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Resumo: O artigo explora a emergência da figura ambígua do cidadão-consumidor 
como resultado de políticas públicas direcionados para o governo da nova classe media 
brasileira. Baseado em etnografia multissituada, explora-se os aparatos políticos, 
científicos e mercadológicos que informam a modelização das fronteiras desse 
dispositivo que se baseia na incorporação de 40 milhões de pessoas na definição de 
uma nova classe média. A partir de trabalho de campo junto a beneficiários de políticas 
habitacionais, discute-se os investimentos morais, econômicos e subjetivos em diálogo 
com as mudanças de classe que os deslocamentos populacionais pelo tecido urbano 
evocam. Que modalidades de sujeito e projetos de vida são atualizados na mobilização 
de categorias como “inclusão social”, “cidadania” e “consumo” por empreendedores, 
elaboradores de políticas públicas, líderes comunitários e cidadãos em devir? Ao reveler 
os dilemas e contradições da recente mobilidade econômica e espacial brasileira, 
tensiona-se as imagens de um novo país em reconfiguração. 

Palavras-Chave: Nova Classe Média; cidadania; consumo; políticas habitacionais; 

etnografia. 

 
 

“Isso aqui vai cair pra baixo e nós vamos todos morrer!”, uma voz 

embargada sentenciou, apontando para a parede úmida no fundo de uma 

casinha enjambrada. Em 2013, conheci Dona Hilda, uma senhora de 93 anos 

que vivia então no alto de um morro, na periferia da cidade de Porto Alegre, no 

sul do Brasil. O caminho que conduzia até a sua porta era íngreme e por vezes 

exigia passar por becos e outras propriedades. A geografia acidentada era 

complementada por fragmentos de tijolos, vestígios de partes inutilizadas de 

antigas casas, ervas daninhas e brinquedos abandonados. Embebidas no tempo 

dessa  precariedade,  as  palavras  pausadas  e  resolutas  de  Dona  Hilda,  que 



costuram a narrativa de sua história pessoal, eram intercaladas pela resiliência 

dos ciclos das vidas que viu acompanhar: nascer, se criar, casar, sair de casa, 

ter filhos, morrer. Mas Dona Hilda não estava conformada em ter a mesma sorte 

das paredes que desmoronavam. Para ela, as paredes e tijolos em 

decomposição não representavam o fim de seu tempo nesse mundo; eram antes 

a concretude material de que era preciso sair, deslocar-se, reinventar um futuro 

que insistia em espreitar, apesar da idade. Desde 2009, com o lançamento do 

Projeto Habitacional “Minha Casa Minha Vida”, ela se tornou uma assídua 

militante na busca pela casa própria, até finalmente ser selecionada como uma 

das beneficiárias, cinco anos depois, em 2014. “Durante toda a minha vida, eu 

passei por diferentes moradias. Agora eu finalmente vou ter um lugar onde 

posso descansar os meus ossos. Do morro eu vou para o asfalto”. 

Implementado no fim do segundo mandado do então presidente Luís 

Inácio Lula da Silva, o Programa Minha Casa Minha Vida se tornou a marca da 

gestão do Partido dos Trabalhadores. Ele passaria a beneficiar famílias com até 

dez salários mínimos (ou cerca de U$$ 2mil), embora concentrasse esforços em 

sua faixa inicial, de até U$$ 600 por domicílio. Em 2012, 100 milhões de dólares 

já haviam sido investidos na construção de cerca de 2 milhões de unidades 

habitacionais em todo o Brasil; outros 1,5 milhão de contratos já haviam sido 

assinados entre a Caixa Econômica Federal – o maior banco publico brasileiro – 

e diferentes construtoras locais. Baseando-se numa maquinaria difusa que se 

espalhou para centenas de cidades ao longo do país, o programa empoderou 

líderes locais, técnicos e planejadores para decidir questões como o número   de 



unidades e a sua alocação entre beneficiários. O programa também passou a  

ser visto como um dos motores do rápido crescimento econômico brasileiro, em 

expansão ao longo da década de 2000, fortalecendo a construção civil e 

articulando-a ao trabalho de planejadores urbanos, elaboradores de políticas 

públicas e movimentos sociais. Como Dona Hilda sugere, o programa passou a 

operar na regularização de ocupações ilegais de terra, através de parcerias 

publico-privadas, num esforço de superação da pobreza e da precariedade, em 

direção a um mundo moderno de asfalto e de infraestrutura urbana. 

