1

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO............................................................................................................................ 03
2. CAPÍTULO
01:
CONSUMO
E
OSTENTAÇÃO
NA
SOCIEDADE
CONTEMPORÂNEA....................................................................................................................... 04
3. PLANO DE AULA...........................................................................................................................
4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................................08

2

APRESENTAÇÃO
Observamos na sociedade atual, formas de consumo que expressam, mais do que
necessidades materiais, físicas ou econômicas. De fato para algumas pessoas o consumo responde
à uma função: ostentar. Qual o sentido da existência deste tipo de consumo? Para que ele serve? E
por quais motivos ele existe? Ostentar é algo natural do ser humano ou isso foi criado em algum
momento do processo histórico como meio de distinção social? Estas são questões norteadoras que
pretendemos desenvolver com as turmas que trabalhamos, nos diversos momentos em que
desenvolveremos nossas oficinas dentro da temática consumo, identidade e status.

O que vamos aprender?
a)
b)
c)
d)

Problematizar situações cotidianas de consumo;
Compreender o consumo como uma prática cultural;
Problematizar as relações sociais a partir das práticas de consumo;
Analisar o significado do consumo numa sociedade desigual.
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apítulo 01: Consumo e Ostentação na
sociedade contemporânea
ATIVIDADE DE SENSIBILIZAÇÃO

1. Assista o vídeoclipe da música "Tá Patrão" do MC Guimê e observe a letra do mesmo:
https://www.youtube.com/watch?v=QToec6FkpzY
Tá Patrão
MC Guimê
2011
Quando dá uma hora da manhã é que o bonde se
prepara pra Vibe
Abotoa sua polo listrada da um nó no cadarço do
tênis da Nike
Joga o cabelo pra cima ou põe um boné que
combina com a roupa
A picadilha pode ser de boy mas não vale esquecer
que somos vida loca
As mais top vem do nosso lado ficam surpresa
ganha mó moral
Se o Paparazzi chega nesse baile amanhã o seu pai
vê sua foto no jornal
Portando kit de nave do ano, essa é a nossa
condição
Olha só como que o bonde tá...
Tá pa... Tá pa... Tá patrão
Tá pa... Tá pa... Tá patrão
Tênis Nike Shox, bermuda da Oakley, camisa da
Oakley olha a situação (2x)
Caralho moleque.. Vai segura
Quando dá uma hora da manhã é que o bonde se
prepara pra Vibe
Abotoa sua polo listrada dá um nó no cadarço do
tênis da Nike
Joga o cabelo pra cima ou põe um boné que
combina com a roupa

A picadilha pode ser de boy mas não vale esquecer
que somos vida loca As mais top vem do nosso
lado ficam surpresa ganha mó moral
Se o Paparazzi chega nesse baile amanhã o seu pai
vê sua foto no jornal
Portando kit de nave do ano, essa é a nossa
condição
Olha só como que o bonde tá...
Tá pa... Tá pa... Tá patrão
Tá pa... Tá pa... Tá patrão
Tênis Nike Shox, bermuda da Oakley, camisa da
Oakley olha a situação (2x)
Tá pa... Tá pa... Tá patrão
Tá pa... Tá pa... Tá patrão
Caralho moleque.. Vai segurando
Quando ouviu o barulho do motor, era nois
passando pela sua quebrada Levanto e foi ver na
janela, na hora que viu ficou impressionada
De Hornet ou de R1, só os foguete as moto eu paro
Eu vou na minha garagem buscar meu Veloster,
Sonato ou Camaro
Tá pa... Tá pa... Tá patrão
Tá pa... Tá pa... Tá patrão
Fonte: A letra da música esta disponível em :
http://www.vagalume.com.br/mc-guime/ta4
patrao.html#ixzz3sVPeERgW

DISCUTINDO O CONTEÚDO

1.

Este clipe e esta música representam o Funk Ostentação. Você já ouviu falar deste tipo de
Funk? Sabe o que significa esta denominação?

2. O que é ostentação?
3. Identifique os produtos ou situações presentes na letra e/ou no clipe da música que
expressam a idéia de ostentação.
4. É correto afirmar que qualquer tipo de produto pode ser usado para ostentar? Justifique
sua resposta.
5. Por que uma pessoa torna o simples ato de consumir em ostentação? Por que ela busca
parecer-se, exibir-se?

