Um manual de moda muito influente, muito lido e respeitado, editado para a 

temporada outono-inverno por um jornal prestigioso, oferece meia dúzia de 

visuais chaves para os próximos meses... que vão colocar você a frente das 

tendências de estilo”. Essa promessa foi adequada e calculada com habilidade 

para chamar a atenção. Com muita habilidade, na verdade, pois com uma frase 

curta e ágil conseguiu abordar todas, ou quase todas as preocupações e os 

estímulos alimentados pela sociedade dos consumidores e nascidos com a vida 

de consumo (BAUMAN, 2008, p. 107).  

 

 Pode-se traçar um paralelo com o que foi relatado pelo autor com o discurso de 

Kalil (2005). Igualmente inserindo na sociedade de consumidores e a ela apropriados, 

podemos perceber que o manual de moda influente descrito por Bauman (2008) e o da 

autora em análise, utilizam-se da mesma estratégia. O primeiro com relação com as 

novidades da moda. O segundo relacionado à juventude. Ambos incitam os leitores ao 

consumo e ditam regras em tom de estímulos.       

 Kalil (2005) tece seus estímulos, de início, através do tópico “coisas que 

envelhecem [para ela]”. Entre o que elenca, nos chamou a atenção o seguinte: 

“minissaia depois dos 40 complica... (nem que você tenha pernas maravilhosas)” 

(KALIL, 2005, p. 182). Mais uma vez o distintivo da idade. Nesse momento, a revelia 

do que disse no início da sessão, mesmo com as medidas antropométricas de outrora, a 

idade invalidaria certos usos.         

 Em seguida um tópico irônico: “liberados só para menores de 8 anos [para 

ela]” (KALIL, 2005, p. 183). Nesse trecho, um arsenal vocabular com conotação 

culturalmente decifrado, ou mesmo partilhado por alguns grupos específicos. Proíbe-se, 

por exemplo, cores meigas e look romântico. O discurso é tão direto e excludente que 

faz qualquer mulher acima dos vinte anos se sentir acometida pela Síndrome de Peter 

Pan
71

.            
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 Síndrome que também pode ser chamada pela abreviação SSP. São diagnosticados com essa síndrome 

indivíduos que se recusam a aceitar a idade real, tomando atitudes infantilizadas.  
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 Na sequência, “razões suficientes para ligar o desconfiômetro [para ela]”, em 

que diz que mulheres mais velhas podem ser elegantes, extravagantes, muito 

interessantes, “só não podem acreditar que tem vinte anos” (KALIL, 2005, p. 184). 

Segue como “liberado para maiores de setenta anos [para ela]”, a “etiqueta do silicone”, 

segundo afirma a mesma: 

Peito grande engorda e envelhece: tudo o que as mulheres mais odeiam no 

mundo. Mulheres de peito pequeno ficam com uma silhueta mais leve e juvenil, 

e as de peitos grandes parecem sempre matronais e velhas. Que tal? A gente 

passa a vida querendo ser jovem e magra para, de repente, cair numa siliconada 

que vai no sentido oposto! (KALIL, 2005, p. 185).  

 

A partir desse elogio à magreza e à juventude, parte-se para os conselhos 

direcionados aos homens. Em “coisas que envelhecem [para ele]”, mais cuidados com o 

que se fala do que com a aparência propriamente dita como, por exemplo, “achar 

Caetano e Gil rebeldes”, “dizer que o futebol-arte acabou” (KALIL, 2005, p. 187). 

Absolutamente, nada é citado que se possa relacionar com a magreza.   

 Não pretendemos negar todas as transformações que ocorreram,  especialmente 

no final do século XX, nos preceitos estéticos masculinos. A própria expansão da 

indústria dos cosméticos endereçados para o segmento masculino e o aumento do leque 

de opções de produtos voltados para homens atentam isso. Mas, no Brasil, o tipo ideal 

de homem e os discursos dos manuais de etiqueta parecem preservar os valores de 

antes.            