Dona Hilda se tornou a peça central de uma engrenagem política, 

econômica e social que ultrapassa as configurações locais dos programas 

habitacionais. Em 2008, o economista Marcelo Neri, então vinculado à Fundação 

Getúlio Vargas, lançou os resultados de uma pesquisa de grande vulto,  

chamada “A Nova Classe Média Brasileira: o lado brilhante dos pobres” (Neri, 

2008). Além de reunir números e indicadores econômicos e sociais que 

demonstravam quedas significativas na desigualdade social brasileira – fato que 

já vinha sendo monitorado por outros pesquisadores ao longo da década de  

2000 – Neri dá o passo seguinte, sugerindo que um novo estrato social teria 

surgido com a saída de 40 milhões de pessoas da pobreza. A emergente classe 

média seria definida, a partir de então, exclusivamente por sua renda familiar 

mensal, em alinhamento com requisitos internacionais de avaliação de bem- 

estar e microeconometria (literatura). Em 2012, a Secretaria de Assuntos 

Estratégicos – órgão diretamente vinculado à presidência da república – 

oficializou o critério de Neri para pensar a formatação de políticas públicas que 



garantissem sustentabilidade à nova classe média, propondo medidas em 

educação, trabalho, micro-empreendedorismo e capacitação profissional. Pelo 

novo cálculo, esse estrato representaria 53% do censo populacional de 2010, 

abrangendo famílias com renda familiar per capita entre R$ 291 e 1019  

(segundo valores de 2012). Para Neri e para o governo federal, esse deveria ser 

o parâmetro para pensar um novo Brasil em gestação: ao invés de olhar para o 

crescimento econômico e para o Produto Interno Bruto (PIB), deveríamos  

atentar para a redução da desigualdade e de indicadores como o coeficiente de 

Gini, perguntando à população sobre seu bem-estar. 

Os projetos habitacionais que passaram a emergir com a implantação do 

Minha Casa Minha Vida, meses após a pesquisa de Neri, tornaram-se celeiros 

para a produção de discursos sobre inclusão social, merecimento e mobilidade 

econômica. O programa foi crucial para a manutenção do Partido dos 

Trabalhadores no poder, e foi a partir dele e de seus efeitos territoriais, de 

expansão das cidades e de seus novos moradores, que novas narrativas sobre  

o Brasil, sobre o alcance de politicas publicas e sobre o fim da pobreza foram 

cristalizadas em 2014, na reeleição da atual presidente Dilma Rousseff. Pessoas 

como Dona Hilda foram convertidas em figuras centrais para os projetos  

políticos e sociais de um estado democrático em reconfiguração, não apenas 

porque se enquadravam matematicamente nos cálculos de renda do governo, 

mas porque atendiam aos critérios morais e institucionais do programa. Com o 

Minha Casa Minha Vida, mulheres, idosos, deficientes físicos e moradores de 

áreas   irregulares   passaram   a   ter   preferência   na   seleção   das  unidades 



habitacionais, em muitos casos ocasionando alterações nas configurações 

familiares e de sociabilidade para se adequar aos requisitos. 

Com uma renda de pouco mais de um salário mínimo, e vivendo apenas 

com um de seus três filhos, Dona Hilda é considerada de nova classe média 

baixa, nessa nova paisagem sociológica do Brasil contemporâneo. Além disso, 

ela se enquadra em todos os critérios de seleção do governo, razão pela qual é 

frequentemente procurada por políticos, líderes comunitários e vendedores de 

lojas em busca da nova classe média. Dona Hilda é o espelho de um novo Brasil 

construído na esteira de políticas sociais, estabilidade econômica, aumento real 

do salário mínimo e da expansão do mercado interno. 

