
evolução da desigualdade social 
no Brasil, no período de 1950 a 
2010, é o tema da dissertação 
de mestrado de Rodrigo Luis 
Comini Curi, orientada pelo 

professor Waldir José de Quadros e apre-
sentada no Instituto de Economia (IE). O 
autor analisa as mudanças na estrutura e na 
mobilidade social nestas seis décadas para 
demonstrar que a desigualdade é um pro-
blema estrutural, que remonta ao período 
colonial, e não apenas fruto de conjunturas 
econômicas e sociais. “Nos momentos em 
que o crescimento econômico gerou condi-
ções para a universalização de um padrão 
de vida de qualidade para a população, o 
Estado se posicionou de forma plutocrática 
[em favor dos mais ricos] e autoritária, com 
pouca atenção às questões sociais”, observa 
o economista entre suas conclusões.

Considerando a desigualdade não ape-
nas em relação a rendimentos, mas também 
a fatores como o acesso a serviços de quali-
dade, a propriedade da riqueza, os monopó-
lios de ascensão social e o papel do Estado 
na sociedade, Rodrigo Curi divide sua análi-
se em três períodos: 1950 a 1980, em que o 
país cresceu economicamente e consolidou 
e desenvolveu sua estrutura industrial, mas 
ao mesmo tempo em que se ampliaram as 
desigualdades, bem como o desamparo à 
base social rural e à urbana que se formava; 
os anos 80 e 90, de fim do crescimento eco-
nômico e da desestruturação do Estado pela 
política neoliberal, acarretando grave crise 
social; e de 2002 a 2010 (governo Lula), de 
recuperação do crescimento (mas calcado 
no consumo de massa) e de melhorias so-
ciais (porém insuficientes).

Interessado em entender porque a de-
sigualdade social no Brasil era uma carac-
terística tão marcante e que perdurava ao 
longo do tempo, Curi recebeu de seu orien-
tador um artigo por ele assinado, recorren-
do a uma estratificação social que foge da 
convencional baseada na renda. “O profes-
sor Waldir Quadros mostra no artigo que 
a cúpula da sociedade vive há trinta anos 
na letargia, sem que se permita espaços de 
acesso para as classes inferiores. Ele me fez 
voltar aos anos 1950, quando o país até en-
tão predominantemente agrário começou 
a consolidar sua estrutura industrial, com 
uma urbanização acelerada. No entanto, 
esta modernização da economia só fez a 
desigualdade crescer, pois não veio acom-
panhada de um projeto de inclusão social.”

O autor do estudo lembra que eram cer-
ca de 41 milhões de pessoas vivendo no 
campo, vilarejos e pequenas cidades, contra 
10 milhões nas grandes cidades em forma-
ção. “Na lógica rural havia o monopólio da 
terra por um pequeno contingente de gran-
des proprietários, no topo da pirâmide e, 
no extremo inverso, a imensa maioria de 
trabalhadores em terras alheias: pequenos 
assalariados (temporários ou permanen-
tes), posseiros e parceiros. Na ausência de 
direitos para os trabalhadores e com a ex-
pansão da fronteira agrícola, veio a reprodu-
ção deste monopólio. Na década de 60, os 
10% mais ricos se apropriavam de 39,6% da 
renda, e os 5% mais ricos, de 11,9%, uma 
concentração significativa.”

Na opinião do economista, sem a refor-
ma agrária tão sonhada na época, o que se 
praticou no meio rural foi a expulsão dos 
trabalhadores. O fluxo migratório que foi 
de 7 milhões de pessoas nos anos 50, pas-
sou para 12,8 milhões nos 60 e atingiu 15,8 
milhões nos 70; em três décadas, o nível de 
urbanização saltou de 36,16% em 1950 para 
67,59% em 1980, não apenas inchando as 
metrópoles, mas multiplicando as grandes 
e médias cidades pelo país. “Os migrantes 
acabaram gerando uma urbanização forçada 

Estudos analisam a desigualdade e a expansão da classe média
Pesquisas que fundamentam tese e dissertação do Instituto de Economia fazem apanhado histórico de diferentes fases da conjuntura econômica do país

Foto: Antoninho Perri

Publicação
Dissertação: “Um estudo sobre a 
evolução da estrutura social e da de-
sigualdade no Brasil (1950-2010)”
Autor: Rodrigo Luis Comini Curi
Orientador: Waldir José de Quadros
Unidade: Instituto de Economia 
(IE)

