
Classe média emergente se acha pobre 
Elvira Lobato 
 
Famílias com renda superior a R$ 1.064 não aceitam classificação da FGV, mas confirmam 
melhora no padrão de vida 
 
Para moradores de bairro da periferia do Rio, qualidade de vida deveria ser levada em conta 
tanto quanto a renda para definir padrão  
 
Poucas notícias provocaram mais reação em Vila Kennedy -bairro de 200 mil habitantes, na 
zona oeste do Rio- do que a pesquisa da Fundação Getulio Vargas que classificou como classe 
média as famílias com renda mensal a partir de R$ 1.064. Até moradores com rendimento 
acima desse patamar se vêem como pobres e rejeitam serem chamados de classe média. 
 
"É uma baixaria. Fiquei revoltado quando vi a notícia na TV. A classificação é vazia e 
mentirosa", reagiu o aposentado João Galdino de Melo, presidente da Associação dos 
Moradores de Vila Progresso. Pai de três filhos, que estudam e trabalham, Galdino diz não ter 
dúvida de que sua família é pobre, embora a renda familiar atinja R$ 2.400. 
 
Segundo a FGV, 32% dos trabalhadores das regiões metropolitanas de São Paulo, Rio, Belo 
Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Recife que estavam em situação de miséria em janeiro 
deste ano aumentaram de renda e subiram na escala social. A pesquisa, divulgada na terça-
feira, classifica 52% da população dessas regiões como classe média, entendendo-se como tal 
as famílias com rendimento mensal de R$ 1.064 a R$ 4.591. 
 
Mara Martins, 32, cinco filhos, tem renda familiar mensal de R$ 1.800, somando a pensão de 
R$ 200 que recebe do pai de um dos filhos; o salário do filho mais velho (vendedor em um 
shopping na zona oeste) e o que ela fatura com uma barraca de doces, pizza e bebidas e com 
outra de roupas. A primeira barraca funciona à noite, e a de roupas, durante o dia. Ainda 
recebe ajuda financeira de uma irmã que mora no Maranhão. 
 
Ela diz que ficou "doente" ao saber da notícia sobre a classe média, da qual, agora, seria 
parte. "A única roupa que comprei para mim neste ano foi um vestido, de R$ 10. Nunca fui a 
um cinema. Trabalho todos os dias e não tenho lazer. Classe média, para mim, tem de ter 
lazer." 
 
O que é classe média? 
 
O grau de indignação com a pesquisa varia segundo a concepção de cada um sobre classe 
média. Para a aposentada Luiza Oliveira Vieira, 65, a qualidade de vida do bairro deveria pesar 
tanto quanto a renda. Com aposentadoria de R$ 1.100 por mês, e sem dependentes, ela é 
parte da classe média, pela pesquisa da FGV. Mas diz que não se sente como tal morando de 
frente para um valão, numa rua chamada de Etiópia. 
 
As ruas de Vila Kennedy foram batizadas com nomes de países africanos. O ex-funcionário da 
Petrobras José Camilo Neves, 57, mora na Sudão. Como taifeiro aposentado, tem pensão de 
R$ 3.400 por mês, mas nem ele se considera classe média, pois cinco pessoas dependem de 
sua renda, não tem lazer e mora em rua sem calçamento, que há até pouco tempo tinha 
esgoto a céu aberto. 
 
A posse de bens de consumo não foi considerada pelos entrevistados de Vila Kennedy como 
indicador de classe média, porque mesmo os que se definem como pobres possuem televisão, 
geladeira, fogão, DVD, aparelho de som e pelo menos um telefone celular. 
 
"Isso é o básico", diz Valcinéia dos Santos, 28, artesã, que mora com o marido e uma filha. A 
renda familiar é em torno de R$ 1.200, mas considera "uma piada" dizer que ela é classe 
média, porque depende da ajuda financeira da mãe, que é gari. 
 



Na avaliação do aposentado João Galdino de Melo, 51, a renda familiar mínima para definir 
classe média deveria ser de R$ 4.000 por mês. Isso porque ele e os filhos têm rendimento 
conjunto de R$ 2.400 e a família se considera pobre, morando na periferia da cidade, onde o 
Estado é ausente. 
 
Os salários dos filhos não são suficientes para pagar as despesas deles, e o pai, cuja pensão é 
de R$ 1.200, paga parte delas. Os três estudam em faculdade particular. 
 
Galdino leva a reportagem da Folha até sua casa, para mostrar o padrão de vida da família. Na 
garagem, um Fiat Prêmio de 18 anos. A casa tem TV, geladeira, fogão, aparelho de som, DVD 
e computador. A TV por assinatura e a internet rápida são oferecidos por operador clandestino. 
 
Como líder comunitário, ele enumera as deficiências de Vila Kennedy: não tem um curso 
profissionalizante para os jovens; não tem linha de ônibus para o centro com estação final no 
bairro -os ônibus existentes vêm de outros bairros e passam lotados; faltam professores nas 
escolas municipais, falta emprego. As opções de trabalho são informais, como o serviço de 
mototáxi. 
 

 
Leia mais: 
 
Para especialista, definição de classe média "é arbitrária" 
Antônio Gois 
 
Não existe definição oficial -muito menos consensual- do que seja a classe média. No entanto, 
não importa qual metodologia adotada, o que as pesquisas do IBGE e de outros institutos 
mostram é que ela tem crescido no Brasil desde 2004. 
 