Nessa comunicação, estou interessado em explorar, a partir da trajetória 

de dona Hilda, os canais e espaços que se abriram entre a história pessoal de 

andanças por diferentes projetos habitacionais e a possibilidade de, 

repentinamente, no fim de sua vida, deparar-se com uma mobilidade econômica 

e social ascendente. Qual o trabalho artesanal de reconfiguração da cidadania 

que a trajetória de Dona Hilda permite descobrir? Quais as tecnologias de 

afetação que articulam a vida de Dona Hilda aos aparatos de governo, e vice- 

versa? Como Dona Hilda foi convertida de pobre sem voz a uma personagem de 

classe média cujas histórias são nódulos centrais de articulação de uma 

subjetividade política que encontra seus canais nos discursos de intelectuais, 

marqueteiros e políticos sobre o Brasil contemporâneo? O que a criação desse 

espaço nos diz sobre as configurações atuais em torno da emergência da figura 

ambígua cidadão-consumidor? Como, enfim, Dona Hilda navega esses  espaços 



através de suas palavras e imaginações? O que elas nos dizem acerca de  seus 
 
becomings (Biehl e Locke, 2010) e deslocamentos humanos? 

 
* * * 

 
Dona Hilda não nasceu em Porto Alegre. Veio para a capital aos dezoito 

anos, em busca de trabalho, seguindo nisso o exemplo da maior parte de seus 

vizinhos e residentes nas imediações, em situação irregular, para onde foram 

lançados na sucessão dos anos, das políticas higienistas e urbanistas, e da 

especulação imobiliária. Ela se instalou em uma área irregular do bairro 

Partenon, e trabalhou durante toda sua vida como cozinheira em uma família de 

descendência italiana que residia no mesmo bairro que ela. Foi apenas pouco 

antes de se aposentar que trabalhou formalizada, de carteira assinada como 

cozinheira de um colégio estadual. “Foi aí que eu paguei o meu INPS. E dali eu 

saí aposentada”. 

Dona Hilda sempre recusou a ideia de que pobre precisa andar mal 

arrumado: “o pessoal dizia assim, ‘os teus filhos parece filho de rico’. Filho de 

rico por quê? Porque eles sempre andam bem arrumados? Mas claro, isso é o 

capricho da pessoa!”. Ela se orgulha da educação que pôde oferecer aos filhos, 

que nunca deixaram de frequentar a escola graças ao seu esforço de iniciar a 

rotina diária de trabalho antes mesmo do sol nascer. Sua patroa foi quem lhe 

arrumou a primeira casa de duas peças depois da maloquinha em que nasceram 

os dois primeiros filhos. Ela apresentou Dona Hilda ao Estado. Começava ali seu 

percurso  amarrado  à  diversidade  de  políticas  sociais  e  habitacionais  que  a 



conectavam à visibilidade dos modos de governo, por meio de seus fluxos 

subjetivos. 

Quando Dona Hilda se mudou da Botafogo, ela foi interpelada pelo estado 

novamente. Desta vez, porém, pelo Departamento Municipal de Habitação, que 

declarou o terreno em que ela recém havia alugado duas peças como impróprio 

para habitação. É “área verde”. E área verde não se aluga. Depois de dois anos 

de negociações, idas e vindas, ela finalmente veio residir onde está até hoje. A 

casinha onde mora não possui quaisquer papeis escriturados do imóvel. Dona 

Hilda comprou as chaves de terceiros e foi morar, como várias outras pessoas, 

de maneira irregular no complexo construído pelo Departamento Municipal de 

Habitação em fins dos anos 1980. E novamente foi interpelada pelos agentes do 

Estado. “Aí eles me mandaram uma carta” – e foi por meio dessa carta, que 

indicava seu cadastro e visibilidade no banco de dados social do governo 

municipal, que dona Hilda foi notificada a respeito das inscrições para o 

Programa Minha Casa, Minha Vida, em 2009. 

A situação de acumulada precariedade costura o contexto simbólico a 

partir do qual Dona Hilda e seus vizinhos ordenam o cotidiano de suas vidas. 

Poderíamos falar aqui num trabalho de assemblage de elementos a partir da 

pragmática concreta e sensível que concatena as peças dessa precariedade. 

