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Resumo 
 
Há alguns anos, ouvimos falar que temos uma “nova classe média” no Brasil. 

Tornou-se senso comum. E de que forma, se não por meio da mídia, essa ideia se 

difundiria tão rápida e massivamente? Autores que discutem o tema criticamente 

salientam o papel que os meios de comunicação possuíram/possuem na 

reprodução da crença em uma nova classe média. Souza (2010) afere que a ideia 

de termos uma nova classe média no Brasil é a mensagem hegemônica dos 

grandes veículos de comunicação. Aqui, buscaremos situar a difusão do uso da 

expressão em matérias jornalísticas, que deixam evidente o largo interesse pela 

temática. Destacaremos: a) as primeiras matérias com esse enfoque em alguns 

dos principais veículos brasileiros; b) a versão hegemônica de agosto de 2008 

até fevereiro de 2014; e c) casos de posição opositiva em relação à publicização 

do fenômeno de crescimento brasileiro entendido como ascensão de uma nova 

classe média. O que podemos sintetizar, é que, de acordo com o jornalismo, 

temos uma “nova classe média” no Brasil, embora as discussões mais 

aprofundadas nos mostrem outra coisa. 

                                                            
1  Trabalho apresentado ao GT 11 – Comunicación y Estudios Socioculturares do XII Congreso 
Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación. 
2 Doutora em Comunicação pela PUCRS. 
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Considerações iniciais 

 

Há alguns anos, ouvimos falar que temos uma “nova classe média” no Brasil. 

Tornou- se senso comum. E de que forma, se não por meio da mídia, essa 

ideia se difundiria tão rápida e massivamente? Precisar quando se inicia a 

proliferação do discurso de “nova classe média” é difícil. Um marco importante 

foi o dia 5 de agosto de 2008, quando a Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

apresentou os dados de sua pesquisa “A Nova Classe Média”3. Todos os 

grandes veículos divulgaram, na TV, no rádio, em jornais, revistas, na 

internet4. No mesmo dia, o Instituo de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 

também divulgou pesquisa com dados semelhantes, mas deu foco para a queda 

do número de pobres no país, e não para um possível crescimento da classe 

média. De um lado, a FGV, especificamente o Centro de Políticas Sociais, era 

liderada pelo economista Marcelo Neri. De outro, o Ipea era presidido por 

Marcio Pochmann. O tom das pesquisas foi bastante distinto5. Aquela que 

declarou termos no Brasil uma nova classe média foi a que mais repercutiu. 

 

No entanto, antes disso, ainda em 2007 e nos primeiros meses de 2008, 

especialistas, governantes e matérias jornalísticas já destacavam o alargamento 

da classe média. Antes do “boom” midiático, gerado pela divulgação das 
                                                            
3O relatório, de 84 páginas, pode ser acessado em: 
http://www.cps.fgv.br/ibrecps/M3/M3_TextoFinal.pdf.  
4 Como se pode ver no clipping produzido pela Fundação Getúlio Vargas com notícias de todo o 
Brasil sobre a cobertura, em agosto de 2008, de pesquisa divulgada pela FGV. Disponível em: 
<http://www.cps.fgv.br/ibrecps/m3/midia/midia.htm>. Acesso em: 21 fev. 2014. 
5 Essa diferença de “tom” fica clara nos livros posteriormente publicados por Neri e Pochamnn. O 
primeiro lança, em 2010, “A nova classe média: o lado brilhante dos pobres” e, em 2012, “A nova 
classe média: o lado brilhante da base da pirâmide. O segundo é autor de “Nova classe média? O 
trabalho na base da pirâmide”, publicado em 2012, com provável influência em seu título no do 
livro de Neri. 



 

pesquisas da FGV e do Ipea, grandes jornais e revistas estrangeiros já 

destacavam o fenômeno de crescimento econômico do Brasil e de sua “new 

middle class”. Traremos exemplos e daremos continuidade nesse tópico no item 

2.3 deste capítulo. 

