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O CONSUMO DA RALÉ: ROMPIMENTO DE BARREIRAS SIMBÓLICAS 

OU RECONSTRUÇÃO DE NOVAS BARREIRAS? 

Resumo: Políticas sociais e econômicas, sobretudo políticas de 

redistribuição de renda aliadas a valorização do salário mínimo, principalmente 

durante os mandatos de Lula; mudaram a realidade de muitos brasileiros. Em 

especial, a camada mais pobre, bem como a camada média brasileira, passaram 

a consumir mais bens, produtos e serviços que antes eram tradicionalmente 

consumidos pelos membros das classes mais abastadas. A consequência dessa 

invasão de espaços sociais antes bem delimitados, quase “naturalizados” trouxe 

à tona consequências e conflitos simbólicos e não simbólicos: ódio de classes, 

incômodo e estratégias de segregação ficam óbvios e são objetos de pesquisa 

deste trabalho em andamento. Afim de perceber como estes conflitos ocorrem, 

venho realizando este trabalho durante o mestrado através da pesquisa de 

campo em shopping centers, entrevistas com gerentes de lojas e clientes 

tradicionais, afim de compreender como estes estabelecimentos lidam com esse 

novo nicho consumidor. Foi possível perceber as estratégias das lojas para evitar 

“clientes indesejados”, assim como modos de segregação e segmentação das 

grandes marcas que tentam desvencilhar sua imagem dos consumidores da ralé. 
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O consumo não se enquadrava nas temáticas clássicas das Ciências 

Sociais, que marcadas pela influência do marxismo, priorizavam temas como 

trabalho, ressaltando dicotomias como opressor e oprimido; deste modo, por 

muito tempo foi considerado tema de menor importância. “A sociedade, em cada 

momento, elabora um corpo de problemas sociais tidos por legítimos, dignos de 

serem discutidos, públicos, por vezes oficializados e, de certo modo, garantidos 

pelo Estado. ” (BOURDIEU, 2004, p. 7) 

Com a produção e o consumo de massa, o tema passou a ganhar 

importância. A antropologia e a sociologia, principalmente, se debruçam para 

compreender o consumo como atividade social, que possui regras e também 

regula o cotidiano dos indivíduos. 



No Brasil, o consumo ganhou espaço principalmente frente ao fenômeno 

da ascensão econômica e material das classes mais baixas, fruto de políticas de 

redistribuição de renda ampliadas e criadas no Governo Lula do Partido dos 

Trabalhadores. O consumo das classes populares também foi alimentado pelo 

aumento do salário mínimo acima da inflação e, principalmente, pelo aumento 

do crédito pessoal.  

Deste modo, as classes populares rompem barreiras e espaços de 

consumo antes delimitados por rígidas estruturas econômicas e simbólicas e 

invadem espaços de consumo que eram apenas frequentados por indivíduos das 

classes médias tradicionais e das classes mais altas. Frequentar restaurantes, 

consumir roupas de marcas em shopping centers, viajar para o exterior, comprar 

eletrodomésticos e eletroeletrônicos (notebooks, tablets, celulares), automóveis 

e casa própria já não são mais peculiaridades de uma dada classe econômica e 

social. Mesmo que o acesso a esses bens e serviços ainda não esteja 

universalizado, a parcela que pode usufruir deles aumentou significativamente. 

O acesso ampliado a bens e serviços para esse novo segmento não se 

dá de forma pacífica, mas gera desconforto entre as classes tradicionais mais 

abastadas, conflitos que podem ser percebidos de diversas formas: preconceito 

com relação a programas sociais, conflitos simbólicos em estabelecimentos 

comerciais, manifestação de desconforto em blogs, redes sociais, entre outros.  

Com o aumento do poder aquisitivo das classes baixas, a população também 

teve acesso à tecnologia: computadores, notebooks e celulares de última 

geração que permitem acesso à internet em tempo real, bem como a postagem 

leitura a matérias publicadas pelos indivíduos diariamente em redes sociais. 

