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Augusto Malezan Tomé 

 

 

RESUMO  

 
A estabilização econômica almejada há muito pela sociedade brasileira enfim 
chegou com o Plano Real. As condições trazidas pela estabilização possibilitaram 
um grande avanço na renda e na capacidade de consumir das classes mais baixas, 
criando a “Nova” Classe Média. Através de estudos estatísticos e doutrinas clássicas 
sobre o desenvolvimento da sociedade de consumo, o artigo aborda o 
desenvolvimento desse estrato social e as implicações do consumo na concepção 
de Dignidade de seus integrantes. 

 
Palavras-chave: Classe média. Consumo. Dignidade. 
 
 

THE EMERGENCE OF THE “NEW” MIDDLE CLASS – AND THE 
INSTRUMENTALIZATION OF CONSUMERISM AS A SOCIAL ELEVATOR AND 

AS A PARADIGM FOR DEFINITIONS OF DIGNITY  
 
ABSTRACT 
 
The economic stabilization long sought by Brazilian society has finally arrived with 
the Real Plan. The conditions brought about by the stabilization made possible to 
great advance in the income and in the capacity to consume of the lower classes, 
creating the "New" Average Class. Through statistical studies and classical doctrines 
on the development of consumer society, the article addresses the development of 
this social stratum and the implications of consumption in the conception of Dignity of 
its members. 
 
Keywords: Middle Class. Consume. Dignity. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A redemocratização brasileira ocorreu de forma pacífica, entretanto, herdeira 

de uma depressão econômica que abalou profundamente a população nas décadas 

de 1980 e 1990. A novel classe política pós-ditadura, atabalhoada com o desafio 

econômico, adotou medidas econômicas heterodoxas de toda sorte na tentativa da 

estabilização, o que, porém, adveio somente com o Plano Real. 

A partir das bases econômicas lançadas pelo Real no ano de 1994, 

vislumbrou-se a consolidação de uma “Nova” Classe Média, agora com maior 

capacidade de consumo e produção de capital. Em seguida, as sucessivas medidas 

de fomento aplicadas, mais incisivas e abrangentes nos governos entre 2003 e 

2012, criaram exponencial acesso de toda população ao consumo, ocasionando 

drásticas alterações nos gráficos de mobilidade social1. A classe média, portanto, 

tornou-se a classe social relevante economicamente, com amplo poder de consumo. 

É neste diapasão que o presente artigo pretende analisar a ascensão da 

capacidade de consumo da população, o desenvolvimento da classe média, sua 

consolidação após a estabilização econômica e no decorrer da primeira década do 

século XXI, culminando em seu posicionamento no cenário sociopolítico, voltado 

para o seu bem-estar consumerista. 

O conflito é proposto quando a pujança econômica cessa as condições que 

estavam postas para sustentar a Sociedade de Consumo, e sua maior protagonista: 

as classes médias são extintas. Um novo declínio econômico é avistado, com sinais 

dados a partir de 2013 como o aumento da inflação e do desemprego; 

desvalorização da moeda; aumento da dívida pública e da inadimplência dos 

consumidores; redução do investimento público e privado; corrupção envolvendo 

entes públicos (ocasionando a perda de confiança nas instituições do país) 

apresentou o início de uma crise que escancararia todas as deficiências do modelo 

econômico praticado pelo Brasil. 

A classe média se viu desamparada das condições econômicas que outrora 

lhe beneficiara. O comportamento resultante deste choque foi completamente 

sensorial, extintivo: ataque ao Estado que a destituiu de sua capacidade de 

                                                           
1 “Após décadas de estagnação, o tamanho da classe média na América Latina e no Caribe 
apresentou recentemente uma expansão de 50% – de 103 milhões de pessoas em 2003 para 152 
milhões (ou seja, 30% da população do continente) em 2009.” (FERREIRA et al., 2013, p. 5). 
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consumo. Isso, pois, o consumo foi assimilado pela sociedade, às interações sociais 

foram moldadas a ele, e quando essa condição foi reprimida também foram afetadas 

as concepções de direito do indivíduo, de sua personalidade, de sua Dignidade. 

