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Aprovado em primeiro lugar para 
a primeira turma de doutorado 
da Pós-Graduação em Ciên-

cias Sociais da Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF), Fabrício Bar-
bosa Maciel não decepcionou na hora 
de apresentar os resultados de quatro 
anos de pesquisa. Sua tese, a primeira 
do programa de conceito 4 pela Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior (Capes), propõe 
a revisão das noções de centro e peri-
feria e lança nova perspectiva sobre a 
sociedade mundial do trabalho.

Com postura audaciosa, o jovem 
pesquisador expõe uma visão in-
dependente sobre o “espírito da 
época”. “O objetivo central desta 
tese é apresentar um esboço de 
uma nova sociedade mundial do 
trabalho, e não de qualquer outra 
coisa”, adverte logo de início. So-
bre qualquer outra coisa, refere-se 
à nebulosidade teórica daqueles 
autores preocupados em definir 
o mundo com termos acadêmi-
cos e midiáticos, como os “fins” e 
“pós”. “Ainda somos ‘como nossos 

Ascensão dos “batalhadores” evidencia 
reorganização mundial do trabalho

Tese defendida na Pós-
Graduação em Ciências 
sociais da Ufjf relativiza a 
dicotomia centro-periferia 
que marcou o capitalismo 
até o século XX e apresenta 
os conflitos entre a classe 
média estabelecida e a nova 
classe trabalhadora
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Cena da rotina diária de 
feirantes que fazem parte da 
chamada “nova classe média”
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pais’, porém, com algumas modificações 
fundamentais nas formas de reprodução 
material e nas formas de vida simbólicas.” 

Segundo seu argumento central, as 
sociedades do trabalho e de classes 
ainda existem, apesar de terem tido, nas 
últimas décadas, sua morte decretada 
pelo pensamento intelectual dominante, 
legitimador do discurso das grandes 
economias do mundo. O mesmo acontece 
com a noção de fim do capitalismo. 
“Toda vez que os grupos empresariais 
pertencentes às tradicionais nações 
dominantes do Atlântico Norte sofrem 
perdas relativas no jogo, muitas vezes 
obscuro, das bolsas de valores, vem à 
tona na mídia o tema da crise.”

Ao defender a releitura da sociedade de 
classes, ao contrário do que o leitor possa 
imaginar em um primeiro momento, a tese 
não se sustenta em Marx. Pelo contrário, 
Maciel acredita que falar em luta de 
classes entre proletariado e burguesia 
seria pouco lógico nos dias de hoje, e, por 
isso, joga luzes sobre a grande vedete 
da economia atual: a chamada “nova 
classe média”. “Se há algum conflito de 
classes no mundo contemporâneo, ele 
se encontra no meio da sociedade, ou 
seja, entre a classe média estabelecida 
e a nova classe trabalhadora, aquela 
formada por pessoas de origem pobre 
que ascenderam socialmente nos últimos 
anos.”

Batalhadores e classe média

Na última década no Brasil, 40 milhões 
chegaram à classe média e outros 28 
milhões saíram da condição social 
considerada abaixo da linha da miséria. É 
o que, a todo tempo, o governo de Lula 
afirmava, e agora o de Dilma reafirma. 
O número, adianta Maciel, não pode ser 
desprezado e nem aceito sem ressalvas.
Conforme a série de dados e relatos 
reunidos na tese, há, de fato, mudanças 

econômicas estruturais nas posições de 
classe e  trabalho, bem como de renda e 
educação, significativas de um momento 
inédito vivido pela população brasileira. 
Entretanto, defende o recém-doutor, elas 
não são resultado exclusivo da política e 
da economia nacional, mas sim, fazem 
parte da reorganização da sociedade 
do trabalho mundial. Além disso, esses 
40 milhões, garante ele, não podem ser 
compreendidos pelos mesmos critérios 
ideológicos e morais definidores da 
classe média estabelecida.

Fazendo jus às ideias de seu orientador, 
o professor do Departamento de 
Ciências Sociais da UFJF, Jessé Souza, o 
pesquisador prefere chamar esse novo 
grupo de “batalhadores”. “Essas pessoas, 
ainda que tenham melhorado sua renda 
e seu status social, em relação aos seus 
pais, trabalham entre dez e 14 horas por 
dia e levam um estilo de vida simples. 
Também se encontram, ainda, na busca 
de consolidação de patrimônio material 
para deixar aos filhos.” A definição 
desse perfil social foi feita por meio de 
ampla pesquisa realizada pelo Centro de 
Pesquisas sobre Desigualdade Social da 
UFJF e resultou no livro “Os Batalhadores 
Brasileiros”, de Jessé Souza. Na obra, há 
dois capítulos escritos por Maciel com 
base em entrevistas feitas em Belém 
(PA), Caruaru (PE) e Cachoeira do Sul 
(RS), as quais ilustram o ponto de vista 
apresentado na tese.

Os protagonistas da pesquisa são 
feirantes, pequenos comerciantes, 
artesãos, profissionais de telemarketing, 
pequenos produtores rurais, dentre 
outros. Situados entre a “ralé” e a 
classe média tradicional, compartilham 
trajetórias de vida parecidas: vieram de 
famílias desprovidas de capitais sociais 
e econômicos; possuem a habilidade do 
empreendedorismo popular; dinamizam 
a economia e; politicamente, marcam 
presença significativa nas eleições do 

país. No âmbito social e econômico, duas 
novas realidades, uma brasileira e outra 
mundial, exibem de maneira sintomática 
os conflitos gerados pela ascensão 
desse grupo: a disputa de vagas nas 
universidades e no mercado de trabalho 
e a reação expressiva da classe média em 
espaços virtuais como o Facebook.