 

Autores que discutiram o tema de maneira crítica salientam o papel que os meios 

de comunicação de massa possuíram/possuem na reprodução da crença em uma 

nova classe média. Souza (2010) afere que a ideia de termos uma nova classe 

média no Brasil é a mensagem hegemônica dos grandes veículos de 

comunicação. Segundo o sociólogo, a mídia e muitos intelectuais querem que 

todos acreditem que os brasileiros que ascenderam são 

 

uma nova ‘classe média’, que está transformando o Brasil no 

país moderno e de ‘primeiro mundo’ que foi e é o maior 

sonho coletivo de seu povo desde a independência política 

em 1822. Dizer que os ‘emergentes’  são a ‘nova classe 

média’  é uma forma de dizer, na verdade, que o Brasil 

finalmente, está se tornando uma Alemanha, uma França 

ou uns Estados Unidos, onde as ‘classes médias’, e não os 

pobres, os trabalhadores e os excluídos, como na  periferia  

do  capitalismo,  formam  o  fundamento  da  estrutura  

social. (Souza, 2010, p. 20) 
 
Para Souza, as informações sobre a “nova classe média” são interpretadas sem 

conflitos e sem mostrar as contradições. Avaliar como foi a abordagem da mídia, 

especialmente do jornalismo e da telenovela, na repercussão da questão é um 

dos objetivos deste capítulo. Primeiramente, discutiremos o que é a “nova classe 

média” brasileira, perguntando, assim como Pochmann (2012) faz no título de seu 

livro sobre a temática: Nova classe média?. Abordaremos, brevemente, a 

problemática da ideologia da meritocracia, pois entendemos que essa tem função 



 

importante na compreensão do discurso sobre a nova classe média.  Após,  

adentraremos  na  especificidade  da  situação  da  mulher  nessa  condição  de 

precária ascensão social, verificando publicações que enfocaram na condição 

desse público, especialmente enquanto consumidora. 

 
Ainda, buscaremos situar a difusão do uso da expressão em matérias jornalísticas, 

que deixam evidente o largo interesse pela temática desde 2008. Nessa seção, 

destacaremos a) as primeiras matérias com esse enfoque em alguns dos 

principais veículos brasileiros, especialmente as reportagens dos principais 

telejornais nacionais dos dias 5 e 6 de agosto de 2008, e em alguns 

internacionais; b) a versão hegemônica de agosto de 2008 até fevereiro de 2014, 

não incorrendo em um vasto levantamento, mas trazendo exemplos que 

consideramos emblemáticos; e c) apresentamos casos de posição opositiva em 

relação à publicização do fenômeno de crescimento brasileiro denominado como 

ascensão de uma nova classe média. 

 

Para muitos críticos da crença em uma nova classe média, a mídia desempenha 

papel fundamental na profusão da mensagem hegemônica de existência de uma 

nova classe. Sobre o tratamento ao tema da “nova classe média” pela mídia, 

Pochmann avalia: 

 

Causa constrangimento [...] o viés político difundido pelos 

monopólios sociais constituídos pelos meios de comunicação 

e seus ‘oráculos’ midiáticos que terminantemente manipulam 

o consciente da população em prol de seus próprios desejos 

mercantis, defendendo consumismo e negando a estrutura de 

classe na qual o capitalismo molda a sociedade. (Pochmann, 

2012, p. 7). 

 
 



 

Aqui,  traremos  alguns  exemplos  de  como  a  temática  foi  abordada  pela  

mídia, especialmente em matérias jornalísticas que retratam o “boom”6 da “nova 

classe média”, em 2007 e 2008. Também apresentaremos reportagens dos anos 

seguintes, até fevereiro de 2014, mostrando que o tópico continua em pauta. 

Demonstraremos que a abordagem opositiva/questionadora  sempre  esteve  

presente,  embora  seja  a  minoria.  Não  temos  a pretensão de saturar essa 

questão, pois certamente isso necessitaria de um trabalho completo, e não 

apenas de uma seção em um capítulo. Nosso objetivo é ventilar aspectos da 

abordagem midiática  da  questão  em  foco,  visto  que  essa  é  uma  

problemática  recorrentemente mencionada em estudos que tratam da nova 

classe média (Souza, 2010; Yaccoub, 2011; Pochmann, 2012, Bartelt, 2013; 

Fleury, 2013; Vicente; 2013). Entre todos esses trabalhos citados, o único que faz 

uma referência mais explícita “de que mídia está falando” é o de Yaccoub (2011), 

em artigo intitulado “A chamada ‘nova classe média’. Cultura material, inclusão 

e distinção social”. A autora cita alguns grandes veículos que deram destaque ao 

tema, expondo que “na maior parte das reportagens eram apresentadas histórias 

de vida nas quais personagens oriundos dos estratos sociais mais baixos 

‘venceram na vida’ a partir do trabalho duro, empreendedorismo e conquistas 

consumistas” (Ibid., p. 204). 