 Vigarello (2006), vistoriando as mudanças relativas ao corpo e a beleza dos 

franceses e francesas em fins do século XX, diz que o tema do “belo sexo” – expressão 

que apontava o lugar social da mulher como da beleza, divergente do papel do homem, 

que era do trabalho – perdeu suas razões de ser. O autor intitula o tópico em que estende 

essa discussão de “a beleza em regime de igualdade” (VIGARELLO, 2006, p. 177) por 

entender que a beleza atualmente está emancipada do espectro da “força” ou da 

“fraqueza”. No Brasil, essa igualdade, como vimos, ainda precisa ser relativizada. 

 Outro fator interessante que nos reporta à consolidação do estilo de vida e de 

família burguês oitocentista: os homens não podem usar anéis, nem cabelos presos, nem 

cabelos tingidos.          

Coisas que envelhecem [para eles]: 

[...] rabos de cavalo com alguns fios brancos...  

- rabo de cavalo com cabelos brancos 
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- rabo de cavalo 

- tingir cabelo (sinto muito, mas é verdade 

Perguntas que você poderia fazer a uma certa altura da vida [para ele]: 

[...] – Seu filho usa anéis nos cinco dedos? Ótimo. Mas você deve ficar só com a 

aliança, e olhe lá. 

- o anel de formatura? Guarde na caixinha do seu primeiro dentinho. Aliás, 

considere doar seu dentinho para um banco de dentes e o anel de formatura para 

uma casa de caridade (KALIL, 2004, p. 186-187).    

 

 É interessante lembrar que o século XIX é considerado o demarcador dos trajes 

e estilos de vida masculino e feminino como se conhece tradicionalmente até os dias 

atuais. Souza (1987) produziu uma análise inédita no Brasil, pesquisando a moda do 

século XIX, quando a comunidade acadêmica entendia o tema como frívolo. Ela 

descreve os antagonismos entre as indumentárias e a relevância que a moda teve por ser 

o único meio lícito das mulheres, pelo menos as da elite carioca, expressarem-se.  

 Gilberto Freyre também abordou o tema em várias de suas obras. Em Modos 

de homens e modas de mulheres (1987), que reúne uma série de artigos, o autor 

declara: 

Quando se diz do homem que vem sendo favorecido por circunstância, um maior 

criador de modos de ser, de agir, de decidir, de construir, do que a mulher, 

superior na criação de modas, de vestir, de criar filhos, de ser religiosa, de 

pentear, de calçar, de cozinhar, de fazer doce, não se subestima a mulher nem se 

deixa de estimar o valor representado pelas modas (FREYRE, 1987, p. 37). 

 

 Pode-se correlacionar a declaração de Freyre (1987) com o argumento de 

Veblen (1985), quando esse chega a falar em consumo por procuração. Esse se realiza 

na sociedade oitocentista, quando a mulher representa o poder aquisitivo do marido a 

partir das roupas e acessórios que ostenta. Ele deve prezar pela austeridade na 

apresentação pessoal. À mulher do modelo ideal burguês, a camada dominante, cabia à 

exposição do luxo patrocinado pelo cônjuge.  

 

4.1.3 A reformulação da imitação e distinção das marcas luxuosas 

Estilo é uma expressão muito pessoal de quem você é e, sempre que você se 

veste, reafirma uma parte de si. Lembre-se disso durante a leitura deste livro, ao 

pensar em quais serão suas cem peças [...] sabe, não importa como você se 

imagina no próprio anúncio de moda particular ou qual é o seu estilo, todas nós 

confiamos em algumas peças fashion, as quais de fato são nossos pilares de 
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estilo. As peças a seguir são os meus. E aposto que algumas delas poderiam ser 

(deveriam ser!) os seu também. Então, forneço a seguir minhas 100 +. Do 

vestido linha “A”
72

 ao tênis, do anel de coquetel ao pretinho básico. Essas são as 

peças que resistiram ao tempo, tanto comigo quanto na indústria da moda [...]. 

Essas peças são tão pessoais quanto qualquer mulher. Afinal, ler este livro é 

como se eu a levasse para dentro do meu guarda roupa [...]. Consumidoras, 

preparem-se (GARCIA, 2009, p. 18-19). 

 

 É assim que Nina Garcia (2009), editora de moda da revista Marie Claire 

americana, inicia seu livro As 100 +: o guia de estilo que toda mulher fashion deve ter. 