LUIZ SUGIMOTO
sugimoto@reitoria.unicamp.br

evolução da desigualdade social 
no Brasil, no período de 1950 a 
2010, é o tema da dissertação 

Foto: Antonio Scarpinetti

Operários trabalham em obra em São Luís, Maranhão: Nordeste registrou redução considerável no número de miseráveis

Rodrigo Luis Comini Curi, autor da dissertação:
“As melhorias sociais são importantes, mas insufi cientes e limitadas, não se sustentam ao longo do tempo”

e o mercado de trabalho que se formou foi 
concorrencial e selvagem: milhões chegaram 
sem emprego e sem experiência, tornando-
-se mão de obra barata e lucrativa para as 
empresas. É nesse sentido que se dá a lógica 
exclusão: não houve atenção do Estado para 
lidar com esta população – somente para 
modernizar a economia.”

Rodrigo Curi afirma que esta lógica se 
fortalece com a ditadura militar e a repres-
são aos movimentos sociais antes aglutina-
dos em busca de um desenvolvimento pro-
gressista. “O grande crescimento econômico 
nos anos 70 permitiria gerar as estruturas 
necessárias para inclusão desta população, 
mas simplesmente não houve interesse. É 
correto que se promoveu uma dinamização 
expressiva na estrutura social, uma diminui-
ção da pobreza, grande geração de emprego 
e maior possibilidade de ascensão – o traba-
lhador tinha esperança de colocar os filhos 
em condições melhores. Porém, também foi 
ampliado o leque social, considerando os di-
ferentes grupos e estilos de vida da socieda-
de, e ainda na presença de uma massa com 
padrão miserável.”

Na visão de Curi, se havia uma expecta-
tiva de que a modernização da economia e 
a industrialização resolveriam a questão da 
exclusão e da pobreza no Brasil, ela minguou 
a partir da década de 80, quando se perdeu o 
único elemento gerador da dinamização so-
cial, que era o crescimento econômico. “Não 
foram criados mecanismos internos que pu-
dessem sustentar o crescimento, que se deu 
muito baseado no financiamento externo, 
sem uma política de inovação e de mecanis-
mos de financiamento interno capazes de 
modernizar a indústria de forma indepen-
dente. Ao contrário do modelo desenvolvi-
mentista, o Estado perdeu sua capacidade 
de intervenção no meio econômico, embora 
a estrutura industrial, grosso modo, tenha 
se mantido, o que contribuiu para não pio-
rar a questão do desemprego.”

REGRESSÃO SOCIAL
O autor da dissertação salienta que, sem 

a criação de uma infraestrutura social mais 
justa e igualitária mesmo com intenso pro-
gresso material nos anos de expansão ace-
lerada, a crise nas décadas seguintes só po-
deria levar a uma regressão social violenta. 
“Era inevitável. Nos anos 90 vem a mudança 
de orientação política, nos moldes do Con-
senso de Washington e da visão neoliberal, 
com o desmantelamento do Estado (orien-
tado a ser apenas o facilitador das trocas de 
mercado) e da estrutura produtiva (com a 
privatização de grandes estatais e a vinda de 
investimento direto estrangeiro).”

ntre 2004 e 2012, cerca de 
35 milhões de brasileiros, 
número próximo ao da po-
pulação da Argentina, dei-
xaram a condição de miséria 

e ascenderam para a baixa classe média, 
graças ao crescimento da economia do 
país e às políticas sociais implementa-
das pelo governo federal. A despeito do 
avanço social experimentado por esse 
contingente no período, o Brasil não se 
transformou em um país de classe mé-
dia, como interpretam alguns analistas. 
A conclusão é da tese de doutorado do 
economista Daniel de Mattos Höfling, 
defendida no Instituto de Economia (IE) 
da Unicamp, sob a orientação do profes-
sor Waldir José de Quadros.