Diante do exposto, ao final buscará demonstrar o espectro social-político-

econômico da classe média enquanto inserida na sociedade de consumo, e seus 

reflexos na prospecção do Direito no limite de suas asserções. 

 

 

2 DA TURBULÊNCIA ECONÔMICA DAS DÉCADAS DE 1980 E 1990 À 

ESTABILIZAÇÃO DO PLANO REAL  

 

Com o fim do processo de industrialização acelerado concebido entre 1945 e 

1980, iniciou-se um novo período econômico no Brasil, mais conhecido como a 

“década perdida”, em decorrência das crises do petróleo e do financiamento 

internacional.  

Esse período de depressão econômica se arrastou por toda a década de 

1980 e meados da de 1990 até o advento do Plano Real, sendo a economia 

nacional assombrada pela alta inflação e instabilidade nos preços. 

[...] no período de 1980 a 2000, há problemas de crise de dívida e de 
estabilização com desaceleração significativa do crescimento econômico 
com aumento de instabilidade”. Analisando a tabela do Índice Geral de 
Preços – IGP, percebe-se que o período de 1981 a 1995 é conturbado, 
passando de 2.100% de inflação, em 1990, 1993 e 1994. (SILVA, 2008, p. 
31). 

 

Durante esse conturbado período, ocorreu o fim do regime militar e 

ascensão de um novo governo, não eleito democraticamente e sem legitimidade 

popular, conquanto, formado por civis, sendo o primeiro passo dado à 

redemocratização. 

A nova administração encontrou a economia colapsada, e tinha como 

desafio, além da concepção de uma nova carta constitucional fundada nos princípios 

democráticos, a estabilização da economia2. O resultado das tentativas lançadas 

para estabilizar a economia foi o fracasso. 

                                                           
2 “No início dos anos 80, o Brasil é governado pelo Gal. João Baptista de Oliveira Figueiredo, o último 
militar da desastrosa administração da revolução 1964, com exceção do investimento em infra-
estrutura, que entrega o poder a José Sarney, 1985 a 1990. Sarney, por sua vez, é o vice-presidente 
de Tancredo Neves, falecido antes da posse, sem respaldo popular, a não ser por não ser candidato 
de militares. Assume o poder com inflação na casa de 225%.” (SILVA, 2008, p. 31, 32) 
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As primeiras eleições diretas ocorreram em 1989, e o primeiro presidente 

eleito pelo voto popular após a ditadura militar, Fernando Collor de Mello, tomou 

posse em março de 1990. Mais uma vez, incumbiria ao novo presidente a 

estabilização econômica. 

Encampando em seu primeiro dia de mandato uma política monetária 

heterodoxa, o presidente recém-empossado chocou toda sociedade com o bloqueio 

de ativos, na iminência em enxugar a liquidez financeira. 

[...] O resultado prático, de acordo com Affonso Celso Pastore, é que ‘foram 
tornados indisponíveis 80% do estoque de M4 em cruzados novos (a soma 
de M1 e de todos os demais ativos financeiros), o que atingia 30% do PIB, 
aproximadamente, com os restantes 20% de M4 convertidos em cruzeiros e 
liberados para uso’. 
A restrição à disponibilidade dos recursos na moeda velha sem dúvida era o 
aspecto mais perturbador e questionável da nova medida, e, na verdade, o 
coração da reforma, que se destinava a enxugar drasticamente a liquidez 
dos ativos financeiros. (FRANCO, 2017, p. 522). 

 

Mais uma vez, as medidas econômicas adotadas desnaturaram e não 

alcançaram sua finalidade em estabilizar a economia.  

Não obstante a primeira eleição popular pós-redemocratização, o mandato 

do presidente eleito não chegou ao fim. Acusado de corrupção, renunciou ao cargo e 

sofreu processo de impeachment. Seu sucessor, o vice-presidente Itamar Franco, 

deu início a uma nova política monetária em busca da estabilização econômica, que 

ficaria conhecida como Plano Real. 

Parecem fortuitas as circunstâncias que ensejaram a reforma monetária de 
1994, introduzindo o padrão monetário vigente, o real, o mais comportado 
de todos os oito padrões que o Brasil experimentou desde a substituição do 
mil-réis pelo cruzeiro em 1942 [...] (FRANCO, 2017, p. 63). 