Ao abrir a edição, o leitor se depara com um glossário de nomes de marcas, histórias 

dessas marcas e dos produtos que ali estão. Junto a isso, quais as celebridades que 

utilizam aqueles produtos e histórias envolvendo pessoas famosas num momento em 

que usavam esses produtos.           

 A lista não segue o que parece ser convencional a quem se lança a oferecer 

dicas ou determinar o que se deve ter num guarda-roupa, no caso em questão, feminino. 

Matarazzo (2005) cita tailleur
73

, terninho estruturado, saia e calças pretas, camisa 

branca, blazer preto. Apesar de sabermos que ela também fala para leitores e leitoras 

pertencentes às camadas sociais específicas, as altas e médias, pelo dialeto peculiar e 

pela utilidade das roupas – caso do tailleur – a autora não cita as marcas nem tampouco 

o “nome de batismo” dos produtos, como faz Nina Garcia.     

 No guia de estilo de Garcia  (2009), já na letra A isso pode ser observado, 

quando utiliza o termo “aviadores” para se referir a um modelo de óculos. Como a 

organização é em formato de glossário, ela apresenta a história dos óculos de modelo 

aviador, mas marcas que o produziram após a Ray Ban, primeira fabricante e criadora 

do modelo, e a lista dos “fãs famosos” (p.34). Na própria apresentação do produto, a 

dinâmica do texto escrito é bem diferente dos tradicionais dicionários:  

Lembre-se de Kate Hudson no filme Quase Famosos. Tom Cruise em Top Gun – 

Ases indomáveis – Brad Pitt em Clube da Luta. Leonardo DiCaprio em O 

aviador [...]. São óculos escuros eterna e universalmente modernos que, de 

imediato, trazem aquele fator elegante.  Use-o com o jeans mais velho ou com a 

jaqueta mais nova feita sob medida por YSL
74

 e pareça igualmente igual 

(GARCIA, 2009, p. 23). 
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 Conhecido por “linha A” por ser mais estreito na parte superior, abrindo suavemente até a barra. Foi 

criado pelo estilista Chistinan Dior nos anos 1950 (CASTRO, 2009, p. 308). 
73

 “Conjunto feminino composto por saia e casaco ou casaco e calça, também conhecido por costume” 

(SABINO, 2007, p. 571).  
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 Yves Saint Laurent, nascido na Argélia em 1936, é dos mais famosos estilistas de moda do mundo. Em 

1953 iniciou seus trabalhos em Paris. Em 2002, encerrou sua carreira. A Maison YSL, porém continua 

suas atividades até os dias atuais.  
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 Esse é um dos muitos exemplos de citações de modelos e produtos, nomes de 

marcas e de celebridades que observamos nas referências no seu livro. Algo que não 

causa estranhamento a quem, durante toda a pesquisa, teve contato com dezenas desse 

tipo de publicação. É claro que esse é o exemplo mais pragmático, mas não é o único. 

 A própria Garcia (2009), na esteira do sucesso que o primeiro livro obteve, 

produziu o segundo, O livro negro do estilo (2010). Consiste num guia de como usar 

roupas de maneira correta. Nele, um passo a passo é postado para se chegar à definição 

do “estilo da leitora” – algo proposto pelas autoras brasileiras e já discutido neste 

capítulo – e as opções de estilos de celebridades que possam servir de inspiração às que 

decidirem seguir as suas recomendações.          

 Pascolato (2009), de forma mais sutil, também fala desses produtos, em meio a 

assuntos como espiritualidade, autoestima, gentileza e saúde. No tópico “produtos que 

nos ensinam” (2009, p. 94-95), ela defende detalhadamente as vantagens em se ter um 

modelo específico de bolsa da marca Chanel
75

: 

Sempre achei que um bom produto deve nos ensinar algo. Já escrevi algumas 

vezes que esses são produtos com alma, mais identificáveis no tato, no toque, no 

convívio, do que em descrições conceituais. É o caso de uma pequena bolsa 

Chanel [...]. De qualquer forma, a bolsinha em questão, com a qual eu não 

convivia muito, é um dos modelos mais clássicos da Chanel. Não tem nada de 

muito extravagante nem surpreendente, mas tudo é perfeito. Não só tem um 

couro cujo toque é um prazer, como também o cheiro é superagradável. A cor é 

perfeita. Tem uma corrente de ouro fosco – suavemente ornamentado – que nada 

interfere nas outras coisas que eu decidir usar, um brinco de prata, por exemplo. 