ALGUMAS CONCLUSÕES
De modo geral associamos o ato de consumir a uma ação que responde a uma
necessidade material. Mas será? O que acabamos ver neste clipe é que quando o ato de
consumirtem como objetivo a exibição, ele deixa de ser apenas a satisfação de uma
necessidade física e material: saciar a sede, alimentar-se, vestir-se, locomover-se, vestirse e assim por diante. Mas, como explicar este tipo de consumo? Vejamos outras
possibilidades de compreensão sobre o ato de consumir na sociedade contemporânea
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TEXTO DIDÁTICO
Consumo e Ostentação
Já é senso comum afirmar que vivemos em uma sociedade consumista. O entendimento geral
indica que este é um comportamento condenável, pois, revela que nossa sociedade é hedonista, egoísta
e materialista. Em busca da correção desta conduta reprovável, somos
bombardeados por várias prescrições de conduta que visam coibir os
excessos e diminuir nosso consumo, principalmente o consumo
Vocabulário
supérfluo.
Coibir: v.t.d, impedir que continue;
Na contramão deste movimento de denúncia do consumo
Consumista: adj fem, que se
exagerado e sem freios, assistimos o crescimento da popularidade de
refere a pessoa que consome em
um movimento musical conhecido pelo seu claro elogio à ostentação e
excesso, geralmente sem
necessidade;
ao consumo supérfluo. Refiro-me ao Funk Ostentação, um estilo
musical marcado por promover por meio de suas musica, clipes e
Hedonista: adj, fem, que qualifica
uma pessoa ou grupo que faz do
atitudes o consumo de bens de luxo, como roupas, óculos, carros e
prazer um bem supremo;
joias. O funk ostentação formou-se originalmente na periferia de São
Ornado: adj, que vem do verbo
Paulo e seus principais representantes são jovens oriundos de famílias
ornar que é o mesmo que
pobres. Entretanto eles cantam e celebram o luxo nas letras e clipes de
embelezar;
suas músicas. Em seus vídeos aparecem de maneira recorrente vestindo
prescrição: ordem, determinação;
roupas de marcas, com carros importados, ornados por joias de valor e
Simbólico: diz-se aquilo que tem o
acessórios caros. Interessante observar que, reproduzem o mesmo
valor do que representa;
comportamento na vida real, buscando mostrar seu sucesso
pecuniário: adj, que pode referir
profissional e econômico exibindo os bens que são capazes de comprar.
a dinheiro ou tudo aquilo que
pode representar o dinheiro.
Estes jovens cantores exibem marcas muito caras como a Okley,
cujos óculos, por exemplo, apresentam valores que variam de R$ 400,00
a R$ 1000,00. Este tipo de consumo pode ser considerado supérfluo?
Se compreendemos o ato de consumir apenas como uma prática que atende à necessidades materiais,
a resposta seria sim. Afinal, eles poderiam vestir-se, proteger-se do sol e locomover-se sem
necessariamente gastar tanto em produtos de luxo, como carros importados e roupas de marcas caras.
Mas, ocorre que esta primeira resposta é muito simplificadora, pois o consumo não é apenas
determinado pelas necessidades materiais ou físicas. Muitos produtos e bens são consumidos pelo seu
valor simbólico, ou seja, por aquilo que são capazes de representar. Neste caso, o que os jovens
funkeiros e seus seguidores querem representar quando exibem seus produtos de luxo? Quando eles
exaltam e exibem o uso de determinados produtos de luxo, seja em suas músicas e vídeo clipes, seja
em seu modo de vida, estão buscando o reconhecimento social e o status dos grupos sociais
economicamente superiores. Neste sentido, os produtos são consumidos não só pela sua utilidade
prática, mas também pelo seu valor simbólico, ou seja pelo que simboliza. É por esta razão que não
precisam apenas de óculos, por exemplo, eles precisam de um tipo específico de óculos que
comunique para toda a sociedade que eles alcançaram um determinado status pecuniário de maneira a
se distinguir dos pobres. Isto só é possível se tiverem a posse dos bens que comumente estão
associados aos segmentos economicamente ricos da sociedade.
Este tipo de consumo só pode ser observado em sociedades dividas em classes, nas quais os
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grupos economicamente ricos buscam se distinguir pelo tipo de bens que consome. Este é o nosso
caso, pois vivemos em uma sociedade desigual, na qual os grupos sociais privilegiados procuram se
distanciar social e economicamente das camadas empobrecidas pelo uso e consumo de determinados
bens. Neste sentido, é importante observar que, não é, necessariamente, a quantidade de bens
consumidos que promove o distanciamento entre dos mais ricos em relação aos mais pobres. Este
distanciamento que o bem consumido pode representar é determinada pela sua capacidade de
distinguir o rico em relação ao pobre. Vejamos um exemplo: um jovem filho de rico empresário precisa
de um boné para proteger-se do sol ou mesmo para enfeitar-se tanto quanto um filho de servente de
pedreiro. Mas, o primeiro é aquele que apresenta as melhores condições econômicas para comprar um
boné de R$300,00 reais. O mais provável é que o jovem filho de servente de pedreiro compre um boné
de R$10,00. Muito embora os dois bonés consigam suprir a necessidade material que se espera deles,
apenas aquele que custa R$ 300,00 pode simbolizar o prestígio social e o status que promove o
distanciamento do rico em relação ao pobre. É por esta razão, inclusive que existe este boné cujo valor
é de R$300,00. Ele foi feito com este propósito, qual seja, ser usado para demonstrar status e prestígio
para seu possuidor.
A partir deste caso, percebemos como é complexa a relação entre consumo e sociedade,
principalmente, quando se trata de uma sociedade de classes, onde o ato de consumir pode ser
também uma forma de reforçar a desigualdade social. Neste sentido, o consumo como ostentação pode
ser encarado com um ato de poder dos grupos sociais e economicamente privilegiados, que pode ser
reproduzido em escala pelos demais grupos e classes sociais menos afortunados. Aliás, para aqueles
que não nasceram em berço de ouro e de algum modo, a exemplo do cantores do Funk, conseguem
ascender economicamente, o consumo pode ser também uma estratégia importante para conseguirem
ser mais do que pessoas com dinheiro, e assim desfrutarem do prestígio dos grupos socialmente
privilegiados.
SUGESTÃO
A leitura e discussão do texto pode ser apoiada por uma sequência de imagens e ilustrações que
provocam a imaginação dos alunos em relação ao tema. As imagens estão disponíveis na apresentação
de slides no link: https://drive.google.com/file/d/0B0VCO8Aj2e91Ti01U3UwRVk5c2s/view?usp=sharing

