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Nova classe média? 

Buscando respostas num velho debate sobre os limites do capitalismo 

 

Danilo Chaves Nakamura1 

 

“Para minha geração, o êxito do capital era um problema.  

Agora muitos acreditam que isso é a solução. É uma perda da capacidade crítica: acreditar, 

nos dias de hoje, que a mercadoria emancipa”.  

Francisco de Oliveira 

 

O livro “Nova classe média? - o trabalho na base da pirâmide social brasileira” é mais 

uma interpretação sobre certa parcela da população brasileira que ganhou destaque nos 

últimos anos. O autor da tentativa de compreender a mobilidade social proporcionada pelo 

crescimento econômico nacional é o economista Marcio Pochmann.  

A pergunta sobre a existência de uma nova classe média é respondida na introdução 

do livro. Para o Pochmann não existe nenhuma nova 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” 2. Em outras palavras, para o autor, trata-se pura e simplesmente de 

propaganda, ora partidária, ora das instituições multilaterais (como do Banco Mundial) que 

pretendem exaltar as políticas neoliberais. Mas o que o autor entende por neoliberalismo? A 

ideia de “nova classe média” aparece como discurso ideológico, como vimos na afirmação 

acima. No entanto, quando o autor argumenta sobre o atual crescimento econômico e sobre 

as mudanças na base da pirâmide social, ele defende que se trata de algo que escapou a 

“regressão neoliberal”. O neoliberalismo seria apenas um discurso regressivo que procura se 

afirmar sequestrando a realidade social de “prosperidade”? A atual forma de crescimento, o 

domínio das finanças, os empregos com direitos reduzidos e os programas sociais de 

distribuição de renda não fariam parte da “regressão neoliberal”? 

Para responder isso seria preciso uma análise mais ampla sobre a inserção da 

economia brasileira no processo de acumulação capitalista mundial, sobre a posição do Brasil 

no circuito das finanças. Sobre a dependência do Brasil em relação ao mercado chinês, norte 

americano e europeu na venda de produtos primários. Seria necessário também responder 

como a indústria brasileira resolve o problema dos custos de produção para manter seus 

produtos vendáveis no mercado internacional. E como se dá a simbiose entre o Estado e as 

finanças para garantir a margem de rentabilidade exigida pelos capitais. Sem essas 

respostas, teremos sempre respostas precárias. 

                                                           

1 Historiador formado pela Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. Atualmente 
participa do programa de mestrado em História Social da USP e é professor de história da rede municipal 
da cidade de São Paulo. 

2 POCHMANN, Marcio. Nova Classe Média? - o trabalho na base da pirâmide social brasileira. 
São Paulo: Boitempo, 2012, p. 8. 
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O ponto alto do livro é a quantidade de dados. Eles nos permitem caracterizar bem o 

movimento da base da pirâmide social do país. De forma resumida, Pochmann demonstra 

que desde 2004 o peso dos salários subiu 10,3% no PIB brasileiro, com isso a desigualdade 

social diminuiu para cerca de 10%, a renda per capita aumentou e, por fim, tivemos uma 

queda da pobreza absoluta. De 2004 a 2010, o setor terciário é o único que cresceu na 

participação do PIB e é nesse setor que as novas vagas foram abertas. O autor insiste em 

lembrar que a remuneração em 95% das ocupações criadas não ultrapassam 1,5 salários. O 

livro também tem o mérito de dar um panorama quantitativo e qualitativo das formas de 

contratação (trabalhos temporários, trabalho autônomo e trabalho terceirizado), que 

sustentam o nível de emprego no país.  

 

Leituras sobre a classe média 

A tradição crítica brasileira já gastou muita tinta sobre as camadas médias da 

sociedade brasileira. Em geral, buscou-se entender a classe média no cenário da luta de 

classes. Como atrair esse setor para a revolução brasileira? Perguntava Caio Prado3. Como 

caracterizar um setor que é produto imediato dos efeitos ideológicos da degradação do 

trabalho manual, devido à presença dominante, ao longo de quatro séculos do trabalho 

escravo? Trabalhadores não manuais improdutivos, respondia Décio Saes, sem deixar de 

analisar a movimentação reacionária desse setor (médio) diante dos golpes políticos 

orquestrados no país4. O Partido Comunista nunca deixou de aproveitar o modo sui generis 

de ação dessa camada social e explorou a divisão entre aqueles que aceitavam, tácita ou 

expressamente, a política de desenvolvimento conduzida pela burguesia comercial 

hegemônica, e a crítica difusa dos efeitos sociais da política estatal de defesa prioritária da 

exportação de produtos agrícolas e, consequentemente, nosso “atraso” industrial. Em 

resumo, podemos dizer que a classe média sempre foi entendida como um setor da 

sociedade que ficava no meio do conflito entre o capital e o trabalho. Era um produto do 

capitalismo, mas devido a seu movimento basculante poderia ser mobilizada para algum dos 

lados e resolver o conflito. 