 

De fato, o Real alcançou seu objetivo. O que se pôde verificar nos meses 

seguintes a sua vigência foi uma redução sensível da inflação, assim como o 

controle nos preços, levando à economia nacional a estabilidade perseguida há 

anos. 

A inflação acumulada nos primeiros doze meses da nova moeda foi de 33%, 
medida pelo IPCA, e só caiu abaixo de 10% ao ano no acumulado de doze 
meses em dezembro de 1996, 30º mês de vida do real com esse nome. No 
calendário de 1998 alcançou-se a marca de 1,6% ao ano, recorde e marca 
importantíssima para determinar a desintoxicação de mentes e contratos 
embriagados de expectativas invariavelmente negativas sobre a inflação, e 
mesmo antes do ajuste fiscal se mostrar de forma mais clara. Era uma 
revolução cultural. (FRANCO, 2017, p. 66). 
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Com a economia estável, o Brasil começou a desenvolver um novo estágio 

em sua história. Com bases suficientemente sustentáveis, foi possível o país se 

lançar a patamares superiores de competitividade e consumo no sistema capitalista 

global. 

A moeda estável era para todo o mesmo valendo para o acesso ao crédito. 
O sistema financeiro passou por ajustes patrimoniais sérios e por um 
processo de desrepressão, abrindo caminho para o extraordinário 
crescimento do crédito bancário a partir do século XXI. A seletividade vai 
perdendo importância à medida que a saúde fiscal e monetária enseja a 
queda na taxa básica de juros, e com isso reduzindo a relevância e o 
subsídio implícito nos circuitos privilegiados de crédito ordenados pela Taxa 
Referencial (TR), no terreno habitacional, e pela Taxa de Juros de Longo 
Prazo (TJLP), pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES). Com a aproximação da taxa do Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia (Selic) dos paradigmas internacionais, essas taxas 
especiais vão perdendo a razão de ser, e os mercados de capitais no Brasil 
vão alcançando uma importância que jamais tiveram. Essa era uma nova 
fronteira a explorar, talvez um novo Plano Real em seus efeitos [...] 
(FRANCO, 2017, p. 68). 

 

Estatisticamente, Silva (2008) trouxe alguns dados que ratificam o 

crescimento econômico vivido após o sucesso do Plano Real: 

A produção de petróleo é enorme, tornando o Brasil auto-suficiente a partir 
de 2002. Com a descoberta do Poço Tupi, reservas em nível de país 
exportador, em 2007, a exploração diária é superior a dois milhões de barris 
diários, cujo preço do barril equivale a U$$ 100. A produção automobilística 
e o consumo de energia também triplicam. Percebe-se, enfim, que o país 
está atravessando um boom na economia. Depois do plano real, a 
economia consolida-se. 
[...] 
Após vários ciclos de prosperidade e depressão nas últimas décadas, o 
Brasil vive o melhor crescimento econômico sustentado desde a década de 
70. Pulou, em poucos anos, do sexto para o maior produtor de carne do 
mundo. Em 1991, o país produzia 56 milhões de toneladas de grãos, em 
2007, produziu 133 milhões de toneladas e virou um dos maiores 
produtores mundiais de grãos. É também o mais competitivo produtor de 
biocombustível. A sensação é de que o país está em rumo à estabilidade. A 
economia brasileira está, provavelmente, em seu melhor momento 
econômico em 25 anos. As exportações de bens manufaturados e serviços 
ajudam as reservas a atingir U$$ 180 bilhões. O país abate sua dívida, 
baixa taxas de juros e restringe gastos. (SILVA, 2008, p. 33). 

 

Com efeito, a economia brasileira alcançou seu ápice em meados da 

primeira década do século XXI. O resultado disso foi o aumento da capacidade de 

consumo da população. Derivado dessa época de esplendor econômico, portanto, 

foi o ápice da “Nova” Classe Média, com amplo acesso aos bens de consumo. 

Nesse viés, a partir das condições de consumo facultadas pós-estabilização 

econômica, a classe média tomou protagonismo na sociedade brasileira. O que se 

verá adiante, portanto, é a construção da relação entre a consolidação da classe 
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média, o desenvolvimento de suas ambições sociais, e os reflexos ocasionados na 

perspectiva do direito. 