 
O boom: a nova classe média entra na agenda 
 

Em 2007, encontramos os primeiros registros mais expressivos sobre a temática, 

principalmente em jornais e revistas estrangeiros. Identificamos a primeira 

reportagem de relevo sobre a nova classe média na edição de 16 de agosto de 

2007 da revista inglesa The Economist. A reportagem, intitulada “Adiós to poverty, 

hola to consumption”, versou sobre a classe média em ascensão na América 

                                                            
6 Neri (2010) usa diversas vezes o termo “boom” para se referir ao crescimento da classe C 
brasileira. 



 

Latina, com ênfase para o Brasil. A matéria destacou o ponto de vista dos 

moradores da periferia de São Bernardo do Campo sobre as condições de vida 

naquele momento: “Muitos pessoas aqui são muito pobres, mas muitos estão se 

tornando classe média”; “Cada ano tem sido melhor que o anterior”. Essas 

pessoas são denominadas na matéria como “membros de uma nova classe 

média que está surgindo quase da noite para o dia em todo o Brasil e em grande 

parte da América Latina”. 

 

A reportagem não deixa de aludir à complexidade do tema da classe média, 

resultado da “subjetividade” do termo classe-média, o que a diferencia da pobreza, 

que, conforme o texto, é mensurável. “O tipo de pessoa que costumam chamar a 

si mesmos de classe média, na América Latina, costuma estar no topo da escala: 

profissionais prósperos com muitos empregados, filhos na escola privada e férias 

na Europa ou em Miami”. A classe média que estaria  emergindo,  porém,  seria  

diferente:  “Ela  é  mais  bem  descrita  como  baixa  classe média”. Em meio as 

diferenças entre ambas as classes, a matéria cita a diferença na educação, mais 

fraca na nova classe, que frequenta a universidade privada, e não a pública – 

chamada de elitista –, como a classe média tradicional. 

 

No dia 17 de setembro, o  site  da  BBC  declarava: “Brazil  sees  middle  class 

emerging”7. A matéria inicia expondo a ruidosa desigualdade brasileira, mais 

especificamente aquela que se reconhece em apenas um olhar, entre o Morumbi 

e a favela de Paraisópolis, divididos por uma avenida. Se essa já era uma 

realidade vinculada ao Brasil, a novidade estava na melhoria das condições de 

vida dos habitantes da favela. “Entre as pessoas de Paraisópolis, parece haver 

um sentimento de otimismo de que essa é uma comunidade que está fazendo 

progresso no sentido de uma vida melhor”. A mensagem narrada pela BBC é 

                                                            
7 O texto cita a reportagem do The Economist, o que colabora para a entendermos como 
“precursora”. 



 

otimista, embora a cautela fique clara: “Uma porta que já esteve fortemente 

fechada finalmente facilitou sua abertura para deixar entrar um pouco de luz.” 

 

Ainda em 2007, na publicação de 26 de setembro, a Isto é Dinheiro explicava 

sobre “um movimento discreto, mas contínuo, que aos poucos começa a mudar a 

cara do Brasil. É o surgimento de uma nova classe média brasileira”. Em “A 

nova classe média brasileira”, os dados apresentados já adiantavam o que viria a 

ser reunido nos dois estudos de 2008 e o foco no consumo já se fazia presente: 

“Com a confiança em alta e uma renda maior, a nova classe média vai às 

compras.” 

 

Outras duas reportagens de “inauguração” figuraram nas páginas do New York 

Times, em 24 de maio de 2008 e em 31 de julho do mesmo ano, menos de uma 

semana antes da publicização dos dados das pesquisas da FGV e do Ipea. A 

primeira delas, “Boom times for Brazil�s consumers”, iniciava o texto 

comparando o momento vivido nos Estados Unidos com aquele experenciado 

no Brasil. No país do Tio Sam, os consumidores estavam com o sinal de alerta 

aceso, enquanto em terras tupiniquins parecia não haver “palavra em português 

para recessão”; de um lado, americanos de classe-média cheios de angústia, de 

outro, classe média brasileira crescendo. “Resumidamente, mais brasileiros têm 

mais dinheiro.” As causas do bom momento eram relacionadas pelo jornal à 

“competente gerência” de Lula. 

 

O consumo era o cerne da reportagem. “Pessoas que não tinham uma geladeira, 

uma máquina de lavar roupas, máquina de costura, um aquecedor para o inverno, 

um ar- condicionado para o verão, eles podem comprar isso agora e melhorar sua 

qualidade de vida substancialmente”. A expressão “nova classe média” não é 

usada, todavia se afirma o crescimento da classe média. O mesmo se verifica 

na matéria “Strong economy propels Brazil to world stage”, de 31 de julho de 



 

2008. Os casos ilustrativos dessa reportagem vêm de Fortaleza. Traz, entre os 

exemplos de superação, a história de dona Maria Benedita, que, com seu trabalho 

como costureira, possibilitou que a filha cursasse Farmácia, tornando-se a 

primeira universitária da família. “Você não pode imaginar a felicidade que estou 

sentindo”, dizia a costureira ao jornalista. 