Peso e tamanho são ideais, ainda que ela pareça ser menor do que é. Com 

divisórias, tem um monte de lugarzinhos para colocar todas as coisas: o cartão, o 

batom, o espaço exato para o celular, na vertical, num canto. Para completar, 

vem com um livrinho absolutamente civilizado que ensina como cuidar dela [...]. 

É um produto que está além da moda [...] uma bolsa feita para durar – e não para 

ser a bolsa da estação. Uma vida longa, aliás, é tudo o que devemos esperar 

desses produtos com alma.  

 

 Na sua argumentação, ela fala em qualidades técnicas e estéticas da bolsa e 

ressalta a questão simbólica. Num primeiro momento, no trecho em destaque, diz 

Garcia (2009) “essas são as peças que resistiriam ao tempo, tanto comigo quanto na 

indústria da moda” (p. 19). Já Pascolato (2009, p. 95) fala num produto que transcende a 

moda – aqui entendida como sinônimo de passageira, efêmera -, uma bolsa “feita para 

durar – e não ser a bolsa da estação”. São as chamadas “peças atemporais” que, para 
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 Marca que traz o sobrenome de Gabrielle (1883-1971), sua criadora. Considerada uma das maiores 

marcas de luxo do mundo, hoje tem como estilista o renomado alemão Karl Lagerfeld, que conquista a 

clientela da marca por mesclar as atuais tendências, cores e tecidos, com os ícones imortalizados pela 

marca.   
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fortalecer o argumento escrito, a autora registra o discurso imagético: a fotografia da 

bolsa (figura 6).    

                

Figura 6 – “Produtos que nos ensinam”

 

        Fonte: PASCOLATO, Constança. Confidencial: segredos de moda e estilo e bem-viver.               

São Paulo: Jaboticaba, 2009, p. 96.         

  

 O texto imagético é um recurso extremamente utilizado por Pascolato (2009). 

No exemplo citado, ele foi o arremate do texto escrito. O elogio às qualidades da bolsa 

foi contemplado pela imagem do objeto. Mas, em alguns momentos, as imagens 

aparecem como ilustração.          

 Elas elucidam o estilo de vida, o “estilo” pessoal e os poderes aquisitivos e 

simbólicos da autora. Por exemplo, no item “como descobrir o seu rosto e ter prazer em 

maquiá-lo”, está disposta uma fotografia com maquiagens de marcas famosas que o 

leitor ou leitora supõe ser de Pascolato (2009), já que a ideia do livro é desvendar os 

segredos de beleza e dicas sobre o estilo de vida da consultora. O que acontece também 

em outros tópicos que ilustram o livro, mas, certamente, depõem sobre os gostos da 

autora. (figura 7).  
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Figura 7 – Imagens e discursos sobre Pascolato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PASCOLATO, Constança. Confidencial: segredos de moda, estilo e bem-viver. São 

Paulo: Jaboticaba, 2009, p. 188; 122; 8. 

  

 Como se pode adquirir o estatuto de atemporalidade num contexto de 

transformações rápidas e contínuas? A resposta vem de Lipovetsky e Roux (2005) em 

meio a tantos outros estudiosos que escrevem sobre o consumo contemporâneo: 

vivemos no tempo das marcas e da exacerbação do consumo simbólico. Algumas 

marcas, em qualquer esfera do mercado, são entronadas como produtoras do luxo atual. 

É dai que vem a definição da atemporalidade do luxo. Segundo Lipovetsky Roux 

(2005):  

A nova cultura que se impõe é marcada por uma economia do luxo. Nesse 

contexto, as marcas, sua concepção – comunicação – distribuição adquiriram 

uma superfície e uma significação novas que é importante decifrar atentamente 

caso se queira compreender o que se passa de inédito no universo dos bens 

preciosos (p. 8).    