 

 

2.1 ASCENSÃO, ÁPICE E DECLÍNIO DA “NOVA” CLASSE MÉDIA 

 

Alcançada a estabilidade pelo Real, o Brasil chegou ao século XXI ainda 

com incertezas quanto ao novo governo, que se instalaria de 2003 a 2015. 

Não obstante o receio do mercado sobre o novo presidente eleito Luiz Inácio 

Lula da Silva em razão de sua vinculação às pautas sociais, as medidas iniciadas 

em 1994 com o Real obtiveram sequência, ampliação e êxito. 

Como bem retratado por Barroso (2018, p. 507), “Surpreendendo 

adversários e desagradando aliados, o governo perseguiu a estabilidade econômica 

e o controle da inflação, dando autonomia na prática ao Banco Central e 

chancelando uma política econômica ortodoxa”. 

Igualmente, no concernente ao plano de desenvolvimento social, foram 

adotadas medidas compensatórias e distributivas, como por exemplo, a Bolsa 

Família, que surgiu com intuito de distribuir renda aos miseráveis, e a política de 

reajuste real do salário mínimo, que o aumentava acima da inflação e possibilitava o 

elastecimento do consumo aos mais pobres (BARROSO, 2018, p. 507/508). 

Mais adiante, já em seu segundo mandato, ingressou com um agressivo 

plano de investimento em infraestrutura, Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), o qual injetou voluptuosa verba estatal em obras por todo o país. 

Deste modo, com amplas políticas de distribuição de renda e inserção social 

(além das já citadas Bolsa Família e aumento real do salário mínimo, foram 

implementadas outras como PROUNI, ENEM, cotas raciais e sociais nas 

universidades públicas e Minha Casa, Minha Vida), facilitação do crédito e do 

investimento (estabilização da inflação, redução da taxa de juros, liquidação da 

dívida externa), auxiliadas por um generoso investimento estatal, levaram o Brasil a 

redução expressiva da pobreza e massificação da Classe Média mediante o 

instrumento do consumo. 

Com a redução da pobreza e a melhoria no estado de bem-estar dos 

cidadãos, o governo Lula conclui seus oito anos de mandato com altíssima 

aprovação popular e conseguiu eleger sua sucessora, Dilma Rousseff. 
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Apesar do excelente desempenho apresentado pela economia brasileira nos 

anos que precederam o mandato de Dilma, os resultados já não se sustentavam 

como antes. Mesmo com os primeiros sinais de estagnação econômica dados em 

2013, a primeira mulher eleita para a Presidência da República conseguiu a 

reeleição em 2014, entretanto, para um voo curto. 

A crise econômica, e política, suspeitada desde 2013 foram deflagradas em 

2015. As graves subversões praticadas pelo governo, de fato, arrasaram o equilíbrio 

fiscal e levaram o país novamente ao declínio econômico. 

Neste cenário, imprensa e oposição passaram a apontar e a cobrar o que 
consideravam erros graves na condução da economia. Três deles 
mereceram especial destaque: (i) a inflação elevada – o eterno fantasma –, 
que seria fruto de gastos públicos descontrolados, agravada por uma 
política que mantivera preços públicos reprimidos artificialmente. E mesmo 
preços privados, como o da gasolina, foram congelados indevidamente, 
com consequências nefastas para a Petrobras; (ii) a contabilidade pública 
passou a sofrer mudanças de metodologia e retoques que colocavam em 
dúvidas sua correção e credibilidade; e (iii) a intervenção estatal arbitrária 
no setor privado, como aconteceu com as empresas de energia elétrica, por 
exemplo. O desrespeito aos contratos, no tocante aos prazos de concessão, 
e a redução unilateral dos preços, mediante decreto, desestruturou o setor 
elétrico e endividou as empresas. (BARROSO, 2018, p. 510). 

 

Em dezembro de 2015, em uma conjuntura envolvendo pressão da 

oposição, da mídia e popular, devido à insatisfação com o desempenho econômico 

do país, Dilma Rousseff foi afastada da Presidência da República por votação 

esmagadora na Câmara Federal, assumindo o vice a presidência interina. Em 

agosto do ano seguinte o processo de impeachment se convalidou e o interino 

Michel Temer assumiu de fato o cargo de Presidente. 