 

Entende-se que essas reportagens eram todas, basicamente, variações do 

mesmo relato de desenvolvimento. O foco: o consumo. O resultado: o crescimento 

da classe média – com a ressalva do The Economist de que, na verdade, essa 

seria uma baixa classe média, ressalva essa poucas vezes encontrada entre as 

matérias a respeito. 

 

O que denominamos de “boom” da nova classe média no jornalismo se 

refere à proliferação de reportagens sobre a nova classe média que ocorreu a 

partir de 5 de agosto de 2008, com a divulgação das pesquisas de FGV e Ipea 

sobre o novo momento socioeconômico brasileiro. Na coluna Toda Mídia, 

assinada por Nelson de Sá, da Folha de São Paulo de 6 de agosto, destaque para 

a cobertura das pesquisas pela mídia: 

 

Veja.com, Agência Brasil e outros foram de Ipea, „Pobreza 

diminui 30% em cinco anos; a indigência, 50%�. Folha 

Online, Globo.com e outros escolheram a FGV, „Classe 

média já é mais da metade. O ‘JN’ juntou e, na manchete, 

‘Duas pesquisas apresentam resultados positivos para o 

Brasil: o número de pobres diminuiu e a classe média se 

tornou maioria’ 

 



 

As pesquisas foram pauta de reportagens, nos dias 5 e 6 de agosto, dos principais 

telejornais nacionais8. Destacamos aqui: da Rede Globo, Jornal Hoje, Jornal 

Nacional, Jornal da Globo e Bom dia Brasil; do SBT, SBT Brasil e Jornal do SBT; 

da Bandeirantes, Jornal da Band; da Rede TV, Rede TV News; da TV Cultura, 

Jornal da Cultura; da TV Brasil, Repórter Brasil. 

 

Em todos esses telejornais, o foco esteve nas pesquisas divulgadas em 5 de 

agosto pela FGV e pelo Ipea, com uso unânime de infográficos para demonstrar a 

ascensão social do brasileiro. O principal dado apresentado diz respeito ao fato de 

51,89% da população ter chegado à classe média, a partir de informações da 

FGV. 

 

Além de apresentarem casos de brasileiros que aumentaram seu poder aquisitivo 

e os dados das pesquisas da FGV e do Ipea, todos os telejornais da Globo, seja 

por meio dos apresentadores ou dos repórteres, deram destaque à falta de 

qualificação que impede que a população consiga empregos melhores e que o 

Brasil se desenvolva mais, indo ao encontro da fala de Neri: “O ponto fraco é a 

questão de educação, né? A gente saiu de um módulo de crise de emprego, onde 

as pessoas não tinham emprego, pro apagão de mão-de-obra” (Jornal da  Globo).  

Todos  os  telejornais  considerados  aludiram  à  necessidade  de  melhoria  na 

qualidade da educação. 

 

A fala do comentarista do Jornal da Globo, Carlos Alberto Sardenberg, em 

diálogo com a apresentadora Christiane Pelajo, além de revelar o entendimento 

de que houve o “crescimento” e a “geração” de uma classe média, evidencia o 

enfoque na necessidade de aprimoramento da educação para um maior 

crescimento do país. 
                                                            
8 O clipping disponibilizado pela FGV não apresenta nenhuma reportagem da Record. Fazendo 
uma busca diretamente no site da emissora, os vídeos mais antigos disponíveis, independente 
do assunto, são de 2009. Assim, a Record não está incluída nessa observação. 



 

 

Carlos Alberto Sardenberg (comentarista): A classe média 

que está aparecendo aí não é resultado da Bolsa-família, a 

classe média é resultado de emprego, geração de emprego 

e sobretudo mais emprego formal, dada a estabilização da 

economia, é isso que está gerando esse crescimento e 

gerando essa classe média que é crucial pro país. 

 

Christiane Pelajo (apresentadora): E como essa classe 

média pode subir mais um degrau e chegar à classe B? A 

gente viu na reportagem o Marcelo Neri, coordenador do 

programa, dizendo que o que precisa é educação, mão de 

obra especializada. 

 

Sardenberg: É, educação, e isso que nós vimos [...] aquela 

mulher falando no final, você vê ali o desejo de enriquecer, 

o desejo de melhorar de vida, essa é a característica da 

classe média, o desejo de melhorar de vida. [...] 

 

Duas coisas que nós precisamos, portanto, educação e 

espaço pra classe média enriquecer. 