 

A discussão sobre o luxo é onipresente em vários segmentos do saber. Da 

Sociologia à Comunicação Social, autores debatem o tema. Na realidade, desde a Grécia 

Antiga se tem tratado das Leis Suntuárias acerca do luxo, visto como dispêndio, vaidade 

e, por isso, algo que prejudica a natureza e felicidade humana. Santo Agostinho apontou 

para o luxo como enfraquecedor do homem. As Reformas Protestantes de Lutero e 

Calvino denunciaram-no e condenaram-no. No Movimento Iluminista, as admoestações 

acerca do luxo continuaram, sendo ele visto como artifício e excesso, sobretudo, com os 

escritos de Rousseau. A partir de oitocentos, ele foi problematizado nas Ciências 

Humanas; autores por autores como Veblen (1985) e Tarde (1993).   
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 O luxo para Lipovetsky (2005) é transhistórico, pois, desde os primeiros grupos 

humanos pela troca simbólica e suntuária, instituiu-se a sobreposição do social ao 

natural. Nos primórdios, materializavam-se nas festas, onde se imbricavam sentidos 

religiosos, econômicos e sociais. A festa, momento de exceção, dizia respeito ao 

excesso no culto metafísico.         

 Este trabalho está ancorado no conceito de Lipovetskyano de luxo. Ele tem 

origem no espírito ou no prazer do dispêndio, que precedeu o entesouramento dos 

materiais raros e é um fenômeno cultural que perpassa a vida humana. Sua forma de 

expressão depende dos contextos, mas o conteúdo é, necessariamente, o dispêndio. 

 A partir da ascensão da burguesia, nas cortes italianas do século XIV, segundo 

Lipovetsky (2005), o luxo laicizou-se. Passou-se, então, a amar e estimar os objetos 

como entes queridos, numa cultura cada vez mais hedonista, abrindo-se à meritocracia e 

aos discursos individualistas. O luxo chega à contemporaneidade seguindo à lógica da 

moda e do mercado. 

Levado por uma procura em forte expansão e marcado por uma concorrência 

feroz, o universo do luxo tende a aventurar-se em práticas análogas às 

observáveis nos mercados de massa: explosão dos custos de lançamento e da 

publicidade, comunicação de “choque” ou transgressiva, inflação de lançamentos 

de novos produtos, encurtamento da duração de vida dos produtos, aumento das 

ofertas promocionais no mercado dos perfumes, cosméticos, exigências de 

resultados financeiros a curto prazo. É verdade que todas essas novas estratégias 

não são inelutáveis e destinadas a um avanço ilimitado, a tal ponto que podem ter 

efeitos perversos a longo prazo. Mas nem por isso traduzem menos e entrada 

estrondosa das indústrias do luxo na era do Marketing [...]. A época 

contemporânea faz recuar os imperativos da moda, mas vê triunfar o culto das 

marcas e dos bens raros (LIPOVETSKY; ROUX, 2005, p. 50-51). 

 

O culto das marcas atende as demandas comerciais e do poder simbólico. E as 

mudanças não ocorreram apenas na esfera do quem ou o que cultuar. Disso o contexto 

cultural dá conta. As empresas unem forças com o marketing e imprime aura sagrada no 

que produz. Para visualizar a dimensão dessa aliança, é relevante lembrar que em 

aproximadamente vinte anos, as pequenas empresas e os artesãos e semi-artesão de 

luxo, de modo geral, cederam lugar aos conglomerados de dimensão internacional.  

 O Moët Hennessy Louis Vuitton S.A (LVMH) – holding francesa advinha da 

entre o grupo de Moët et Chandon, Hennessy e Louis Vuitton – foi o primeiro dos 

grupos a reestruturar o mercado de luxo com uma lógica mais agressiva de venda e 

propaganda. A partir daí, outros grupos foram surgindo no mercado de luxo globalizado 

que passou a pousar seus tentáculos em parcelas de mercado extensivas.    
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 De acordo com Lipovetsky (2005, p. 15), o mundo do luxo que se inscreve 

aparece com uma síntese inédita e antinômica entre lógica estética e lógica financeira; 

de imposições de produtividades e de savoir-fare tradicional; de inovação e de 

conservação de herança. E essa situação teoricamente vista como paradoxal, ao mesmo 

tempo em que enriquece ainda mais os conglomerados, constroi necessidades de 

consumo e fetichiza produtos que recebem uma aura diferenciada.    