É neste ponto que se estabelece a ruptura entre as condições e capacidade 

de consumo, semeadas por anos desde a implementação do Plano Real até o 

primeiro mandato de Dilma Rousseff e ceifadas com a crise em 2015, com a 

ideologia de consumo projetada pela classe média, intitulada como “Nova”, ora, pois, 

o consumo já havia incrementado suas acepções de Direito e, portanto, de 

Dignidade como pessoa humana, ou ainda, de Cidadania. 

O maior aspecto, derivado deste colapso econômico e político, apresentado 

pela classe média, foi a insatisfação com o governo e apoio a sua derrubada. As 

condições que outrora beneficiaram o desenvolvimento da “Nova” Classe Média e 

fomentaram o consumo cessaram, com isso também cessou a sensação de bem-

estar proporcionada pelas favoráveis condições de consumo. Para o Direito, 
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portanto, a condição de consumo assimilada pela classe média enseja um 

parâmetro para a definição de Dignidade dessa classe. 

 

 

3 A CLASSE MÉDIA E SUAS DISPARIDADES – O AUMENTO DO CONSUMO 

CORRESPONDE À EVOLUÇÃO SOCIAL? 

 

Em que pese toda a evolução econômica e da capacidade de consumo 

vivida pelo país, em especial pela classe média, realmente houve correspondência 

com a evolução social desse substancial estrato da sociedade? 

Os dados trazidos pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) 

retratam o desenvolvimento da classe média baseado na renda e no consumo, ou 

seja, exprime a ascensão econômica, ordenada na aquisição de bens de consumo e 

de serviços essenciais, como evolução social.  

Os quadros a seguir trazem os demonstrativos da variação dos bens 

duráveis utilizados como indicadores de ascensão social: 
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Quadro 1 - Percentual de domicílios dotados de alguns bens duráveis no total de 

domicílios particulares permanentes, por Grandes Regiões - 1993/2003.  

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios1993/2003. 

 

Quadro 2 - Percentual de domicílios com alguns bens duráveis e serviços de acesso 

à comunicação no total de domicílios particulares permanentes, segundo as 

Grandes Regiões – 2008. 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios 2008. 
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Como é possível verificar dos dados trazidos pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a população obteve uma substancial variação 

positiva no acesso aos bens de consumo duráveis domésticos, assim como no 

consumo de serviços essenciais da sociedade moderna. 

A mesma amostra, colhida anualmente pelo IBGE, serviu como base para 

uma pesquisa desenvolvida pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) que constatou a 

redução em 50,64% (cinquenta inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento) 

da pobreza no período compreendido entre dezembro de 2002 e dezembro de 

2010.3 

Isso significa, portanto, com as condições de consumo fortalecidas, fomento 

para maior distribuição de renda e consequente redução da pobreza. 

Contudo, o aumento na capacidade de consumo não pode por si só 

representar a progressão de uma camada social à outra. 

Com efeito, a evolução social ocorre em virtude da combinação de fatores 

envolvendo a elevação do nível educacional, de acesso à cultura, à informação, 

entre outros aspectos, não se adstringindo somente à reconfiguração dos patamares 

de consumo de uma sociedade. 

Nesse sentido, a classificação dessa camada emergente da década passada 

como “Nova” Classe Média abordou de forma superficial o desenvolvimento de um 

estrato social, de sua suposta ascensão por meio do acesso ao consumo. 

Destarte, é inegável que o Brasil aumentou e distribui a renda entre seus 

cidadãos nos últimos anos, entretanto, a crescente de indivíduos que ascenderam 

da pobreza para a “Nova” Classe Média não representa, de fato, a evolução social 

da pobreza para a classe média. 

Os padrões adotados pelas pesquisas governamentais representam 

perspectivas para o mercado, com base nos dados de consumo da população, e 

levam em conta uma grande flexibilidade na renda desses membros da “Nova” 

Classe Média, ou Classe “C” como também é conhecida. 