Esse ciberespaço é rico em informações sobre consumo, gostos e também em 

conflitos, simbólicos ou não. 

Sendo assim, o consumo e os conflitos que o circundam tornam-se temas 

relevantes para as Ciências Sociais, além de também serem discutidos nas 

esferas econômica e política, com ênfase nos problemas ambientais ou de 

ordem psicológica. Não há dúvidas de que o consumo pode trazer 

consequências negativas tanto para os indivíduos como para a sociedade, como 

distúrbio sobre consumo, endividamento e problemas ambientais. Porém, seria 



inviável tratar no presente trabalho todas essas vertentes que estão na órbita do 

consumo, sendo recortado o tema do consumo de luxo pelas classes populares 

e o incômodo das elites, resultado da ampliação do acesso a bens e serviços.  

Os conceitos de classe no Brasil ainda são difusos, pois não há um 

consenso sobre essas classificações, tão menos sobre o que significa de fato 

fazer ou não parte de determinada classe social. Há autores clássicos, como 

Marx e Weber que foram os precursores dessa temática, e apesar de não a 

terem esgotado são fundamentais como ponto de partida. Além dos clássicos, 

outros autores também pensam a realidade brasileira, como Florestan 

Fernandes (1975), Márcio Pochmann (2012), André Singer (2012) e Jessé de 

Souza (2009). 

Para Florestan (1975), a posição do indivíduo na cadeia produção nem 

sempre é suficiente para caracterizar seu lugar na sociedade. Assim, possuir ou 

não possuir bens seria um requisito mais geral como fundamento para uma 

caracterização sociológica. 

A classe social alicerça-se sobre a comunidade de interesses de 
classe e de situações de classe. Mas ela é, sobretudo, um grupo 
social, sujeito a variações de acordo com a intensidade dos 
contatos sociais, a formação de padrões de vida e de aspirações 
sociais comuns, laços de solidariedade moral ou de atuação 
política e formas de consciência peculiares e etc. (FERNANDES, 
1975, p. 59) 

 

Portanto, além da distinção entre possuidores e não possuidores, para se 

pertencer a uma classe social é necessário muito mais do que bens, mas 

também aspirações comuns e laços de solidariedade. 

Pochmann (2012) discorda totalmente de que haja uma nova classe 

média no Brasil, apesar de não negar que o país passou por profundas 

transformações, principalmente nas esferas econômicas onde milhares de 

brasileiros saíram da pobreza e passaram a consumir mais.  

Entende-se que não se trata da emergência de uma nova classe 
– muito menos de uma classe média. O que há, de fato, é uma 
orientação alienante sem fim, orquestrada para o sequestro do 
debate sobre a natureza e a dinâmica das mudanças 
econômicas e sociais, incapaz de permitir a politização classista 
do fenômeno de transformação da estrutura social e sua 



comparação com outros períodos dinâmicos do Brasil. 
(POCHMANN, 2012, p.8) 

 

Além disso, para o autor, pertencer a uma classe média, de fato, requer 

politização e menos ações individualistas, e a denominação de “nova classe 

média” seria parte de uma ideologia da classe dominante para gerar mais 

conformismo sobre a natureza e as dinâmicas das mudanças econômicas e 

sociais. (p. 11) 

As novas ocupações de serviços, absorvedores de enormes 
massas humanas resgatadas da condição de pobreza, permitem 
inegável ascensão social, embora ainda distante de qualquer 
configuração que não a da classe trabalhadora. Seja pelo nível 
de rendimento, seja pelo tipo de ocupação, seja pelo perfil e 
atributos pessoais, o grosso da população emergente não se 
encaixa em critérios sérios e objetivos que possam ser 
claramente identificados como classe média. Associam-se, sim, 
às características gerais das classes populares, que por elevar 
o rendimento, ampliam imediatamente o padrão de consumo. 
(Idem, 2012, p. 10) 

 

Singer (2012) prefere falar em subproletariado, denominada assim a 

camada da população que foi imediatamente beneficiada por programas sociais, 

aumento do salário mínimo e ampliação do consumo. (p. 16) 

Jessé de Souza concorda com a existência de uma classe média, já 

consolidada no Brasil, mas esta classe já existia antes de as mudanças 

econômicas e sociais efetivamente ocorrerem. Essa classe média teria 

apropriação privilegiada de capital cultural, embora não tenha ainda o volume de 

capital econômico que as classes altas possuem. 