 

Não houve, contudo, nenhum questionamento dos telejornais da Globo à 

existência de uma nova classe média brasileira, como se percebe nos exemplos já 

expostos. A chamada da reportagem exibida pelo Jornal Nacional, apresentada 

por Fátima Bernardes, indica: “Duas pesquisas divulgadas hoje mostraram, em 

números, a redução da parcela mais pobre da população brasileira. Os cidadãos 

de classe média são agora a maioria”. 

 



 

A notícia circulou nos grandes jornais nas versões online no dia 5 de agosto e nas 

impressas no dia seguinte. Alguns deles deram destaque de capa ao assunto, 

como Zero Hora e O Estado de S. Paulo. Nesse, a manchete anunciava: “Classe 

média já é maioria no Brasil”; seguida  pela  linha  de  apoio:  “Com  estabilidade  

econômica,  faixa  social  intermediária avançou de 44,19% para 51,89%”. 

Também em destaque, a declaração de Marceli Neri: “A nova classe média é 

aquele grupo emergente que cresceu a partir do próprio trabalho. A carteira 

assinada é seu grande símbolo”. 

 

Na reportagem, um texto secundário apresentou a opinião de uma psicóloga 

com renda de acordo com a classificação de nova classe média. Com seu salário, 

conta que possui alguns confortos, mas de forma limitada, como jantar fora, pois 

não pode “fazer isso sempre”. Na avaliação da entrevistada, suas condições 

financeiras ainda estão longe de ser o “ideal do que se considera „médio�” e 

critica a forma como é feita a cobrança de Imposto de Renda, que prejudica a 

classe média ao cobrar dela o mesmo índice que da classe alta. Por fim, 

analisa que “esse crescimento vem do esforço próprio”, e não é de “nenhuma 

ajuda como o Bolsa-Família”. 

 

Entre as revistas com maior circulação no país, Veja chama a atenção para “O 

reino do meio”, enquanto Isto É anuncia “O sonho começou”, ambas em 13 de 

agosto de 2008. A fala de Pochmann salientada pela Isto É mostra a diferença de 

seu discurso para o de Neri. O presidente do Ipea afirmava: “O Brasil está 

deixando de ser um país de pobreza absoluta para ser um país de pobreza 

relativa, diminuindo a distância entre o topo e a base da pirâmide”. 

 

Em “A nova classe média”, reportagem de Época de 8 de agosto, a revista da 

editora Globo aspira exibir como vivem “esses 100 milhões de brasileiros”, 

chamados de “ex-pobres que acabam de pôr o pé na classe média”. Inicia 



 

demonstrando o estranhamento de uma manicure ao ver-se considerada de 

classe média: “Classe média, eu?”, questiona ela. A morada da Rocinha 

atende mulheres da zona sul do Rio de Janeiro a domicílio, e, apesar de estar na 

faixa de renda da classe C, com rendimento mensal entre R$ 1,5 e R$ 2 mil, não 

se considera classe média. Provavelmente por se comparar com suas clientes 

com padrão de vida  bastante  superior  ao  dela.  Entrevistado  pela  revista,  o  

economista  Delfim  Netto colaciona o momento vivido pelo Brasil com aquele 

experimentado nas décadas de 1960 e 1970, quando houve uma ascensão social 

do “mesmo gênero”. Agora, porém, ela seria ainda maior. Para o ex-ministro, 

“menos importante que o tamanho da renda é o povo sentir que progrediu”. 

 

Apesar de a maioria das reportagens ter dado atenção quase exclusiva à notícia 

da existência de uma nova classe média, sem questioná-la ou apresentar 

divergências, alguns veículos salientaram questões geradas pelos dados e suas 

interpretações. Na TV, dois telejornais demonstraram a contradição de considerar 

mais da metade da população brasileira como membro da classe média, com 

rendas familiares a partir de pouco mais de mil reais mensais. No SBT Brasil, o 

apresentador Carlos Nascimento, ao final da exibição da reportagem que 

apresentou os dados das pesquisas da FGV e do Ipea, rejeita a inclusão de um 

grupo tão extenso sob essa rubrica: “Bom, 4.500 reais como renda familiar da 

classe média até que está razoável. Agora, é preciso perguntar para quem recebe 

mil reais de renda familiar se se considera de classe média, né? Porque, pelos 

critérios clássicos, essa renda nunca foi de classe média no Brasil”. 

 

Da mesma forma, no Jornal da Band, após reportagem que seguiu o mesmo 

padrão das demais, o comentarista Joelmir Beting questiona o “crachá de 

classe média” fornecido pelas pesquisas. O apresentador pergunta ao 

comentarista: “Joelmir, que classe média é essa? Tá certo esse critério do Ipea? 