Segundo pesquisa realizada pela FecomercioSP (2012, p. 19), foram 

classificados à época como membros da Classe “C” os que possuíam renda entre 

R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais). Portanto, 

inconcebível o indivíduo recém emergido da pobreza, segundo as classificações 

                                                           
3 CIARELLI, Mônica (2011). 
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assentadas no consumo, com renda próxima à limítrofe de R$ 1.400,00 (um mil e 

quatrocentos reais) dispor das mesmas condições sociais de quem possui renda 

mais próxima da Classe “B”. 

Assim sendo, a classificação que define a “Nova” Classe Média é efêmera, 

pois não analisa o âmago social em suas disparidades, somente a superficialidade 

da capacidade de consumo, a qual é definida mutatis mutandis via decreto 

ministerial.  

Neste diapasão, é a abordagem de Neri (2008) sobre a definição de classe 

média: 

Existem pelo menos duas perspectivas para se conceituar Classe Média. 
Uma primeira é pela análise das atitudes e expectativas das pessoas. 
[...] 
Seguindo, nesta linha, Thomas Friedman, colunista internacional do New 
York Times em seu recente best-seller “O Mundo é Plano” define classe 
média mais do que pelo nível de vida e de renda presente, mas o esperar 
estar numa posição melhor no futuro. Esta modalidade social estrutural 
social-ascendente seria algo como realizar o similar em cada país do 
chamado “sonho americano”, da possibilidade de ascensão social. 
[...] 
A segunda maneira de se definir as classes sociais (E, D, C, B2, B1, A2 e 
A1) são pelo potencial de consumo tal como no chamado Critério Brasil na 
qual a classe média é aquela chamada de Classe C. Esta estratificação é 
implementada a partir do impacto de bens sobre medidas de acesso a bens 
duráveis e seu respectivo número (TV, rádio, lava-roupa, geladeira e 
freezer, vídeo-cassete ou DVD). (NERI, 2008, p. 21/22) 

 

Portanto, conclui-se que do aumento isolado da renda e do consumo não é 

possível alcançar a evolução de classe social, sendo a “Nova” Classe Média uma 

classe emergente, sem ainda as bases estruturais de classe média, seduzida pela 

possibilidade nunca antes lhe disposta de consumir.  

Ao assumir a ideia de mobilidade social unicamente através de critérios 
econômicos, desprezando outras categorias de análise, tais como, 
educação, garantias de sustentabilidade no mercado de trabalho, assim 
como as questões simbólicas que são tão importantes nas relações de 
poder inscritas na dinâmica social, descartam-se fatores estruturais que 
concorrem para a reprodução da desigualdade no país. Chamar a 
população emergente que veio a fazer parte da classe C de “nova classe 
média” parece pretender demonstrar que o país está fundamentado na 
classe média e não na imensa massa de trabalhadores manuais, 
trabalhadores do setor de serviços, nos pobres e excluídos que ainda 
representam uma parcela bastante significativa da população. (VICENTE, 
2013, p. 82). 

 

 

4 A DIGNIDADE DO CONSUMO 
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Ato contínuo, realizada a distinção entre a “Nova” Classe Média, ou Classe 

“C”, ou ainda Classe Emergente, e a Classe Média, simbolicamente estruturada, 

resta analisar o efeito da instrumentalização do consumo para com a ascensão 

social. 

O consumo alcança tal patamar que permeia pela concepção de direitos de 

cada indivíduo inserido na classe emergente. A possibilidade ou a potência de 

consumir delimita o que este concebe de si mesmo. 

Ao imaginar um sentimento de pertencimento desse segmento emergente 
através do consumo, podemos recorrer a ideia de Canclini (2008) de que as 
mudanças na maneira de consumir alteraram as possibilidades e as formas 
de exercer a cidadania. Segundo Canclini, as perguntas dos cidadãos em 
relação ao lugar de pertencimento, aos seus direitos, ao acesso à 
informação e representatividade de seus interesses são respondidas muito 
mais “através do consumo privado de bens e dos meios de comunicação de 
massa do que pelas regras abstratas da democracia ou pela participação 
coletiva em espaços públicos” (IBID, p.29). A burocracia e as decisões no 
sentido de uniformizar as sociedades se dão em instâncias globais distantes 
do cidadão comum. Os bens e as mensagens passam então a se constituir 
nas coisas mais acessíveis que chegam até nós, e fazemos com eles aquilo 
que entendemos ser o melhor. (VICENTE, 2013, p. 89). 