Autor do estudo que, na semana passada, destacou o crescimento da classe média brasileira, o 
economista Marcelo Neri, da FGV, diz que o tamanho dessa classe ou a forma como ela é 
definida é o menos importante em seu estudo. 
 
"O limite que define as faixas de cada classe eu concordo que é arbitrário, é uma simplificação. 
O que mostramos de mais importante é que está havendo um crescimento dela e que, mesmo 
com as crises internacionais, esse movimento continuou em 2008." 
 
Neri afirma que, em seu levantamento, optou por classificar de classe média os domicílios com 
renda total entre R$ 1.064 e R$ 4.591 porque é essa faixa de renda que distingue quem não 
está entre os 10% mais ricos nem entre os 50% mais pobres da população. A partir desse 
recorte, o mais importante, segundo ele, foi verificar a evolução. 
 
"O que eu queria chamar a atenção é que essa classe cresceu. Mesmo se você considerar 
como média apenas quem está na classe A ou B [renda domiciliar superior a R$ 4.591], 
também houve aumento", diz. 
 
Para ele, no entanto, na hora de definir o que é a classe média brasileira, não se deve 
"importar" a imagem que se tem em países ricos. "Nos Estados Unidos, classe média é quem 
tem dois carros e um projeto para construir uma piscina. Mas isso é no país mais rico do 
mundo", afirma o economista. 
 
Neri diz que há outras formas de definir o que seria a classe média e que uma delas está 
sendo trabalhada pela FGV e será divulgada brevemente, levando em conta não a renda, mas 
a expectativa das pessoas em relação a seu futuro. 
 
O presidente da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, Waldyr Pilli, concorda com 
Neri na afirmação de que a classe média está crescendo no país, independentemente da forma 
como ela é definida. 
 



Em janeiro deste ano, a associação atualizou seu critério de definição de classes econômicas, 
conhecido como Critério Brasil, o mais empregado em pesquisas de opinião e de mercado. 
Esse critério, para facilitar o trabalho dos pesquisadores em campo, cria uma tabela de pontos 
relacionados à quantidade de bens em cada domicílio e à escolaridade do chefe de família. A 
partir dessas informações, as classes são divididas em oito grupos: A1, A2, B1, B2, C1, C2, D 
e E. 
 
"O que queremos com esse critério é ter uma ferramenta para estimar o poder de consumo 
das pessoas. Utilizamos a tabela de acordo com a posse de bens porque nem todas as pessoas 
sabem informar a renda total domiciliar, mas quase todas sabem dizer quantos rádios, carros 
ou TVs elas têm em casa", diz Pilli. 
 
Ele explica que não há uma regra imutável para definir a divisão das classes econômicas pelo 
Critério Brasil. 
 
"O que nós tentamos fazer é manter a proporção da população que está em cada classe mais 
ou menos nos mesmos patamares. Por isso atualizamos com freqüência o critério. É uma 
forma arbitrária de classificar, mas é preciso entender que o objetivo é justamente diferenciar 
as pessoas de acordo com seu poder de consumo, e não classificar ninguém em termos de 
classes sociais", afirma o presidente da associação. 
 

 
Leia mais: 
 
Aumenta sindicalização entre mulheres 
Claudia Rolli 
 
Dos 16,59 milhões de associados a sindicatos em 2006, 40% eram mulheres; percentual era 
de 35% em 1998  
 
A mulheres estão recorrendo mais aos sindicatos e se filiando mais a essas entidades em 
busca de ajuda para enfrentar as dificuldades que encontram no mercado de trabalho, como a 
desigualdade salarial com os homens, e para garantir direitos conquistados. 
 
Estudo da CUT e da subseção do Dieese da central sindical mostra que, em 1998, dos 11,14 
milhões de trabalhadores formais e informais associados aos sindicatos, 65% eram homens, e 
35%, mulheres. 
 
Em 2006, o total de associados passou para 16,59 milhões de pessoas, sendo que 60% eram 
homens, e 40%, mulheres. Os números foram compilados a partir de dados da Pnad (Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios) do IBGE. 
 
"Em parte, a taxa de sindicalização cresce porque há mais mulheres no mercado de trabalho. 
Mas a maior parte das mulheres também está em busca de proteção por causa da precarização 
do trabalho e das péssimas condições que enfrentam. Elas recebem menos do que os homens, 
mesmo tendo o mesmo grau de escolaridade, são mais vítimas de doenças ocupacionais e de 
assédio [moral e sexual]", afirma Rosane da Silva, dirigente da Secretaria Nacional sobre a 
Mulher Trabalhadora da CUT. 
 
A participação das mulheres no mercado cresceu 37% entre 1998 e 2006. Entre os homens, 
aumentou 22%. Nesse mesmo período, o número de trabalhadores filiados a algum sindicato 
subiu 69% entre as mulheres. Entre os homens, cresceu 39%, conforme o levantamento. 
 
O crescimento da sindicalização feminina entre 1998 e 2006, segundo a sindicalista, ocorreu 
em todos os setores, inclusive no meio rural. 
 
Na última semana, os dirigentes da central decidiram que irão estabelecer punições para 
confederações, federações e CUTs regionais que não cumprirem a cota de 30% de mulheres 



nas direções dessas entidades -a regra existe desde 1993. A decisão de punir as entidades foi 
aprovada em plenária que reuniu 538 dirigentes sindicais em São Paulo. 
 
Entre as punições, estão: não permitir que a diretoria de uma entidade tome posse se não 
cumprir a cota ou vetar a participação dos dirigentes em congressos ou plenárias. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 10 ago. 2008, Dinheiro, p. B9-B10. 