 

O cidadão ganha mil reais e é considerado de classe média?”. Joelmir Beting 

responde: 

 

Não, porque o próprio DIEESE acaba de divulgar, na 

semana que passou, um outro estudo dando conta de que 

para o atendimento das necessidades básicas de uma 

família de casal e duas crianças, o orçamento deveria ser de, 

no mínimo, dois mil reais. Então nós temos aí, nesse 

estudo, classe média que  não  tem  como  renda  mensal  

sequer  metade  de  suas  necessidades básicas, ali no limite 

quase que da sobrevivência biológica. Mas... esse tipo de 

estudo... dá nisso, a gente não entende certos critérios, 

certos conceitos. A única coisa que fica na certeza é de que 

houve realmente crescimento da renda de baixo pra cima por 

aumento do emprego geral, do salário mínimo e do Bolsa-

família. [...] O que estamos aqui questionando é apenas o 

conceito, o critério, que estabelece esse crachá de classe 

média ou classe baixa. 

 

Em jornais e revistas nacionais, aqueles que apontaram as incongruências da 

pesquisa foram especialistas, muitas vezes em colunas. Ou seja, a crítica ficou 

para a área de opinião, e não de informação, em que prevaleceu a difusão da 

ideia da nova classe média. Além disso, a maior parte dos questionamentos 

pode ser encontrada em jornais de menor relevo, como Tribuna da Imprensa e 

Monitor Mercantil, ambas do Rio de Janeiro. Há, ainda, os casos em que a 

oposição é feita, porém em tom de piada. No Jornal do Brasil, em 8 de agosto, a 

colunista Anna Ramalho aponta: 

 



 

A Fundação Getúlio Vargas, através de seu órgão de 

pesquisa, classificou como pertencente à classe média um 

porteiro que ganha R$ 460 por mês, complementa a “renda” 

comercializando celulares usados, tem um carro de 1996 e 

comprou recentemente uma TV de 19 polegadas. Das 

antigas, nada de LCD. Classe média, coitado? Só se for a do 

Burundi. 

 
Entre os veículos de maior expressão, ressaltamos as ponderações feitas por O 

Globo de 6 de agosto e Folha de São Paulo de 10 de agosto. Os especialistas 

ouvidos na matéria d�O Globo discordam de uma faixa de renda tão ampla ao se 

definir a classe média, especialmente por ser considerada a renda familiar, o que 

implicará em grandes diferenças de acordo com o número  de  membros  da  

família.  Além  disso, são  assinaladas  as  divergências  entre  as pesquisas da 

FGV e do Ipea. 

 

A reportagem salienta que as conclusões são as mesmas, mas que as causas 

seriam diferentes. Na verdade, seria possível afirmar que as conclusões são 

diferentes, e por isso as causas também divergem. Como explicita o final do 

trecho citado, Pochmann não quantifica a fatia da população de classe média, 

mas, sim, destaca a saída da pobreza de um número significativo de brasileiros. 

Por isso se refere ao aumento do salário mínimo e aos benefícios oferecidos pelo 

governo, visto que esses atingem diretamente os mais pobres. Para a entrada na 

faixa de renda a partir de R$ 1.064 por família, a carteira assinada, de fato, terá 

papel importante, assim como o aumento do mínimo. 

 

Na Folha, a matéria intitulada “A classe média emergente se acha pobre” revela 

que, embora famílias nessa faixa de renda afirmem que houve uma melhora do 

padrão de vida, não se consideram de classe média. Um aposentado ouvido 



 

opinou: “É uma baixaria. Fiquei revoltado quando vi a notícia na TV. A 

classificação é vazia e mentirosa.” Com renda de R$ 2.400 e com três filhos para 

manter, considera-se pobre. Do mesmo modo, uma mãe de cinco filhos, moradora 

do Rio de Janeiro, com renda de R$ 1.800, declarou: “A única roupa que 

comprei para mim neste ano foi um vestido, de R$ 10. Nunca fui no cinema. 

Trabalho todos os dias e não tenho lazer. Classe média, para mim, tem lazer.”. 

 

Enquanto quase a totalidade das reportagens trazia ilustrações para os gráficos 

produzidos a partir dos dados da FGV, buscando mostrar, “na vida real, o que o 

pesquisador da FGV viu nos números”, como divulgava Zero Hora; o relato da 

Folha fez o contrário. Como essa abordagem foi absolutamente minoritária, a 

expressão “nova classe média” se espalhou pela mídia e no cotidiano dos 

brasileiros. 