Dona Hilda emprega a noção de engembrado para dar conta da experiência 

dessa transitoriedade– de viver a incerteza no dia-a-dia, enquanto se aspira às 

abstrações imaginativas e voláteis da melhoria de vida. O que significa, afinal de 

contas,   melhorar   de   vida   face   a   uma   possibilidade   concreta   de  jogar, 



experimentar e flertar com o futuro enquanto movimento e deslocamento de 

sentido? Quando pergunto a Dona Hilda o que ela achou dos novos 

apartamentos, ela não tem dúvidas: 

O que que eu achei? Mas o que que eu vou achar? O pobre, ir 
morar ali?! Hmmm, a pessoa tem que ter muita classe pra morar 
ali naquele lugar. Um lugar chique, um lugar fino, né? Pra nós... É 
fora de série aquilo ali, vou lhe contar. Eu acho até que vou chorar 
se eu chegar a entrar lá. Ao ver na televisão aquela senhora, né, 
de cadeira de rodas, que ganhou uma casa da Caixa Federal, ela 
chorou, coitada, chorou. Cadeira de rodas e ela ganhou. (...) Tao 
bonitinho. Ela morava numa casa de tábua, caindo os pedaços, 
entrar numa casa de material, com tudo direitinho, com banheiro, 
com sala, com cozinha, com tudo... Ela chorou, e eu também 
chorei. Dá uma alegria muito grande no coração da gente, né. Eu 
vou contar, com essa idade aqui, ainda ganhar tudo isso aqui? 

* * * 
 

Dona Hilda se inscreveu no Programa Minha Casa Minha Vida junto de 

outras 54 mil pessoas, em 2009, em Porto Alegre. Apenas uma parcela restrita 

desse contingente é de fato atendida pela política pública. Na cidade, já foram 

realizados e entregues seis condomínios destinados a famílias com renda de 

zero a três salários mínimos. Atualmente, há um que ainda está em fase de 

construção. Tenho realizado trabalho de campo no Residencial Bento  

Gonçalves, o mais recente dos empreendimentos, entregue em setembro de 

2014, com 540 unidades habitacionais divididas em 03 condomínios. 

O empreendimento situa-se no bairro Partenon, que é considerado central 

em termos de sua localização geográfica no município de Porto Alegre, e está 

próximo, portanto, a universidades, redes comerciais, postos de saúde, hospitais 

e escolas. Isso contrasta com o restante dos empreendimentos já entregues, 

todos situados na Restinga, um dos maiores bairros da zona sul de Porto Alegre, 

que surgiu nos anos 1960 a partir de políticas habitacionais municipais para 



remover famílias em áreas de risco. Apesar de o déficit habitacional do bairro 

Partenon ser calculado em torno de 8mil unidades habitacionais, nem todos os 

beneficiários são do bairro. Ao contrário, as obras do PMCMV são usadas pela 

prefeitura para acomodar diversos outros remanejos populacionais pela cidade 

que, de outra forma, demorariam mais para acontecer caso fossem empregadas 

verbas municipais. 

Quando visitei Dona Hilda pela primeira vez, em 2013, eu fiquei surpreso 

pela força de suas palavras e o alcance da sua imaginação: ela já estava 

planejando quais objetos levaria consigo na mudança para o novo apartamento, 

quais bens ela teria de comprar, para quem ela deixaria a casa antiga, e como 

seria sua vida nova no asfalto. Eu me dei conta de que a narrativa de dona Hilda 

– entre palavras, expectativas, sentimentos e intenções – refletia suas  

interações com outros beneficiários, líderes locais e autoridades municipais, na 

medida em que ela circulava por esses distintos milieus. Naquela época, a 

associação pela qual dona Hilda receberia a unidade habitacional, o Codespa, já 

possuía mais de 600 membros, e todos eram alertados, desde as primeiras 

reuniões, de que não haveria vagas para todos. 

Codespa, ou Conselho de Desenvolvimento do Partenon é uma 

associação de futuros moradores sediado em Porto Alegre – cidade em que 

tenho realizado boa parte do trabalho de campo para a tese de doutorado, em 

andamento. Desde 2009, o Codespa vem promovendo reuniões mensais entre 

os  seus  membros,  que  ocorrem  em  espaços  diversificados,  como  sedes de 



escolas de samba, colégios estaduais e espaços coletivos de igrejas, e reúnem 

um público que gira em torno de 200 a 300 pessoas. 