O que os pais, ou figuras que os substituem, transmitem aos 
filhos, quer tenham consciência disso ou não, é toda uma visão 
de mundo e de “ser gente” que é peculiar à classe a que 
pertencem. O que a classe média ensina aos filhos é comer nas 
horas certas, estudar e fazer os deveres de casa, arrumar o 
quarto, evitar que os conflitos com amigos cheguem às vias de 
fato, chegar em casa na hora certa, evitar formas de sexualidade 
prematuras, saber se portar em ambientes sociais etc. As 
famílias da classe média ensinam, portanto, os “valores” de uma 
dada “classe”, que são os valores da autodisciplina, do 
autocontrole, do pensamento prospectivo, do respeito ao espaço 
alheio etc. (...)É a presença desses dois elementos conjugados, 
que faltam à “ralé”, que permite às crianças de classe média o 
acesso às características emocionais e cognitivas que irão, mais 



tarde, separar aqueles que terão sucesso escolar e, 
consequentemente, sucesso no mercado de trabalho. A “renda” 
econômica que advém desse sucesso é, portanto, “efeito”, e não 
“causa” das diferenças entre as classes. (SOUZA, 2009, p. 45) 

 

A classe média, portanto, teria uma lógica e valores próprios de sua 

classe, e o que embasa esses valores não é propriamente a renda, sendo está 

um efeito da sua situação de classe. Desse modo, a ralé pode ter tido acesso a 

bens materiais, a uma condição econômica de vida melhor, porém ainda não 

possui familiarização com os valores que regem e organizam a classe média já 

consolidada. 

Apesar de a configuração de classes brasileira ter mudado através de 

profundas mudanças econômicas e sociais, os conceitos de classes não 

chegaram a um consenso e dificilmente chegarão, visto que a noção de classes 

é mutável conforme o tempo e os acontecimentos históricos. A classificação de 

sujeitos e famílias de acordo com a renda de fato é superficial, porém, é a forma 

mais usual, ou como utiliza o SAE, ou através da posse de bens, utilizada pela 

Associação Brasileira de Empresas e Pesquisa (ABEP), chamado de “Critério 

Brasil”.  

As classificações adotadas pelo SAE, ABEP, Ibope, Data Popular, entre 

tantos outros institutos de pesquisa ou secretarias, têm como fim a análise 

econômica. Em acordo com os autores acima, classificar sujeitos em classe 

sociais demanda um esforço complexo, leva em consideração muito mais 

requisitos que apenas a renda. 

Esta tendência de se classificar sujeitos e famílias pela renda e 

principalmente pela posse de bens é uma herança social brasileira, visto que a 

forma de colonização do país, e posteriormente após a independência, manteve 

padrões de acúmulo de renda e propriedade nas mãos de poucos, com uma 

sociedade rigidamente organizada e com pouca possibilidade de ascensão 

social. Dessa maneira, ter ou não bens torna-se fator importante para 

classificação e quesito valorizado por todas as camadas sociais. Com as 

mudanças econômicas e sociais pelas quais o Brasil vem passando, ampliação 

do crédito, programas de redistribuição de renda e a possibilidade de mudança 

de status social, a aquisição ou não de determinados bens e o aumento do 



consumo tornam-se temas de destaque; ter acesso a serviços significa “subir na 

vida”. Tanto as classificações por renda quanto pela quantidade de bens são 

classificações economicistas e não levam outros fatores em consideração, mas 

nem por isso devem ser desconsideradas. 

Esta pesquisa buscou enfocar o incômodo gerado pela constituição deste 

novo grupo de consumidores - antes alijados do mercado de certos bens e 

serviços – aos membros de uma classe média tradicional, consumidores 

tradicionais no referido mercado.  