 
O tema continua em pauta 
 

A nova classe média brasileira continua como pauta importante no jornalismo 

brasileiro  até  hoje.  Nesta  seção,  apresentaremos  uma  ilustração  de  cada  

ano  –  não pretendemos constituir um recorte que permita uma análise com 

estratégia metodológica mais apurada. 

 

Na edição de 4 de novembro de 2009 da revista Época Negócios, a 

reportagem de capa, “Um mergulho na nova classe média”, visou a apresentar 

“representantes típicos das famílias da nova classe média”. Dois repórteres 

conviveram por quatro meses com famílias de  bairros  periféricos  de  São  

Paulo.  Resumem  da  seguinte  maneira  algumas  de  suas percepções: 

 

Geladeira velha recheada de mimos, como achocolatado 

instantâneo. Casas miúdas em que o espaço é dividido entre 

pessoas e computadores. Quartos onde não entra uma cama 



 

de casal, mas com armários abarrotados de roupas e 

perfumes. A mistura caótica entre o velho e o novo, a 

privação e a abundância, o popular e o clássico [...] traçam o 

retrato fiel de uma camada específica da população 

brasileira: a classe C, ou a nova classe média. [grifo nosso] 

 

As  quatro  pessoas  que  figuram  na  capa da  edição  são  “antenas” do  

instituto  de pesquisa A Ponte, especializado em estudar a “nova classe média” 

e fornecer informações para  clientes.  “Antenas”  são  moradores  da  periferia  

treinados  e  pagos  para  estudar  os vizinhos e repassar as informações, assim 

como fotografias e vídeos, para o instituto. 

 

Ao tratar sobre “os sete mitos da nova classe média” em um box, a reportagem 

expõe uma novidade em relação à abordagem que se encontrou no “boom” da 

“nova classe média”, pouco mais de um ano antes, visto que já há um “mito” a 

combater, bem como informações e interesse para fazer isso, buscando 

apresentar um retrato mais fiel do grupo. 

 

Do ano de 2010, destacamos uma série de reportagens do Jornal da Globo, 

exibida entre 13 e 16 de abril e produzida por Ernesto Páglia. Como se conclui 

naturalmente, o fato de um tema merecer uma “série” em um importante telejornal 

e de um dos jornalistas mais respeitados da emissora ser designado para 

apresentar o assunto, diz da importância que ele tem para o veículo em questão. 

 

Em 13 de abril de 2010, William Waack apresenta o objeto da série: “A economia 

brasileira comemora a ascensão de uma nova classe média. Assim são 

definidas os milhões de pessoas que passaram a ter um patamar superior de 

consumo”. As quatro reportagens, como tantas outras, enfatizaram o viés 

consumidor desse grupo. Na primeira, o foco foram compras para a casa,  



 

especialmente a aquisição de computador pelo estrato. A segunda abordou a 

chegada da nova classe média ao aeroporto e a possibilidade de viajar de avião 

e fazer turismo, especialmente devido ao parcelamento. 

 

A terceira reportagem expôs como empresas de marketing estão se 

especializando nesse  nicho  tão  lucrativo.  Uma  das  famílias  pesquisadas  é  a  

da  dona  de  casa  Maria Aparecida. Ernesto Páglia pergunta à entrevistada se 

ela se considera como classe média: 

 

Repórter: E a senhora se sente classe média, dona 

Aparecida? A senhora acha que faz parte dessa classe? 

Entrevistada: Eu acho que não. 

Repórter: Por que não? 

Entrevistada: Eu acho que a classe média hoje tá quase 

junto com a classe alta. 

Repórter: Mas a senhora é dessa nova classe média, tá todo 

mundo de olho... porque vocês são bons consumidores. 

Entrevistada: Nós consome. 

 

Com renda familiar de R$ 3 mil, a família de Maria Aparecida desejava naquele 

momento começar a pagar a faculdade para o filho mais velho, para propiciar um 

futuro melhor que o dela. É com o tema da educação/qualificação que se encerra 

a terceira reportagem e inicia a quarta e última. O assunto, pode-se dizer, 

permanece o consumo. Carlos Augusto, funcionário do setor de cargas do 

aeroporto de Congonhas que conciliava o trabalho à faculdade de Logística, 

ilustrou a matéria. Ele iniciava as aulas na faculdade às 23h e chegava em casa 

às 2h. “É duro, mas a gente tem que ser firme”. O repórter entrevistou o reitor  da  

faculdade  onde  Carlos  estudava,  e  questionou  se  a  nova  classe  média  



 

estaria passando por ali. O reitor respondeu que sim, que “o nosso foco é esse 

inclusive”. 