Hoje a discussão virou a página. A discussão política foi completamente deixada de 

lado e o que temos não passa de bons balanços críticos sobre a integração da população 

brasileira no mundo das mercadorias. Jesse de Souza, sociólogo, lançou dois excelentes 

livros sobre as classes sociais. Ele também nega a ideia de que o crescimento econômico fez 

emergir uma nova classe média. Ao contrário, para o sociólogo, tivemos mudanças nos 

setores produtivos e uma integração fragmentada dos trabalhadores no mundo do trabalho. 

Além disso, ele denuncia a naturalização das desigualdades sociais e demonstra uma espécie 

de estrutura social perversa que joga grande parte da população para uma cidadania 

rebaixada. Márcio Pochmann, como já vimos, analisa mais os aspectos econômicos que 

permitiu uma mudança na base da pirâmide social brasileira. Como não apresenta nenhuma 

                                                           

3 PRADO JUNIOR, Caio. A revolução brasileira. São Paulo: Brasiliense, 2004. 

4 SAES, Décio. Classe média e política no Brasil. In: História Geral da Civilização Brasileira, vol. 
10. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. 
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crítica à ideia de crescimento econômico, ressaltando apenas a necessidade de um estado 

social mais participativo, seu livro não tem força, por exemplo, para esclarecer o crescimento 

econômico anterior (ditadura militar) e se torna incapaz de jogar uma luz nos conflitos 

presentes.  

O abismo entre as discussões passadas, que buscavam discutir as classes médias a 

partir da dinâmica da luta de classes e as discussões atuais, que descrevem a porcentagem 

significativa de trabalhadores que foram incluídos na sociedade via consumo e subcidadania 

pode ser explicada pela renúncia em se discutir um velho problema de fundo. 

 

Recapitulando uma velha discussão 

No final do século XIX, Eduard Bernstein escreveu “As premissas do socialismo e as 

tarefas da socialdemocracia” e buscou defender que diante de um capitalismo que começava 

a promover uma integração da classe trabalhadora e de um partido de classes que adquiria 

respeitabilidade dentro da sociedade, tornava-se necessário abandonar a via revolucionária 

para se chegar ao socialismo5. Esse viria através de reformas e de um gradual controle dos 

meios políticos legais pelo partido socialdemocrata alemão (SPD). Numa conjuntura 

favorável e inédita, Bernstein estava enxergando uma melhoria no nível de vida dos 

trabalhadores alemães, que não poderia ser colocada em risco por uma aventura 

revolucionária e, claro, negando a tese dos seus mestres (Marx e Engels) sobre a inevitável 

pauperização da população no capitalismo. 

A versão brasileira da negação da tese da pauperização de Marx aparece, por 

exemplo, no livro “Autoritarismo e democratização”, de Fernando Henrique Cardoso. Para 

reforçar sua tese de que o país vivia um período de expansão econômica real durante o 

período militar, muito embora, marcado pela “forma dependente” (ou seja, que o setor de 

produção de bens de produção e o setor financeiro do sistema se abrem para o exterior e 

dele requerem os elementos para sua expansão continuada) e pelo “qualitativo associado” 

(que indica a acomodação prevalecente na forma de organização e de controle econômico, 

existe espaço para os capitais locais e estatais também se expandam na proeza do 

desenvolvimento), Cardoso afirma também estar se livrando do “catastrofismo ingênuo” que 

vê de modo linear o crescimento da miséria no capitalismo6. 

Eduard Bernstein na Alemanha do século XIX e Fernando Henrique Cardoso no Brasil 

da Ditadura Militar foram incapazes de explicar que Karl Marx refere-se à lei tendência da 

                                                           

5 BERNSTEIN, Eduard. Las premisas del socialismo y lãs tareas de la socialdemocracia. México: 
Siglo XXI, 1982. 

6 CARDOSO, Fernando Henrique. “Autoritarismo e democratização”.  Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1975. Diz FHC: “Por um lado estão as [respostas] que, apologeticamente, fazem repousar o 
“milagre do crescimento” nas virtudes objetivadas no capital “em si mesmo”: os investimentos – 
especialmente quando são estrangeiros e, portanto, veem de fora do sistema – se bem orientados por 
critérios técnicos resultam no progresso e no aumento da riqueza nacional. Tudo depende da disciplina 
dos investidores, guiados, nas condições do capitalismo contemporâneo, já não mais pela mão invisível 
do mercado, mas pelos tentáculos bem perceptíveis do Estado. (...) No polo oposto está a tese da 
“superexploração”. Neste caso supõe-se que os frutos do crescimento derivam quase só do suor dos 
trabalhadores, do baixo nível de remuneração, da marginalização crescente de uma parcela da 
população, do subemprego etc.” (1975, p. 13-14).  
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queda da taxa de lucro, quando afirma a inevitável pauperização da população no 

capitalismo. Como o capitalista faz para se livrar da tendência estrutural da queda da taxa de 

lucro? Ele aumenta a produtividade, seja modificando a extensão da jornada de trabalho, 

seja aperfeiçoando as máquinas e a organização do trabalho. Após as mudanças, com quem 

fica com a produtividade adicional?7 Com o capitalista. Portanto, temos uma modificação na 

repartição do valor criado. Trata-se de uma discussão sobre salário relativo, sobre a partilha 

do valor criado entre o trabalhador e o patrão. Os valores absolutos podem até crescer, mas 

o valor geral criado pela sociedade tende a ser repartido de forma cada vez mais desigual.  