 Dana Thomas, no seu livro Deluxe: como o luxo perdeu o brilho (2008), como o 

subtítulo sugere, denuncia essa mercadologização ilimitada do luxo. Com dados 

estatísticos e conhecimento histórico do setor, lamenta que o foco não esteja mais na 

arte do luxo, mas sim nos resultados financeiros. A autora nomeia “refugiados do luxo” 

os estilistas, os perfumistas e executivos que deixaram o trabalho na esfera do luxo, 

quando esse mundo corporativo chegou, e preferiram recomeçar o trabalho abrindo 

pequenos negócios.          

 Essas, porém, não são lutas individuais. Marcas de renome como Chanel e 

Hermes
76

 tentam conservar a exclusividade, o trabalho artesanal das peças e utilizam 

como estratégia o aumento dos preços para conservarem a qualidade e o alto capital 

simbólico. E conseguem. Argumento rigorosamente próximo à ideia geral que se tem do 

luxo contemporâneo, sobretudo, para os seus usuários e aspirantes.   

 Para Pascolato (2009, p. 95), usuária, “luxo não é só uma questão de vestimenta, 

é um objeto de seu interesse ao qual você recorre quando está precisando de um 

pequeno prazer”. Até mesmo o corpo bem tratado: “é o maior luxo contemporâneo – ser 

é mais importante que ter, afinal [...] luxo como exclusividade e busca por excelência” 

(2009, p. 93). Na sua fala, o luxo é prazer, é exclusividade e excelência. Ou seja, ainda 

que esses conglomerados tenham acelerado o mercado, a ideia de luxo ainda se reporta 

ao deleite naquilo que parece trazer um prazer acima da vida ordinária. Um prazer que 

passa por negociações simbólicas.        

 Um luxo para si que invade, inclusive, o exercício do consumo, como escreve 

Kalil para os leitores e leitoras do seu manual Chic [érrimo]: moda e etiqueta em novo 

regime (2004, p. 199-200): 

Você pode ir tranquilamente a qualquer loja do mundo para olhar as tendências, 

ficar atualizada sobre os lançamentos e os novos sapatos e depois ver se quer ou 

                                                             
76

 Marca fundada em 1837 por Thierry Hermès era, inicialmente, especializada em fabricação de selas 

para cavalos e materiais de equitação. Com o advento do automóvel, ampliou a gala de segmentos, 

especializando-se também em malas, bolsas e carteiras. Hoje, fabrica também relógios, perfumes, 

gravatas, lenços e outros artigos (SABINO, 2007, p. 321). 
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não comprar. Se alguém olhar feio, problema de quem o fez [...]. Está na hora de 

desmistificar esse assunto. [...] Só quem conhece o melhor aprende a pedir e 

conseguir coisas boas para sua vida.  

 

Autores como Herbert Spencer (1987), Simmel (2008) e Veblen (1985), 

analisaram a dimensão social da moda a partir da segunda metade do século XIX. 

Dessas análises, foram produzidos arcabouços teóricos citados e revisitados, em 

especial, a partir das últimas duas décadas do século XX e continuam sendo 

referenciados.           

 Spencer (1987) visualiza os princípios de imitação e distinção para os quais a 

moda – enquanto mudança rápida e periódica – é vital. A mutabilidade da moda 

decorria do fato das classes socialmente inferiores, buscando respaldo social, copiarem 

o estilo de vida e os trajes das camadas dominantes. Para manterem a distância, estas 

criavam novas modas.         

 Simmel (2008) endossou e aprofundou a discussão, relacionando os princípios 

complementares à vida nos centros urbanos e à expansão do individualismo. Ele 

enxerga as grandes cidades como espaço privilegiado de sistematização da moda e do 

individualismo. Isso tem a ver com uma vida mais exposta aos espaços públicos que 

requerem boa apresentação.         