 

Em 2011, a notícia do site do Estadão de 26 de abril repercutia declarações da 

presidenta Dilma sobre a nova classe média. Em “Nova classe média é uma das 

grandes conquistas do País, afirma Dilma”, a dupla de jornalistas indica que a 

temática estava em pauta nas semanas anteriores devido a um artigo de 

Fernando Henrique Cardoso, publicado em 12 de abril daquele ano na revista 

online Interesse Nacional. No artigo “O papel da oposição”, FHC sugere que a 

oposição se volte para a nova classe média – embora ressalte que a 

denominação, assim como “classe C”, é imprecisa. 

 

Para Dilma, “essa nova classe média é uma das grandes conquistas e das 

maiores e melhores heranças que tenho do governo Luiz Inácio Lula da Silva”. 

Apesar de a matéria ser menos extensa que as demais consideradas e, 

excepcionalmente, não apresentar “histórias reais de brasileiros que 

ascenderam”, destacamo-la por demonstrar que o tema estava em discussão 

naquele momento. 

 

Em 2012, mais precisamente em 10 de outubro, o site G1 anunciava: “Nova classe 

média inclui ao menos 50% das famílias em favelas do país”. O tema das favelas 

e a condição socioeconômica de seus moradores passa a aparecer com força, 

estando presente até hoje. As histórias de um morador da Rocinha, no Rio de 

Janeiro, e de dois de Heliópolis, em São Paulo, ilustram a reportagem. Naquele 

momento, o número de brasileiros na classe média chegava a R$ 104 milhões, 

conforme a Secretaria de Assuntos Estratégicos. Também foi destacado o dado 

de que 5% dos moradores de favela pertenciam à classe alta. 

 



 

Na Rocinha, 65% das famílias se encontrariam na classe média. “O G1 foi até o 

local falar com moradores sobre o critério de renda adotado pelo governo e 

encontrou famílias típicas de classe média, com carro novo na garagem, 

televisores de LCD com pacote de TV a cabo,  que  viajam  de  avião  e  têm  

filhos  universitários”.  Mesmo  assim,  os  moradores rejeitavam o rótulo, visto que 

“rico não mora na favela”. Além disso, o promotor de vendas relatou estar cheio de 

dívidas. Já a aposentada Maria José, moradora de uma favela em São Paulo, com 

renda familiar de R$ 2,4 mil para manter seis pessoas, vive com dificuldades, 

contentando-se com um computador de modelo antigo. Sobre a definição de 

classe média utilizada, questão que continuava em pauta de modo discreto, a 

economista da SAE defendia que o conceito usado “É para ter um recorte, para 

olhar a evolução". 

 

Considerações finais 

 

Sob o título “Conquistas da nova classe média devem sobreviver à 

desaceleração”, a matéria do site da BBC Brasil, de 31 de julho de 2013, foi 

escolhida para representar 2013 por registrar a desaceleração do crescimento 

econômico brasileiro e os protestos de junho daquele ano. O arrefecimento do 

crescimento, informa a reportagem, deve causar um freio no fenômeno de 

redução da pobreza e ascensão da “nova classe média”, mas não significaria 

reversão das conquistas. Assim como em 2008, seguem sendo apresentados 

dados que mostram, em número absolutos e em população relativa, a quantia de 

brasileiros que “melhoraram de vida”, explicando faixas de renda, fazendo 

comparações, etc. 

 

Assim, o que podemos apontar é que a problemática da “nova classe média” 

segue ainda em evidência na mídia. Percebe-se que a abordagem se 

complexificou um pouco, embora fossem encontrados desde o “boom” da temática 



 

textos com abordagem mais aprofundada, assim como matérias “lugar-comum” 

são ainda maioria. O que podemos sintetizar, é que, de acordo com o jornalismo, 

temos uma “nova classe média” no Brasil. 

 

Entendemos, contudo, assim como Souza (2010, 2013) e Pochmann (2012) e 

outros, que os brasileiros que ascenderam socialmente nos últimos dez anos não 

representam a clase média, mas uma classe trabalhadora ou, como defendido por 

Souza (2010), uma classe batalhadora. Para Pochmann (2012, p. 8), “não se trata 

da emergência de uma nova classe – muito menos de uma classe média”. A ideia 

central do livro “Nova classe média? O trabalho na base da pirâmide social 

brasileira”, repetida em entrevistas de que o autor tem participado, vai contra o 

que os meios de comunicação vêm propagando, bem como de interesses de 

mercado e governistas, para os quais fazer crer que o Brasil é um país de classe 

média traz benefícios. 
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