Isso tem piorado regularmente desde o tempo de Marx8. 

Historicamente, é preciso apontar que visto em seu conjunto, o capitalismo 

contemporâneo adquiriu uma grande margem de exploração com a mundialização do 

exército industrial de reserva decorrente da liberalização do comércio e do investimento 

direto na China e na Índia. Somam-se a isso as mudanças no processo produtivo do 

capitalismo central e periférico que têm acelerado o ritmo de produção, fragmentado os 

espaços de trabalho e jogado os trabalhadores a competirem entre si em busca de metas de 

produtividade. Sem contar o direito de extorsão que as instituições bancárias adquiriram 

sobre a folha de pagamento dos trabalhadores (contas salários, crédito direto, crédito 

consignado, cheque especial, previdência privada etc.). O resultado disso é a destruição da 

velha solidariedade da classe trabalhadora além do sofrimento e das doenças causadas pela 

intensidade do trabalho.  

Puxando a discussão para o nosso terreno, essa discussão deveria ser destacada 

quando Jesse de Souza diz: “Essa nova classe trabalhadora labuta entre 8 e 14 horas e 

imagina, em muitos casos que é o patrão de si mesmo. (…) Vitória magnífica do capital que, 

depois de 200 anos de história do capitalismo, retira o maior valor possível do trabalho 

alheio vivo, sem qualquer despesa com a gestão, o controle e a vigilância do trabalho. 

Destrói-se a grande fábrica fordista e transforma-se o mundo inteiro numa grande fábrica, 

com filiais em cada esquina, sem luta de classe, sem sindicato, sem garantias trabalhistas, 

sem greve, sem limite de horas de trabalho e com ganho máximo ao capital. Esse é o 

admirável mundo novo do capitalismo financeiro!9” Ou quando Pochmann afirma: “As 

mudanças sociais estão interligadas às modificações na estrutura produtiva”10. Para não falar 

de uma série de outros trabalhos acadêmicos que descrevem o retrocesso de diversos 

setores da classe trabalhadora (professores da rede pública, professores universitários, 

caminhoneiros, trabalhadores do setor têxtil, motoboys, bancários, operários de montadoras 

                                                           

7 Ou como diz Fernando Henrique Cardoso: “quem tira quanto, de quantos e de que maneira?” 
(ibidem, p.13). 

8 Antes de escrevermos, fizemos uma boa conversa com o professor Vito Letízia. Boa parte do 
que está aqui, deve-se a uma série de discussões que tivemos com o grupo do Interludium 
(www.interludium.com.br). 

9 SOUZA, Jessé. Os batalhadores brasileiros – Nova classe média ou nova classe 
trabalhadora? Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010, p. 55-57. 

10 POCHMANN Marcio. Nova Classe Média? - o trabalho na base da pirâmide social brasileira. 
São Paulo: Boitempo, 2012, p. 21. 
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de carro, trabalhadores da construção civil etc.) e a criação de novas carreiras e bicos com 

baixíssimo nível salarial, mas com alto nível de exploração (trabalhadores do telemarketing, 

seguranças de condomínios fechados, consultora de produtos cosméticos etc.). Há décadas, 

todos os trabalhadores que exercem as carreiras citadas estão vivendo retrocessos no nível 

de vida, no entanto, esse retrocesso não é mencionado diante do entusiasmo do crescimento 

econômico. 

Hoje em dia o capital espreme o trabalhador até o último suspiro. Não deveria existir 

dúvida, isso diz respeito à repartição do valor criado pela sociedade e pelas altas 

rentabilidades exigidas pelo capital dominado pelas finanças. Para além dos discursos 

ideológicos que afirmam que vivemos um momento de “conquistas”, temos o trabalhador 

ajoelhado diante dos empregos que o capitalismo “pode oferecer”. O que fazer? Para 

lembrarmos-nos de uma velha pergunta. Pedir mais emprego, mais saúde e mais educação? 

Pois então, de quem exigiremos? Do Estado que trabalha em simbiose com o capital 

legitimando o atual nível de exploração e subsidiando os investimentos produtivos? Enfim, o 

momento histórico é tal, que todos estão enfiados na vala comum do capitalismo financeiro.  

Alguém quer sair? 

 

 

 

 

 

 


