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Já há alguns anos, pesquisadores de todo o mundo têm devotado atenção à
mobilidade social ascendente de parcelas expressivas das populações dos países em
desenvolvimento, ou “emergentes”. A mobilidade seria um resultado “natural”, mas
longa e frustrantemente aguardado, do desenvolvimento capitalista mundial, agora
finalmente estendido à periferia do sistema. China, Índia, África do Sul, Turquia,
Brasil, Argentina, Chile, México, Colômbia e a maioria dos demais países de renda
média estariam passando por mudanças estruturais importantes que, em associação ou
não com políticas públicas redistributivas, estariam retirando centenas de milhões de
pessoas da condição de pobreza. Estaríamos diante de uma “nova classe média”
global, que, por várias razões, passou a interessar os organismos internacionais (como
o Banco Mundial, as Nações Unidas e suas agências, e a OCDE), a academia
(particularmente os economistas), os meios de comunicação de massa e os
formuladores de políticas públicas.
O interesse dos diferentes agentes e pesquisadores tem múltiplas formas.
Boa parte da literatura que louva a emergência da “nova classe média” vê nela pilar
decisivo da democracia e da economia de mercado, por ser (segundo o argumento),
mais educada, mais propensa à participação civil e à busca de maior nível de
informação, que aumentaria sua capacidade de compreensão da dinâmica política
mais geral. Ela seria mais empreendedora e mais voltada ao investimento em seu
capital humano e à acumulação de ativos, com isso sendo ideologicamente mais
moderada. Outros se preocupam com a relação entre as classes médias e a dinâmica
econômica, especialmente sua capacidade de sustentar crescimento continuado da
riqueza nacional. Outros, ainda, investigam o impacto do crescimento dos setores
médios na demanda por serviços públicos de qualidade e por seguridade social no
futuro, e portanto, estão preocupados com os novos desafios que o crescimento das
classes médias representa para o contrato social e as políticas públicas. Um amplo
espectro de pesquisadores se interessa, ainda, pela identificação dos padrões de
transformação na estrutura social e de classes, dos padrões de mobilidade social e de
promoção das condições de vida e trabalho das maiorias e temas correlatos. E não
podemos esquecer, no caso do Brasil, que o saudado surgimento da “nova classe
média” foi politicamente mobilizado pelos governos do Partido dos Trabalhadores

(PT) como prova do sucesso de suas políticas de inclusão social. A atenção devotada
às classes médias, pois, mobiliza múltiplas energias de pesquisadores, opinião pública
e agentes estatais, por razões diversas e nem sempre convergentes.
O Objetivo do curso é oferecer uma visão ampla desse debate, recorrendo a
literatura nacional e internacional, tendo como eixo principal a tradição fundada por
Charles Right Mills nos anos 1950 de definir as novas classes médias por sua posição
na divisão social do trabalho.
O curso resulta do esforço, realizado com Edmond Préteceille, de mensurar
a mudança na estrutura social brasileira nos últimos 13 anos, no âmbito de um projeto
CAPES/COFECUB ainda em andamento. Está organizado na forma de seminários,
que estarão sob responsabilidade dos estudantes, com minha coordenação e
orientação. Nas últimas duas sessões será apresentada uma proposta de estrutura de
classe, a ser construída juntamente com os alunos. A avaliação será feita a partir de
duas resenhas dos textos apresentados nos seminários e um trabalho final.
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m&id=1491%3Ae-book-%E2%80%9Ca-classe-m%C3%A9dia-brasileiraposi%C3%A7%C3%A3o-social-e-identidade-declasse%E2%80%9D&Itemid=167&lang=pt).
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