ENTENDO O TEXTO E O CONTEXTO

1. Quais são os argumentos apresentados pelo texto para explicar a prática do consumo de produtos
de luxo e sua exibição pelos fankeiros na atualidade?
2. Por que a posse de um produto pode simbolizar distancia econômica e social?
3. Por que existem produtos de luxo?
4. Qual é sua opinião sobre o consumo de luxo e a ostentação?
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TRABALHANDO COM DOCUMENTOS

Leia o documento abaixo e responda as questões:
Documento 01. Trecho selecionado de um artigo da Revista Veja sobre o MC Guimê e o funk ostentação.
Guilherme Aparecido Dantas (MC Guimê) era um garoto pouco interessado em estudar,
gostava de escutar funk e sonhava em adquirir seu primeiro tênis Nike quando decidiu
começar a trabalhar. Aos 12 anos, ele conseguiu um emprego em uma quitanda perto da
“quebrada” em que vivia, em Osasco. O bairro era Vila Izabel, de classe baixa, onde morava
em uma casa de fundos. Nunca faltou comida em sua mesa, mas não sobrava dinheiro para
comprar brinquedos ou qualquer supérfluo. “Como só estudou até a 4ª série e atuava como
eletricista, meu pai não tinha condições de me dar um colar de casca de coco de 7 reais”,
lembra. Um bico levou ao outro e, além de vender bananas e kiwis, o rapaz passou a fazer
serviços como carregador de flores nas madrugadas de terças e sextas na Ceagesp. Também
deu expediente como limpador de carros em um lava-rápido. Em um dia, faturava 80 reais, se
dobrasse o turno. Torrava tudo com roupas e acessórios. “Eu ia sempre à Galeria Pagé para
encontrar tênis da hora, não gastava mais de 200 reais e fazia o maior sucesso. (...) Sua primeira
aquisição com a música foi um par de óculos de sol modelo Juliet, da Oakley, que na promoção
custou cerca de 700 reais. “Queria usar nas apresentações para fazer uma presença da hora”,
explica.
Fonte: JUNIOR, João Batista. MC guimê, o funkeiro emergente. Veja São Paulo, 27/09/2013.
Disponível em http://vejasp.abril.com.br/materia/mc-guime-funk-ostentacao-o-funkeiro-emergente/