A disponibilidade limitada de apartamentos diante do alto déficit 

habitacional empoderou os líderes e membros mais atuantes da associação, que 

criaram seus próprios mecanismos de mensuração das necessidades e do 

méritos de cada membro do Codespa. Com base numa hierarquia moral de 

merecimento, o benefício passou a ser desigualmente distribuído, de acordo  

com a assiduidade das pessoas no comparecimento às reuniões e o grau de 

proximidade e intimidade com os líderes da associação. 

Cada novo membro do Codespa recebe uma carteirinha com o seu nome 

e fotografia, que o identifica como sócio. Também demarca claramente uma 

distinção moral em relação a quem é parte de uma coletividade e, mais 

importante, está vinculado a um determinado modo de pensar o problema da 

habitação, aquilo que chamo de "cosmologia do habitar". Com isso me refiro não 

apenas aos critérios morais de acesso, mas também às negociações sociais em 

torno dos limites e usos do dinheiro, aos novos códigos éticos de como habitar, 

aos modelos familiares em rearranjo, aos circuitos e redes sociais acionados, às 

alianças entre mercado, governo e comunidades que as permeiam. 

Nessa economia política, muitas pessoas passaram a usar sua própria 

voz, no intuito de verbalizar, produzir e demonstrar sua necessidade de lutar e 

ganhar a tão sonhada casa própria. As palavras pareciam a ser um indicador de 

merecimento e biolegitimidade (Fassin, 2009), isto é, um modo através do qual a 

cidadania passou a depender da produção de um corpo político colocado em 



discurso (Petryna, 2002). Dona Hilda era particularmente habilidosa no uso que 

fazia de sua história de vida para convencer políticos, marqueteiros, 

antropólogos e, sobretudo, as lideranças locais encarregadas de distribuir o 

benefício da casa própria. Ela era capaz de experimentar com seu próprio 

passado no intuito de costurá-lo, como as peças de um quebra-cabeças, e 

recontá-lo pelo prisma dos projetos habitacionais pelos quais passou e habitou 

em sua vida. 

Assim que me dei conta de sua habilidade com as palavras, fui à busca  

de indícios pregressos dessa capacidade demonstrada em discursos públicos.  

Já em 2011, dona Hilda é reportada por uma matéria da Prefeitura Municipal de 

Porto Alegre, como uma personagem emblemática na luta por habitação. Após 

apresentar as características infraestruturais dos novos apartamentos, a 

reportagem enuncia as palavras de Dona Hilda, proferidas durante uma das 

reuniões do Codespa com representantes municipais: 

“‘Já estou inscrita. Eu nunca ganhei nada na minha vida. Agora, 
eu tenho Bolsa Família e vou ganhar a minha casinha’, disse 
dona Ilda de Lima Chaves, 90 anos, na conclusão do seu 
depoimento cheio de esperança, com aplausos que ecoavam no 
salão lotado da igreja.” 

Na relação com os políticos e lideranças locais, Dona Hilda, assim como 

boa parte do Codespa, continuava a se pensar como pobre. Era assim que as 

conquistas pareciam ser mais facilmente atingíveis – na capacidade de 

demonstrar sua própria necessidade. Afinal de contas, dona Hilda é uma  

senhora de 93 anos, chefe de família, responsável por um filho parcialmente 

debilitado, vivendo em uma área condenada pelo estado como de risco e 

imprópria   para   habitação.   Mais   importante,   ela   paga   regularmente      as 



mensalidades da associação de que é parte, ela frequenta assiduamente as 

reuniões, ela agrada os líderes locais com presentes, ela posou para fotos e 

rendeu histórias para o estado, ela voluntariou-se como personagem para a 

matéria jornalística quando o projeto residencial foi inaugurado, e ela ofereceu 

café e palavras ao antropólogo, em sua casa. O que mais poderíamos esperar  

de seu trabalho laborioso por cidadania? 