A emergência deste novo contingente de consumidores foi detectada 

pelas pesquisas de Renato Meirelles, diretor do centro de pesquisas Data 

Popular, que tem “acompanhado de perto a transformação da classe C.” Para o 

diretor, há sim uma nova classe média, que surge com a entrada de novos 

integrantes, que antes pertencias às classes baixas, ou classes D e E. A classe 

média, para ele, sempre haveria existido, transformando-se na classe média 

tradicional assim que esses novos membros passassem a compor a classe 

média, heterogeneizando a classe e permitindo assim, a sua divisão analítica em 

duas subclasses.  

De acordo com Meirelles, o conceito de “classe média” carregava um 

significado negativo, pejorativo, mas com o aumento do número e importância 

desta classe, seu significado vem mudando: 

A classe média deixou de ser vista como um segmento de 
mercado ou um limbo entre os pobres (alvo das políticas 
públicas) e a elite (até então vista como “formadora de opinião”) 
e passou a ser protagonista de um novo Brasil, seja pelo seu 
peso na população (100 milhões de pessoas), seja pelo seu 
peso econômico – já que movimenta aproximadamente R$1 
trilhão por ano. Portanto, entender o coração, a mente e o bolso 
desses brasileiros é uma imposição de quem quer atender bem 
o setor que mais cresce no Brasil. (Vozes da Classe Média – 
Marco Zero, p. 46) 

 

Segundo a pesquisa acima referida, os integrantes da chamada nova 

classe média manteriam valores das classes mais baixas, porém estariam cada 

vez mais rápido incorporando valores da classe média tradicional e da elite, e 

embora ainda não gastem proporcionalmente com educação, os filhos da classe 



média já possuiriam escolaridade superior em comparação aos chefes de 

família.  

O aumento do consumo não diz respeito apenas a bens supérfluos, mas 

o que se destaca na dita classe média em geral é cada vez mais o consumo de 

serviços privados, como planos de saúde. Segundo a SAE, 24% das famílias de 

classe média, em geral, utilizam planos privados de saúde, e apenas 14% 

investem em educação particular. Deste modo, em alguns aspectos a classe 

média se assemelha as classes baixas, principalmente com relação a 

investimentos educacionais, e com relação a gastos com a saúde, se aproxima 

das classes altas. Pode-se perceber que os serviços oferecidos pela rede pública 

com relação à saúde estão em desacordo com as expectativas dessa classe, já 

a escola pública, ou não está totalmente em desacordo, ou a classe média 

prioriza investimentos no setor de saúde em detrimento da educação. Este seria, 

segundo a secretaria, um exemplo da transição de valores e prioridades da 

chamada nova classe média. 

Ainda segundo o diretor Renato Meirelles, assim como os consumidores 

da classe média tradicional e da elite, os consumidores daquela por ele chamada 

nova classe média estão mais exigentes, preferem pagar mais caro por produtos 

de marca e que tenham melhor qualidade, e o consumo agora é uma meta com 

perspectivas reais de conquistas. Além disso, o brasileiro da dita nova classe 

média é batalhador e busca “vencer na vida por mérito próprio”. E é através do 

emprego formal que a classe média em geral consegue atingir as metas de 

consumo, expressão máxima de elevação social.  

O que ela quer é transformar seus antigos sonhos em metas 
concretizáveis. Além de eletrônicos como TV, celulares, 
computador, ela se permitiu trocar o ônibus lotado por uma 
motocicleta ou pelo seu primeiro carro popular, fazer sua 
primeira viagem de avião e ingressar em uma universidade. E 
isso tudo é só o começo! (Vozes da Classe Média – Marco Zero, 
p. 46) 
 

Para Ronaldo Lemos, professor de direito da FGV e colaborador da 

primeira edição do trabalho Vozes da Classe Média, a “nova classe média” 

conheceu um novo mundo, de melhoria de vida, acesso a serviços, bens de 

consumo que eram específicos da elite, e vem causando incômodo. Utilizando o 

termo “orkutização”, termo pejorativo que serve para criticar a invasão de 



espaços, não apenas sociais mas também virtuais, pelas classes médias e 

baixas da população, ele apresenta como se deu esse processo, e as 

consequências para o panorama social do país.  