De acordo com Höfling, a baixa classe 
média é diferente da classe média tradi-
cional, formada a partir dos anos 1970. 
Esta última é constituída por pessoas 
que exercem profissões como professor 
universitário, advogado, engenheiro etc, 
que normalmente possuem casa própria 
e têm acesso à saúde, educação, lazer e 
cultura. “Ainda que tenham avançado so-
cialmente, os integrantes da baixa classe 
média seguem em grande medida apar-
tados do acesso a esses bens e serviços. 
Para esse segmento, o lazer, por exemplo, 
se dá basicamente por meio do consumo, 
ou seja, pela visita ao shopping. São bra-
sileiros que deixaram a condição de mi-
séria, mas ainda passam por dificuldades 
estruturais. Abandonaram a pobreza, 
mas encontram-se distantes do que ima-
ginamos como padrão de vida de classe 
média”, afirma o economista.

Uma das novidades da pesquisa, con-
forme o autor, emergiu por causa da me-
todologia empregada, que não se ateve 
somente à questão da renda, como ocorre 
na maioria das análises sobre o tema. “O 
estudo também contemplou o aspecto 
da ocupação para poder identificar não 
somente quantos são os componentes 
da baixa classe média, mas também em 
quais segmentos eles atuam. Nós con-
sideramos as dez principais ocupações 
exercidas pelos integrantes da baixa clas-
se média. O que pudemos constatar é que 
a maioria dessas pessoas se concentra em 
quatro principais profissões: vendedor, 
escriturário, operário da construção civil 
e trabalhador doméstico”, elenca Höfling.

Esse conjunto de trabalhadores, re-
força o economista, teve a vida melhora-
da nos anos tomados para análise, mas 
segue sendo um segmento muito sus-
cetível aos humores da economia. “São 
trabalhadores que exercem atividades 
precarizadas, sazonais ou que não exi-
gem maiores qualificações. Assim, num 
momento de crise como o que estamos 
vivendo, esse grupo costuma ser o mais 
afetado, por exemplo, pelo desempre-
go. Ainda não temos dados fechados da 
PNAD [Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios, elaborado pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE)] de 2014, mas as informações 
preliminares indicam que parte desse 
contingente retornou à condição ante-
rior, justamente por causa dos efeitos da 
crise econômica”, diz.

Um aspecto que explica essa tendên-
cia de regressão, prossegue o autor da 
tese de doutorado, é o fato de o cresci-
mento econômico que contribuiu para a 
expansão da baixa classe média no país 
ter sido fundado em modelo não susten-
tável. O avanço da economia brasileira 
no período, observa Höfling, foi impul-
sionado principalmente pela exportação 
de commodities, aproveitando um momen-
to de grande apetite do mercado interna-
cional, notadamente o chinês. “O grande 
problema é que a economia não pode 
ficar dependente desse modelo primário 
exportador. Trata-se de uma alternativa 
que tem limite, e esse limite já foi atingi-
do”, considera.

A crítica presente no trabalho do eco-
nomista é dirigida justamente ao pen-
samento exageradamente otimista, se-
gundo o qual os ganhos sociais obtidos 
pelos integrantes da baixa classe média 

teriam consolidado o Brasil como um país de 
classe média. “Nosso estudo é de caráter su-
prapartidário. Ou seja, não tem compromis-
so com esta ou aquela corrente ideológica. O 
que nós entendemos é que houve, sim, uma 
melhora nas condições sociais de uma par-
cela significativa da população brasileira no 
período analisado. Muitas pessoas deixaram 
a linha da miséria. Além disso, mais jovens 
ingressaram na universidade e vemos mais 
trabalhadores de baixa renda em lugares an-
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A política neoliberal, prossegue o eco-
nomista, impôs nas empresas uma lógica 
de produção vinda de fora, com a racionali-
zação e precarização do trabalho, e a perda 
de direitos sociais importantes conquista-
dos anteriormente. “Ao fim do crescimento 
econômico somou-se o fim da mobilidade 
social e o aumento das desigualdades no 
país. Após a implementação do Plano Real, 
a proporção do número de pobres mante-
ve-se praticamente estável, de 24,7% em 
1995 para 22,6% em 1999 – nível próximo 
ao de meados dos 80 (23,7% em 1986). O 
controle inflacionário se fazia necessário, 
pois é um custo expressivo para os pobres. 
Porém o modo como foi concebido, com 
uma inserção externa calcada principalmen-
te no mercado, acabou por deteriorar as 
condições de trabalho populacional e a de-
pendência de um contexto externo favorável 
para o crescimento econômico e geração de 
empregos, fato que contrasta com a posição 
central do Estado no desenvolvimento eco-
nômico das décadas entre 1950 e 1970”.  