Questões:
1. Por que MC Guimê começou a trabalhar? O que ele fazia com o salário que recebia?
2. Por que a compra de roupas e acessórios eram importantes para o MC Guimê?
3. O que o jornalista da revista quer dizer com a afirmação "nunca faltou comida em sua
mesa, mas não sobre dinheiro para comprar brinquedos ou qualquer supérfluo"?
4. Considerando a discussões feitas a partir do texto didático avalie se para MC Guimê o
consumo dos bens como tênis, moto, óculos e roupas de marcas são supérfluos?
Justifique sua resposta.
5. Na sua opinião, Guilherme Aparecido Dantas faria sucesso como cantor se não buscasse
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ostentar sua condição econômica? Por quê?

MANUAL DO PROFESSOR

PLANO
DE AULA
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Aula 01

Primeiro Momento
Desenvolver uma atividade de sensibilização para introduzir o conteúdo por meio da
exibição do vídeo-clipe, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QToec6FkpzY e da
leitura da letra da música "Tá patrão" do MC Guimé, disponível em:
http://www.vagalume.com.br/mc-guime/ta-patrao.html.

Segundo Momento
Após exibir o clipe desenvolver uma discussão a respeito do conteúdo das imagens e da
letra da música. Esta atividade pode ser realizada de duas maneiras.
a) O professor pode entregar a letra da música com a proposta de exercício abaixo. Em
seguida exibe o clipe e pede para os mesmo responderem individualmente ou em
grupo. Após a conclusão dos alunos ele discute as respostas apresentadas pelos alunos.
b) O professor pode entregar a letra, exibir o clipe e apresentar as questões uma a uma
para discutir o conteúdo da música com toda a turma.

Concluir a discussão com a seguinte questão:
De modo geral associamos o ato de consumir a uma ação que responde a uma necessidade
material. Mas será? O que acabamos ver neste clipe é que quando o ato de consumirem como
objetivo a exibição, ele deixa de ser apenas a satisfação de uma necessidade física e material: saciar
a sede, alimentar-se, vestir-se, locomover-se, vestir-se e assim por diante. Mas, como explicar este
tipo de consumo? Vejamos outras possibilidades de compreensão sobre o ato de consumir na
sociedade contemporânea.

Terceiro Momento
Leitura e discussão do texto: Consumo e Ostentação na sociedade contemporânea.
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Quarto Momento
Roteiro de questões como síntese acerca do texto trabalhado.
Quinto Momento
Propor aos alunos uma pesquisa sobre o MC Guimê nos seguintes sites:
a) http://www.guime.com.br/
b) http://vejasp.abril.com.br/materia/mc-guime-funk-ostentacao-o-funkeiro-emergente/

Sexto Momento
A partir do resultado da pesquisa dos alunos desenvolver uma atividade de análise do
discurso da matéria publicada pela revista Veja sobre o MC Guimê e o funk ostentação.
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PLANOS DE AULA

Unidade I - Consumo, identidade e status
Capítulo 1 - Consumo e Ostentação na sociedade contemporânea.

Problematização
Observamos na sociedade atual, formas de consumo que expressam,
mais do que necessidades materiais, físicas ou econômicas. De fato para
algumas pessoas o consumo responde à uma função: ostentar. Qual o
sentido da existência deste tipo de consumo? Para que ele serve? E por
quais motivos ele existe? Ostentar é algo natural do ser humano ou isso foi
criado em algum momento do processo histórico como meio de distinção
social? Estas são questões norteadoras que pretendemos desenvolver com
as

turmas

que

trabalhamos,

nos

diversos

momentos

em

que

desenvolveremos nossas oficinas dentro da temática consumo, identidade e
status.

O que vamos aprender hoje?
a) Nesta unidade temática –Consumo, identidade e status- vamos
desenvolver:
i.