 

Desta feita, o consumo se materializa na aquisição de objetos, estes por sua 

vez, tornam-se objetos de consumo. Na obra A Sociedade de Consumo, Jean 

Baudrillard esmiúça a relação das pessoas com os objetos, assim como a natureza 

abundante dos objetos e a dominação exercida por eles. 

Os nossos mercados, artérias comerciais, Superprisunic, imitam assim uma 
natureza reencontrada, prodigiosamente fecundada: são os nossos vales de 
Canaã onde correm, em vez do leite e do mel, as ondas de néon sobre o 
ketchup e o plástico. (BAUDRILLARD, 2017, p. 15). 

 

A partir do momento que o homem se põe rodeado de objetos é atribuído um 

aspecto simbólico à relação; o homem prospecta felicidade nesta interação e a 

satisfação de consumir adota ares de miraculoso. 

é o pensamento mágico que governa o consumo, é uma mentalidade 
sensível ao miraculoso que rege a vida quotidiana, é a mentalidade 
primitiva, no sentido em que foi definida como baseada na crença da 
omnipotência dos signos. 
[...] “Na prática quotidiana, os benefícios do consumo não se vivem como 
fruto do trabalho ou de processos de produção; vivem-se como milagre. 
(BAUDRILLARD, 2017, p. 22). 

 

Nesse sentido, pode-se concluir que quanto mais se consome mais o 

indivíduo projeta em si o efeito de satisfação, conquista, reconhecimento, retribuição 

divina, felicidade, e mais ele almeja consumir; cria-se um círculo vicioso progressivo 
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em, que o consumo é a motriz para todos os sentimentos regozijastes individuais, o 

que leva ao desejo de aumentá-lo initerruptamente.  

Contribui com este ponto de vista, de dominação do consumo sobre a 

discricionariedade dos seres sociais, Zygmunt Bauman em seu livro Vida Para 

Consumo: 

Um ponto de ruptura de enormes consequências, que, poderíamos 
argumentar, merecia o nome de “revolução consumista”, ocorreram milênios 
mais tarde, com a passagem do consumo ao “consumismo”, quando aquele, 
como afirma Colin Campbell, tornou-se “especialmente importante, se não 
central” para a vida da maioria das pessoas, “o verdadeiro propósito da 
existência”. E quando “nossa capacidade de ‘querer’, ‘desejar’, ‘ansiar por’ e 
particularmente de experimentar tais emoções repetidas vezes de fato 
passou a sustentar a economia” do convívio humano. (BAUMAN, 2008, p. 
38/39). 

 

Bauman traz, conforme o trecho destacado, o termo consumismo, o que 

seria o consumo agudo praticado pela sociedade contemporânea. Ou seja, o 

consumo alcançou níveis tão intrincados, complexos, que passou a denotar uma 

doença, isso, pois, data maxima venia à ciência das palavras, o sufixo ismo pode 

significar uma patologia, como é o caso do consumo praticado na sociedade 

moderna. 

Apresentadas as discussões teóricas, quanto à ideologia do consumo, a 

“Nova” Classe Média se viu introduzida nesta ilusão proporcionada pelo consumo, 

assim como passou a se definir por ele. 

O consumo se tornou a ponte por onde se transportava o indivíduo da 

pobreza para a emergência, onde lhe era dado à significância de classe média, 

mesmo que superficial o que se contornou com a denominação “Nova” Classe 

Média. Essa categorização importou em condições melhores, que alimentavam a 

esperança na construção de novas pontes-consumo. 

A soma dos sentimentos de conquista, satisfação, felicidade, etc., gerados 

pelo acesso ao consumo criaram uma concepção de direito, direito esse de 

consumir. O estreitamento ou demolição desse acesso culminou numa imensa crise, 

que abrangeu milhões de brasileiros emergentes. Sem as condições de consumo de 

outrora, o estado de bem-estar, que se imaginavam consolidadas, despencou para o 

status quo de subsistência inerente da classe pobre. A Dignidade de cada um 

desses indivíduos foi ofendida. 