Contudo, o verbo “orkutizar” tem forte carga pejorativa. Quando 
as pessoas dizem que alguma coisa foi orkutizada, geralmente 
condenam o que ali aconteceu. O Orkut, lançado em 2004, teve 
como população pioneira parte de uma elite intelectual mundial. 
Em menos de um ano nos tornamos o país com maior número 
de perfis. O que ocorreu em seguida foi surpresa: as 
características socioeconômicas de seus usuários brasileiros 
foram se modificando: ricos-brancos-com-diplomas-
universitários perderam a maioria; o espaço foi “invadido” por 
gente mais pobre, mais negra, de baixa escolaridade. O termo 
orkutização reclamava da mudança. Os “pioneiros” lamentavam 
a perda do “ar exclusivo” daquele ciberespaço. No entanto, já 
era fato consumado: os pobres estavam ali para ficar. A 
orkutização do próprio Orkut pode servir de metáfora para um 
fenômeno mais geral: ao mesmo tempo, o Brasil também se 
orkutizou, com pessoas das classes baixas ocupando espaços 
ou tendo comportamentos que antes pareciam reservados às 
elites – dos aeroportos aos shopping centers, das universidades 
ao horário nobre, do imaginário publicitário à agenda pública. 
Sim, tudo refletia o momento único de redução da pobreza e da 
desigualdade vivenciado pelo país nesse período. Isso 
possibilitou muitas novidades em várias áreas da vida social. 
Diante da invasão das redes sociais, muita gente nem sabia, por 
exemplo, que fatias crescentes das classes baixas brasileiras já 
tinham acesso a computadores, celulares e internet. Mais 
importante: é ainda desconcertante para muitos constatar que 
os invasores de espaços “alheios” – que não foram criados para 
esse público “alvo” – não aparecem ali apenas como 
consumidores acanhados, mas como produtores orgulhosos de 
bens materiais ou imateriais e dos circuitos/ mercados para 
consumi-los e produzi-los. (Vozes da Classe Média – Marco 
Zero, p. 48) 

  

Através do trabalho de campo foi possível confirmar que este novo 

contingente de consumidores em geral passou a consumir de forma semelhante 

aos consumidores tradicionais, não só bens e produtos, como também serviços, 

viagens, espaços. Essa ampliação do consumo traz à tona incômodos, antes 

velados, e que passaram a ser cada vez mais explícitos. 

Este consumo diferenciado gerou desconforto nas classes média e altas, 

que perceberam as barreiras simbólicas e econômicas que os separavam das 

classes mais baixas serem enfraquecidas. 



Deste modo, algumas lojas e estabelecimentos, bem como marcas que 

tradicionalmente foram pensadas para atender a demanda da elite, mudam seu 

posicionamento comercial, muitas vezes, estabelecendo novas barreiras 

simbólicas para manter as distâncias sociais. 

Entre elas estão: não aceitação de cheques por todos os clientes, mas 

apenas daqueles fidelizados, aumento do valor total da compra necessário para 

parcelamento no cartão de crédito, não oferecimento de opções de pagamento, 

até mesmo não abordagem de clientes que entram na loja, dependendo de como 

estão vestidos e como se comportam. 

Através da pesquisa, sobretudo através do trabalho de campo, foi possível 

perceber que, inicialmente com a melhora da condição econômica das famílias 

brasileiras, barreiras que antes pareciam intransponíveis, como a econômica, 

ficaram mais maleáveis, e por consequência, afetou também outras barreiras, 

como as simbólicas, ampliando não apenas o que estes novos consumidores 

adquirem, mas também os espaços que frequentam.  

Por outro lado, marcas procuram se segmentar, lojas buscam estratégias 

para se distanciarem desses novos consumidores, reconstruindo velhas 

barreiras e também, solidificando novas e mais rígidas.  
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