 Finalmente, Veblen (1985), como já exposto, trabalha com a noção de consumo 

conspícuo ou ostentatório. Ou seja, aquele consumo vivenciado para destacar a situação 

econômica do indivíduo.         

 O que observamos, porém, é que na atualidade o acesso às novidades já não 

pode ser considerado o arauto diferenciador dos princípios de imitação e distinção. Os 

grandes magazines, que tiveram início no século XIX, expandiram-se e enriqueceram. 

Hoje, possuem acesso imediato às novidades e produção concomitante às das grandes 

marcas. O que vai diferenciar, então, é um consumo ostentatório por meio das marcas 

de luxo, daí o valor simbólico que o luxo agrega. Concordamos com Lipovetsky (2005, 

p. 51-52), quando diz: 

O esnobismo, o desejo de parecer rico, o gosto de brilhar, a busca da distinção 

social pelos signos demonstrativos, tudo isso está longe de ter sido enterrado 

pelos últimos desenvolvimentos da cultura democrática e mercantil [...]. Os 

sentimentos elitistas, a exigência de comparar-se vantajosamente com os outros 

não tem nada de novo, mas se recompõem hoje a partir da própria lógica do 

neoindividualismo, mais para si do que vista à estima do outro. 
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Esse neoindividualismo também é um ponto crucial nesta análise. Vive-se um 

hedonismo mais individualista do que coletivo. O luxo serve mais a uma promoção de 

imagem pessoal do que de grupo. Não eclipsa este, mais prioriza àquele. Tal 

neoindividualismo tem sua principal expressão na posse, no consumo de variadas 

marcas. Tem suas preferências. São “clientes fieis” de várias delas, mas não prezam 

pelo luxo monogâmico, como se para vivenciá-lo fosse necessário diversificar as 

escolhas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As regras são onipresentes na coexistência em grupo. Orais, escritas, oficiais, 

informais, tácitas. Direcionam-se para e sobre o corpo, demarcando a sua normatização, 

orquestrando tecnologias (MAUSS, 2003). Não é diferente na sociedade brasileira 

contemporânea. De caráter oficial ou extraoficial, elas se sobrepõem aos indivíduos e 

atendem escopos.         

 Os manuais de etiqueta proliferam-se no Brasil a partir do século XIX. Momento 

de mudanças substanciais, especialmente para o Rio de Janeiro, capital da colônia e 

espaço de transformações nos espaços físicos e simbólicos, com a convivência entre os 

nobres e burgueses exilados, advindo de Portugal, e a elite social local. Essas 

publicações tornaram-se relevantes para esse convívio e para a reformulação do sistema 

hierárquico dentro do grupo dominante e entre ele e os demais substratos sociais.  

 No Brasil republicano, esses manuais foram incorporados à rede de ensino, com 

as mesmas finalidades para as quais foram criados na Europa ocidental: reconhecer, 

adestrar corpos, e direcionar opiniões. Cabia ao Estado-nação o papel difusor dessas 

normas, como Elias (1993), havia diagnosticado.      

 Atualmente, a situação é completamente diferente. O Estado flexibilizou os seus 

tentáculos. Todavia, as regras persistem mesmo numa ambiência de Globalização e 

discursos hegemônicos de louvor à liberdade de ação e individualismo. Várias mídias, 

seja impressa, falada ou digital, fazem essas normas reverberarem no tecido social. 

Ainda assim, os manuais de etiqueta impressos ampliam seus espaços no mercado. Daí 

nos veio alguns questionamentos. Por que numa conjuntura que cultua a ação individual 

e a liberdade dos corpos essas fontes normatizadoras se multiplicam? Essa foi a 

primeira problemática. Segundo, qual o “tom” utilizado nos discursos dos seus autores? 

 Para tenta responde-los, pesquisas em fontes primárias – os manuais impressos e 

vendidos em mercado editorial na primeira década do século XXI – e fontes secundárias 

foram encampadas. Houve uma dificuldade em conseguir tematizar as sessões, pois, 

apesar de reproduzirem as mesmas semelhantes normas, os assuntos de que um primeiro 

tratava, não era contemplado num outro.       