OS REMEDIADOS
No último capítulo da dissertação, Ro-

drigo Curi aborda o período do governo 
Lula (2002-210), comprometido com polí-
ticas voltadas para a melhoria do padrão de 
vida dos mais pobres e beneficiado por um 
momento de recuperação do crescimento 
econômico – decorrência principalmente do 
comércio exterior de commodities. “Hou-
ve melhorias sociais muito importantes no 
sentido de cumprir com a dívida de duas dé-
cadas de crise, através da orientação voltada 

ao combate das necessidades mais urgentes 
como a fome, bem como a programas de 
transferência de renda, crédito e valorização 
do salário mínimo. Dinamizou-se o consu-
mo e, com a volta do crescimento, a questão 
do emprego também melhorou.”

A dissertação traz dados sobre a estrati-
ficação social entre 2003 e 2009, que apon-
tam a saída de 35 milhões de pessoas da 
condição de miséria e de outras 36 milhões 
que galgaram camadas superiores. “Se apre-
sentou neste momento uma expansão sig-
nificativa do que chamamos de baixa classe 
média, denominada por alguns autores de 
‘nova classe média’ (termo, na nossa visão, 
inadequado), que foi muito valorizada na 
propaganda política para criar a imagem de 
um ‘país de classe média’. Na verdade, são 
pessoas que têm acesso aos bens de consu-
mo com base no endividamento, mas não 
têm acesso a educação de qualidade e ao 
plano de saúde para a família; moram em 
habitações precárias de bairros com carência 
de saneamento básico e de segurança – na 
expressão do professor Quadros, não são 
mais que remediados.”

Na opinião de Curi, assim como nos go-
vernos anteriores, não houve foco nos pro-
blemas estruturais e na abertura de acessos 
para que as camadas baixas atingissem um 
padrão de vida civilizado. “As melhorias 
sociais são importantes, mas insuficientes 
e limitadas, não se sustentam ao longo do 
tempo. Para isso é preciso, por exemplo, 
uma estrutura industrial para manter a ge-
ração de empregos e um Estado mais ativo 
e menos compromissado com o superávit 
primário e, principalmente, com o controle 
inflacionário, permitindo-se assim ter maior 
espaço para realizar gastos sociais.”

Rodrigo Curi conclui o trabalho afirman-
do que, diante destes cenários, a desigual-
dade vai se reproduzindo, havendo a neces-
sidade de ser tratada como um problema 
político, impossível de ser eliminado apenas 
com crescimento econômico. “Creio que a 
dissertação contribui com a noção de que a 
questão merece um enfoque político e am-
plo, buscando um debate entre o Estado e 
a população, principalmente do núcleo de 
mudança (baixa classe média e massa traba-
lhadora), para que juntos possam criar um 
projeto unificado de nação.”

Um problema
estrutural

Nem tanto ao mar
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Segundo Daniel Höfl ing,
autor da tese, embora um 
contingente de 35 milhões
de pessoas tenha deixado
a condição de miséria entre 
2004 e 2012, o Brasil não
se transformou em um país
de classe média

* R$ a preços de outubro de 2013(INPC: IPEA/PNAD)

Ocupações: Quantidade, Participação e Renda Média - Brasil (2004)

Ocupação Quantidade Participação Renda Média*

Vendedores e demonstradores em lojas ou mercados

Escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares administrativos

Gerentes de produção e operações

Condutores de veículos sobre rodas (distribuidor de mercadorias)

Trabalhadores de estruturas de alvenaria

Produtores agrícolas

Trabalhadores dos serviços domésticos em geral

Guardas e vigias

Condutores de veículos sobre rodas (transporte particular)

Produtores na pecuária

Total

Total de todos os ocupados da Baixa Classe Média

1.395.831 7,34 1.276,71

787.951 4,14 1.301,19

708.748 3,73 1.441,83

648.933 3,41 1.326,05

635.932 3,34 1.184,93

584.842 3,07 1.271,68

388.502 2,04 1.106,19

346.825 1,82 1.186,51

320.960 1,69 1.327,39

312.970 1,65 1.294,82

6.131.494 32,23

19.019.790 100 1.085,34

-

Ocupações: Quantidade, Participação e Renda Média - Brasil (2012)