Como o subtítulo do livro de Neri, contudo, sinaliza (“o lado brilhante dos 

pobres”, grifos meus), Dona Hilda esforçava-se em provar que, ao contrário de 

outros pobres, ou mesmo ao contrário das imagens convencionais que muitas 

vezes povoavam a mente de intelectuais e políticos sobre a pobreza durante os 

anos 1980 e 1990, sua vida era cheia de projetos: mandou os filhos para a 

escola, criou a família livre de drogas e vícios, trabalhou fora e manteve a casa 

limpa e organizada. O beneficio habitacional era uma contrapartida merecida 

pelos anos de sofrimento e dedicação na busca por uma vida melhor, sem as 

limitações materiais e simbólicas que povoaram sua história até ali. 

Significa isso que estamos longe da proclamada “nova classe média”? Ou 

ainda, que precisamos dar razão às vozes críticas de economistas, sociólogos e 

intelectuais públicos que apontam esse jargão como pouco científico, ou por 

demais longe do que deveríamos idealmente entender como classe média 

(Souza, 2009; 2010; Xavier Sobrinho, 2011; Pochmann, 2012; 2014; Scalon e 

Salata, 2012; Bartelt, 2013)? Deveríamos, ao contrário, voltar a categorias mais 

convencionais, como “pobre” e “trabalhador”, porque mais próximas de 

“discursos nativos”? 



Talvez uma terceira via ao problema seja possível. Sugiro que, apesar de 

traduzida em uma linguagem de classe, classe média torna-se um idioma, ou 

melhor, um operador lógico que permite dizer e fazer coisas, demarcar 

continuidades e sinalizar rupturas em um contexto marcado por rápidas 

mudanças em indicadores econômicos e sociais. A “nova classe média” 

funciona, portanto, como o articulador de uma imaginação política que nos fala 

sobre o Brasil, suas imagens de nação, seus mercados em reconfiguração e 

suas políticas de governo. Ela se converte numa linguagem essencial para 

entendermos a capacidade de produzir afetação (Navaro-Yashin, 2012), mais 

que identificação, entre as políticas públicas (em especial de habitação) e os 

seus sujeitos-alvo. Ela informa uma gramática móvel e porosa pelos quais 

personagens de carne-e-osso, como Dona Hilda, são criados e apropriados 

como operacionalizadores e mediadores para contar uma mudança na 

continuidade ou, se quisermos, uma continuidade na mudança. 

“Pobre”, “trabalhador”, ou “classe média”, são igualmente categorias 

políticas de identificação que dizem muito quando situadas no interior de  

debates políticos e acadêmicos, mas que refletem muito pouco o trabalho diário 

de cidadania e conexão, em múltiplas escalas de tempo e lugar, que pessoas 

como Dona Hilda realizam. Nas vidas de pessoas como Dona Hilda, as políticas 

habitacionais e de intervenção do estado (com seus agentes, táticas e 

subjetivações) exercem, antes, uma afetação, uma afecção que se traduz na 

apropriação seletiva de conceitos narrativos (como luta, superação, inclusão, 

dignidade), na construção arquitetônica de complexos residenciais, nas  práticas 



de sociabilidade induzidas pela produção social do espaço, na nova vida em 

comum que é forjada sobre as experiências anteriores de habitação e de 

participação em associações comunitárias, na relação com líderes e políticos 

locais. 

Dona Hilda está constantemente a transitar entre essas diferentes escalas 

morais, espaciais e afetivas, num trabalho de costura e de mediação que, se de 

uma perspectiva se assemelha à construção de microcosmos de classe média, 

de outra, a escapam constantemente, na medida em que são seu próprio  

sentido humano, são simplesmente, ou nem tão simplesmente assim, passos  

em direção a uma vida melhor. Essas passagens incluem deslocamentos – da 

precariedade à dignidade, do morro ao asfalto, da pobreza à nova classe  média 

– que restituem sua agência, sua capacidade de incidir sobre o mundo e 

reconhecer-se enquanto sujeito: é no novo apartamento que Dona Hilda se 

reencontra consigo mesma, planejando as visitas e os quitutes que deverá 

preparar para recebê-las. É no entrecruzamento dessas zonas em que o político, 

o comunitário, o moral e o subjetivo se encontram, que Dona Hilda entretece um 

lugar para seus desejos, suas expectativas, e seus projetos de vir-a-ser  

diferente, de outro modo. Nas suas palavras: “Porque essas mãozinhas aqui, oh, 

essas mãozinhas aqui sabem fazer coisas”. 
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