No âmbito jurídico, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana é basilar e 

sustenta todo ordenamento nacional erigido a partir da Constituição Cidadã. 
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Trata-se de um valor transcendental, o qual precede a norma legislada. 
Segundo Luiz Regis Prado, ‘O princípio da dignidade humana não é simples 
criação legislativa, porquanto apenas se reconhece no texto constitucional 
iminência da dignidade como valor (ou princípio básico), cuja existência, 
bem como o próprio conceito de pessoa humana, é dados anteriores, 
aferidos de modo prévio à normação jurídica. [...] Trata-se, portanto, de um 
princípio de justiça substancial, de validade a priori, positivada jurídico-
constitucionalmente’. (FACHIN, 2012, p. 208). 

 

Com efeito, Luís Roberto Barroso (2018) ensina que este princípio é 

composto por três elementos, quais sejam, “valor intrínseco da pessoa humana, 

autonomia individual e valor comunitário”. No que tange a análise específica da 

autonomia individual, assim dispõe: 

A dignidade como autonomia envolve a capacidade de autodeterminação do 
indivíduo, de decidir os rumos da própria vida e de desenvolver livremente a 
sua personalidade. Significa o poder de fazer valorações morais e escolhas 
existenciais sem imposições externas indevidas. Decisões sobre religião, 
vida afetiva, trabalho e outras opções personalíssimas não podem ser 
subtraídas do indivíduo sem violar a sua dignidade. (BARROSO, 2018, p. 
292). 

 

Assim, a Dignidade da Pessoa Humana é valor, positivado, inviolável, sendo 

ela, em sua perspectiva da autonomia individual, moldada as escolhas de ordem 

personalíssima de cada indivíduo. Isso quer dizer que cada pessoa atribui a si 

mesma condições ensejadoras de sua Dignidade. 

Neste viés, a partir do momento em que o consumo foi assimilado como 

condição ensejadora de Dignidade dos membros da Classe Emergente, ele não 

pode ser tido à margem do Direito. 

Desta forma, o surgimento de uma classe em decorrência da ascensão 

econômica, com acesso ao consumo, insculpiu no princípio de Dignidade o 

consumo, em virtude dos efeitos que ele proporciona. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A “Nova” Classe Média, portanto, foi fruto de uma série de combinações 

políticas e econômicas, as quais remodelaram a sociedade brasileira não só na 

renda, mas também em seu imaginário.  

A paulatina estabilização econômica, iniciada em 1994 com o Plano Real, 

proporcionou as condições de acesso ao consumo, que foram ampliadas durante os 
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primeiros anos do século XXI e serviu como parâmetro para a designação da classe 

emergente. 

Transcorreram anos de ascensão econômica, em que a classe emergente 

obteve acesso às benesses do consumo e o assimilou como meio de vida. O 

consumismo passou a figurar no rol das essencialidades entre os membros da 

“Nova” Classe Média. 

Entretanto, as condições de acesso ao consumo não se estabeleceram de 

forma perene. Após vinte anos da implementação do Real, e superadas diversas 

políticas de fomento e desenvolvimento social, a economia brasileira novamente 

entrou em crise. A grande impactada foi a classe emergente, com a redução de sua 

capacidade de consumo. 

Assim sendo, a assimilação do consumo como valor, no prisma da 

Dignidade da Pessoa Humana, é geradora da necessidade de o ordenamento 

jurídico tutelá-lo. Mas não do ato de consumir, pois esse já é tutelado há muito, com 

um código específico para reger tais relações; e sim dos efeitos impresso em cada 

indivíduo pelas sensações do consumo. 

É certo que a ruptura com o confortável estado de consumo ocasionou 

inquietação na sociedade e no cenário político. Isso corrobora com a ideia de que a 

Dignidade da classe emergente é consubstanciada no consumo, já que, 

interrompidas as condições para o consumo, houve mobilização social para que a 

conquista do consumir não se esvaísse e fizesse a classe emergente submergir. 

Por fim, o presente ensaio buscou demonstrar uma camada social que se 

destacou nos últimos anos no cenário nacional, empoderada pelo consumo, 

implicando na assimilação do consumismo e as sensações trazidas por ele, o estado 

de bem-estar, na Dignidade inerente a cada indivíduo, abrindo nova perspectiva 

para o bem jurídico tutelado pelo Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 
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