Problematizar situações cotidianas de consumo;

ii.

Compreender o consumo como uma prática cultural

iii.

Problematizar as relações sociais a partir das práticas de
consumo

iv.

Analisar o significado do consumo numa sociedade desigual

Estratégias e metodologias
Aula 01

Primeiro Momento
Desenvolver uma atividade de sensibilização para introduzir o conteúdo por
meio da exibição de um videoclipe leitura da letra da música "Tá patrão “do MC
Guimê
disponíveis
respectivamente
nos
seguintes
links:
https://www.youtube.com/watch?v=QToec6FkpzY
e
http://www.vagalume.com.br/mc-guime/ta-patrao.html
Após exibir o clipe desenvolver uma discussão a respeito do conteúdo das
imagens e da letra da música. Esta atividade pode ser realizada de duas maneiras.
a) O professor pode entregar a letra da música com a proposta de exercício
abaixo. Em seguida exibe o clipe e pede para os mesmo responderem
individualmente ou em grupo. Após a conclusão dos alunos ele discute as respostas
apresentadas pelos alunos.
b) O professor pode entregar a letra, exibir o clipe e apresentar as questões
uma a uma para discutir o conteúdo da música com toda a turma.

ATIVIDADE
1. Assista o vídeo clipe "Tá Patrão" e em
seguida leia a letra da música.
Tá Patrão
MC Guimê
2011
Quando dá uma hora da manhã é que o bonde se prepara pra
Vibe
Abotoa sua polo listrada da um nó no cadarço do tênis da
Nike
Joga o cabelo pra cima ou põe um boné que combina com a
roupa
A picadilha pode ser de boy mas não vale esquecer que
somos vida loca
As mais top vem do nosso lado ficam surpresa ganha mó
moral
Se o Paparazzi chega nesse baile amanhã o seu pai vê sua
foto no jornal
Portando kit de nave do ano, essa é a nossa condição
Olha só como que o bonde tá...
Tá pa... Tá pa... Tá patrão
Tá pa... Tá pa... Tá patrão
Tênis Nike Shox, bermuda da Oakley, camisa da Oakley olha
a situação (2x)
Caralho moleque.. Vai segura
Quando dá uma hora da manhã é que o bonde se prepara pra
Vibe
Abotoa sua polo listrada dá um nó no cadarço do tênis da
Nike
Joga o cabelo pra cima ou põe um boné que combina com a
roupa

A picadilha pode ser de boy mas não vale esquecer que somos
vida loca As mais top vem do nosso lado ficam surpresa ganha
mó moral
Se o Paparazzi chega nesse baile amanhã o seu pai vê sua
foto no jornal
Portando kit de nave do ano, essa é a nossa condição
Olha só como que o bonde tá...
Tá pa... Tá pa... Tá patrão
Tá pa... Tá pa... Tá patrão
Tênis Nike Shox, bermuda da Oakley, camisa da Oakley olha a
situação (2x)
Tá pa... Tá pa... Tá patrão
Tá pa... Tá pa... Tá patrão
Caralho moleque.. Vai segurando
Quando ouviu o barulho do motor, era nois passando pela sua
quebrada Levanto e foi ver na janela, na hora que viu ficou
impressionada
De Hornet ou de R1, só os foguete as moto eu paro
Eu vou na minha garagem buscar meu Veloster, Sonato ou
Camaro
Tá pa... Tá pa... Tá patrão
Tá pa... Tá pa... Tá patrão
Fonte: A letra da música está disponível em:
http://www.vagalume.com.br/mc-guime/tapatrao.html#ixzz3sVPeERgW

Roteiro de Discussão
1. 2. Este clipe e esta música representam o Funk Ostentação. Você já ouviu falar
deste tipo de Funk? Sabe o que significa esta denominação?
2. O que é ostentação?
3. Identifique os produtos ou situações presentes na letra e/ou no clipe da música
que expressam a idéia de ostentação.
4. É correto afirmar que qualquer tipo de produto pode ser usado para ostentar?
Justifique sua resposta.
5. Por que uma pessoa torna o simples ato de consumir em ostentação? Por que ela
busca parecer-se, exibir-se?