 Chegou-se, então, ao que, de uma forma ou de outra, se faz onipresente nessas 

publicações: a apresentação pessoal, as relações com os outros indivíduos e o consumo. 

Esses três temas possuíam algo em comum: referiam-se às práticas de grupos 

específicos da sociedade brasileira: as camadas médias e a alta. O público-alvo que, de 
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acordo com Chartier (2004), não corresponde obrigatoriamente ao público-leitor 

propriamente dito, é público “iniciado” no estilo de vida que essas fontes invocam. Mas 

o objetivo da pesquisa eram os discursos, o que apenas tangencia o público.  

 No capítulo denominado “A etiqueta na ambiência corpórea: a relevância 

histórica dos “bons modos” e da apresentação social”, contemplamos dois pontos 

principais. O histórico dos manuais de etiqueta foi o primeiro. A partir daí, observamos 

os objetivos e funções sociais dessas publicações e sua relevância a partir do século XVI 

no Ocidente europeu, e nos oitocentos, no caso do Brasil. A segunda análise, refere-se à 

apresentação pessoal. Pelo que vimos, um minucioso projeto imagético e gestual 

responsabiliza-se por oferecer as ferramentas necessárias a um envolvente depoimento 

de si, demonstrando um ethos contextualizado com o individualismo contemporâneo. 

 Na segunda parte da discussão, intitulada “Civilidade como vetor: as relações 

interpessoais”, observamos a convivência simultânea das regras de sociabilidade 

consideradas tradicionais – as de comprimentos, por exemplo. A análise das relações 

entre grupos e, notadamente, entre indivíduos, elucidou algumas questões importantes 

para pesquisa: o indivíduo quando se apresenta e relaciona-se não impõe ao olhar do 

outro. Ele, na realidade, se submete às apreciações e julgamentos desse olhar. A 

apresentação é apenas um momento dessas experiências interindividuais. Quanto aos 

discursos, disciplinadores, embora em baixo tom, como conselho e acolhedor.  

 No último capítulo, o que chamamos “Os modos e estilos: o consumo na 

etiqueta contemporânea”, os discursos acerca do consumo e, com ele, o controle dos 

corpos e tentativas de se preservar a imagem de juventude, além do que se escreve sobre 

a questão do luxo – reafirmando nossa tese de que o público alvo insere-se nas camadas 

média e alta – no Brasil contemporâneo. O baixo “tom de voz” das falas anteriores dão 

lugar a algo mais imperativo. Um modelo hegemônico de leitora é sancionado: magra, 

jovem e que siga a coerência de um dos estilos que essas publicações elencam. Para 

seguir qualquer um dos estilos, precisa investir numa atividade de consumo direcionado 

por informações atualizadas sobre moda e o que lhe veste melhor.    

 Pelo que se pôde perceber, o perfil celebrado nessas manuais é o feminino. Na 

triagem das fontes, excetuamos os títulos que se reportavam especificamente a 

mulheres, homens e crianças. Optamos por trabalhar por manuais concernentes a um 

público etário geral. Algo, porém, se mostrou constante: o que pensávamos ser público 

geral é, sobretudo, feminino, embora Glória Kalil (2004) e Célia Ribeiro (2008) não 

excluam os homens dos seus focos de mandamentos. 
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 Por meio da análise dos manuais de etiqueta, percebemos muito mais do que 

“tom” providencial utilizado na atualidade para fazer circular as normas. Providencial 

porque como as regras não são simplesmente determinadas; para tudo existe uma 

explicação, uma informação a mais, uma argumentação. Como no modelo de educação 

dos filhos atual, não se manda, conserva-se para se chegar a um consenso. Mas esse 

“consenso”, muitas vezes, é o eufemismo de uma decisão já tomada pelos pais, no 

momento de produção da pauta da reunião. Assim fazem os manuais. Um leque de 

opções é demostrado aos leitores. Cabe aos autores mediar às decisões certas. Se existe 

um conceito de certo, existem predeterminações. Se o mercado editorial investe no 

segmento, é porque há público consumidor expansivo, mesmo com o propagado 

discurso do respeito às individualidades, às subjetividades, á liberdade de ação.       
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