Ocupação Quantidade Participação Renda Média*

Vendedores e demonstradores em lojas ou mercados

Trabalhadores de estruturas de alvenaria

Escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares administrativos

Trabalhadores dos serviços domésticos em geral

Condutores de veículos sobre rodas (distribuidor de mercadorias)

Ajudantes de obras civis

Cozinheiros

Trabalhadores nos de manutenção e conservação de edifícios e logradouros

Garçons, Barmen e copeiros

Total

Total de todos os ocupados da Baixa Classe Média

3.081.663 8,26 1.186,01

1.831.243 4,14 1.250,08

1.799.857 4,82 1.233,90

1.454.007 3,9 1.119,12

1.135.162 3,04 1.336,87

871.536 2,34 1.085,82

831.857 2,23 1.131,87

736.934 1,98 1.085,70

669.312 1,79 1.169,21

661.166 1,77 1.215,72

13.072.737 35,04

37.312.391 100 1.064,64

-

Trabalhadores nos serviços de higiene e embelezamento

Brasil, Evolução do Padrão de Vida entre 2004 e 2012, Y per capita familiar

Padrão de Vida Participação (2004) Participação (2012)

Alta Classe Média

Média Classe Média

Baixa Classe Média

Massa Trabalhadora

Miseráveis

Ignorado

Total

11.311.362 16.995.736 8,51

18.268.915 29.909.432 14,98

52.379.593 82.387.989 41,26

55.361.298 48.057.045 24,07

41.911.784 14.190.380 7,11

4.126.301 8.148.325 4,08

199.688.907183.439.253 100 100

Nº Pessoas (2004) Nº Pessoas (2012)

6,17

9,96

28,55

30,18

22,89

2,25

tes frequentados apenas pela elite. Tudo isso 
é inquestionável. Entretanto, é preciso tomar 
cuidado para não considerar que nada mais 
precisa ser feito, pois já teríamos atingindo 
o patamar de país desenvolvido. Essa visão 
é equivocada, visto que estamos bem longe 
disso”, adverte Höfling.

Entre os desafios que o país precisa supe-
rar para alcançar um estágio acima do atual, 
continua o economista, estão a definição de 
uma política de Estado voltada à industria-

lização e o investimento principalmen-
te em educação, saúde e infraestrutura.  
“Muita coisa ainda precisa ser feita. A 
educação básica, por exemplo, não so-
freu mudanças significativas nos últimos 
anos”, pontua o pesquisador. Para sus-
tentar a sua investigação, Höfling promo-
veu um estudo histórico, cujo ponto de 
partida foi a década de 1930.

Esse cuidado trouxe contribuições im-
portantes para a pesquisa, como conta o 
economista. Segundo ele, uma compreen-
são que surgiu da investigação é que a clas-
se média tradicional é fruto do período de 
industrialização e consolidação do Estado 
Nacional. “Os integrantes desse segmen-
to foram trabalhar em órgãos do Estado 
ou na indústria ou serviços relacionados 
à indústria. A baixa classe média, porém, 
resulta de condições diferentes. Ela não 
nasce de um cenário de mudança estru-
tural. Em boa medida, ela surge na esteira 
de um ciclo de consumo e da expansão de 
crédito”, esclarece Höfling.

REGIÕES
Além de analisar o Brasil de modo 

geral, a tese de doutorado também des-
membrou os dados para as cinco regiões 
do país. O que mais chamou a atenção 
nesse caso, conforme o economista, foi 
o desempenho do Centro-Oeste, onde 
a baixa classe média experimentou uma 
ascensão mais acentuada que nas demais 
regiões. “Em boa medida, essa ascensão 
ocorreu por causa do agronegócio. Não 
do agronegócio em si, mas do dinamismo 
que ele empresta à economia local, im-
pulsionando setores como o comércio e 
a construção civil”, detalha o economista.

Outra região que apresentou bom 
comportamento foi a Nordeste, esta por 
causa da combinação do crescimento 
econômico com a ampliação das políticas 
sociais, notadamente as que promovem a 
transferência de renda. “Houve uma re-
dução absoluta considerável do número 
de miseráveis no Nordeste. Quanto ao 
Sul e Sudeste, o que pudemos observar 
foi uma melhora no padrão de vida prin-
cipalmente do trabalhador doméstico, 
que passou a ganhar um pouco mais e 
a ter um maior poder de negociação das 
condições de trabalho”, aponta Höfling.

Foto: Antonio Scarpinetti
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