Concluir esta discussão com a seguinte questão:
De modo geral associamos o ato de consumir a uma ação que responde a uma necessidade
material. Mas será? O que acabamos ver neste clipe é que quando o ato de consumirem como
objetivo a exibição, ele deixa de ser apenas a satisfação de uma necessidade física e material:
saciar a sede, alimentar-se, vestir-se, locomover-se, vestir-se e assim por diante. Mas, como
explicar este tipo de consumo? Vejamos outras possibilidades de compreensão sobre o ato de
consumir na sociedade contemporânea

Segundo Momento
Leitura e discussão do texto: Consumo e Ostentação na sociedade
contemporânea.

Roteiro de Discussão do Texto

1. Quais são os argumentos apresentados pelo texto para explicar a
prática do consumo de produtos de luxo e sua exibição pelos funkeiros na
atualidade?
2. Por que a posse de um produto pode simbolizar distancia econômica e
social?
3. Por que que existem produtos de luxo?
4. Qual é sua opinião sobre consumo de luxo e ostentação?

Terceiro Momento
Propor aos alunos uma pesquisa sobre o MC Guimê nos seguintes
sites: a) http://www.guime.com.br/; b) http://vejasp.abril.com.br/materia/mc-guime-funkostentacao-o-funkeiro-emergente/

Terceiro Momento
A partir do resultado da pesquisa dos alunos desenvolver uma
atividade de análise do discurso da matéria publicada pela revista Veja,
sobre o MC Guimê e o funk ostentação.
Roteiro da Atividade
1. Leia o trecho selecionado da
reportagem feita pela revista Veja
(Documento 1) sobre o MC Guimê
e a partir desta leitura, responda:

Documento 1
Guilherme Aparecido Dantas (MC Guimê) era um
garoto pouco interessado em estudar, gostava de
escutar funk e sonhava em adquirir seu primeiro
tênis Nike quando decidiu começar a trabalhar. Aos

a) Por que MC Guimê começou a
trabalhar? O que ele fazia com o
salário que recebia?
b) Por que a compra de roupas e
acessórios eram importantes
para o MC Guimê?
c) O que o jornalista da revista
quer dizer com a afirmação
"nunca faltou comida em sua

mesa, mas não sobre dinheiro
para comprar brinquedos ou
qualquer supérfluo"?
d) Considerando a discussões feitas
a partir do texto didático avalie
se para MC Guimê o consumo
dos bens como tênis, moto,
óculos e roupas de marcas são
supérfluos?
Justifique
sua
resposta.
4. Na sua opinião, Guilherme
Aparecido Dantas faria sucesso
como cantor se não buscasse
ostentar sua condição econômica?
Por quê?

12 anos, ele conseguiu um emprego em uma
quitanda perto da “quebrada” em que vivia, em
Osasco. O bairro era Vila Izabel, de classe baixa,
onde morava em uma casa de fundos. Nunca faltou
comida em sua mesa, mas não sobrava dinheiro
para comprar brinquedos ou qualquer supérfluo.
“Como só estudou até a 4ª série e atuava como
eletricista, meu pai não tinha condições de me dar
um colar de casca de coco de 7 reais”, lembra.
Um bico levou ao outro e, além de vender bananas e
kiwis, o rapaz passou a fazer serviços como
carregador de flores nas madrugadas de terças e
sextas na Ceagesp. Também deu expediente como
limpador de carros em um lava-rápido. Em um dia,
faturava 80 reais, se dobrasse o turno. Torrava tudo
com roupas e acessórios. “Eu ia sempre à Galeria
Pagé para encontrar tênis da hora, não gastava
mais de 200 reais e fazia o maior sucesso. (...) Sua
primeira aquisição com a música foi um par de
óculos de sol modelo Juliet, da Oakley, que na
promoção custou cerca de 700 reais. “Queria usar
nas apresentações para fazer uma presença da
hora”, explica.
Fonte: JUNIOR, João Batista. MC Guimê, o funkeiro
emergente. Veja São Paulo, 27/09/2013. Disponível em
http://vejasp.abril.com.br/materia/mc-guime-funkostentacao-o-funkeiro-emergente/

Ao final da atividade concluir a discussão observando que a ostentação pode ser sim
uma característica pessoal ou expressão do caráter de uma pessoa. No entanto, como
podemos observar, em termos sociais, ostentar pode representar também um caminho
para o sucesso profissional e uma forma de ascensão social e econômica.
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