Seja por mérito, pelas políticas de cotas 
ou pelo ampliado acesso  à faculdades 
particulares, os jovens batalhadores 
ocupam hoje parte das cadeiras do ensino 
superior do país e concorrem com os 
filhos da classe média tradicional a vagas 
de trabalho qualificado. “Muitos feirantes 
ou camelôs, até domésticas, se esforçam 
para pagar a faculdade dos filhos ou, 
estes mesmos, trabalham durante o dia 
para pagar a faculdade que cursam a 
noite - outro traço determinante da nova 
classe.”

Nas redes sociais, pode-se dizer 
que os batalhadores incomodam, 
principalmente, quando seus discursos 
suscitam polêmicas, como as envolvendo 
religião, por exemplo. “É como se a velha 
classe média, não mais tão segura quanto 
antes, estivesse dizendo: Como assim? 
Esse pessoal, que sempre foi corpo para 
o trabalho braçal agora pensa que tem 
espírito e que pode se expressar?”.

Brasil e Alemanha

Para o pesquisador, a nova classe 
também pode ser vista em países 
como China, Índia, África do Sul e no 
mundo árabe e, assim, torna-se uma das 
principais evidências empíricas da nova 
sociedade mundial do trabalho. “Sua 
ascensão confirma, em parte, a realidade 
de economias emergentes como o Brasil, 
sendo fruto de um refluxo de capitais 
no mundo que balançou a hegemonia 
das nações do Atlântico Norte, cuja 
dominação diante do Cone Sul do mundo 
jamais foi ameaçada ao longo do século 
XX. Se existe alguém ganhando mais 
dinheiro na periferia, é porque alguém 
está ganhando menos dinheiro no 
centro.”

Para demonstrar como isso é percebido 
pelo mundo, o pesquisador buscou 
traçar um paralelo entre as realidades 
econômicas e sociais do Brasil e da 
Alemanha, onde morou por um ano e 
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Olhar do orientador
quatro meses, durante o doutorado. A 
experiência foi possível devido às bolsas 
fi nanciadas pelo Serviço Alemão de 
Intercâmbio Acadêmico (Daad), para 
o aprendizado da língua, e pela Capes, 
por meio do programa sanduíche. 
Sob coorientação do professor Uwe 
Bittlingmayer, da Universidade de 
Educação de Freiburg, cidade com cerca 
de 200 mil habitantes, localizada no Sul 
do país, Maciel entrevistou doutorandos 
brasileiros na Alemanha e representantes 
alemães das classes trabalhadora e 
média.

A comparação permitiu identifi car traços 
universais no mercado de trabalho 
contemporâneo e nos critérios de 
reprodução das desigualdades sociais. 
Como no Brasil, a posse de capitais 
sociais, econômicos e culturais defi ne a 
estabilidade da classe média na Alemanha. 
E, da mesma forma, a sobrevivência 
minimamente digna na ausência desses 
capitais seria a principal característica da 
nova classe trabalhadora.

A análise entre os dois países evidencia 
que a relação centro e periferia, ainda 
presente, torna-se cada vez mais 
relativizada. A mudança, digna de 
comemoração por um dos lados, não 
deve, entretanto, mascarar que os 
milhões de pobres no mundo ainda 
estão na periferia. “A perda relativa de 
ganhos de um país como a Alemanha 
quase não é vista na qualidade de vida 
de sua população, na sua segurança 
e seguridade social. Por outro lado, a 
ascensão de cerca de 40 milhões de 
brasileiros não signifi ca que o Brasil como 
um todo se tornou uma sociedade melhor, 
mais rica e mais igualitária. Pelo contrário. 
Outros muitos milhões permanecem 
totalmente apartados do mercado de 
trabalho qualifi cado, vagando entre a 
exclusão completa e a inserção insegura 
e temporária em formas de trabalho 
precárias”, conclui.
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“Podemos dizer que os batalha-
dores são a principal mudança 

social no Brasil contemporâneo”, diz o 
orientador da tese e coordenador do 
Centro de Pesquisas sobre Desigual-
dade Social (Cepedes) da UFJF, Jessé 
Souza. Para ele, o tratamento da acade-
mia diante dessa nova classe tem sido 
marcado pelo economicismo, quando 
a defi ne simplesmente pela renda, cha-
mando-a de “classe C”; ou pelo conser-
vadorismo, que insiste em apresentá-la 
como “nova classe média”. “O primeiro 
entende pessoas e dinheiro como sinô-
nimos, não percebendo os valores ima-
teriais. O segundo, por considerar esta 
classe com os critérios de avaliação da 
classe média tradicional, acaba por es-
tigmatizá-la.”

 No sentido contrário, seu grupo tem se 
esforçado para oferecer ao país e ao 
mundo uma nova teoria sobre as clas-
ses sociais e sobre o capitalismo con-
temporâneo. Exemplos de destaque 
são os livros produzidos a partir de es-
tudos do Cepedes - “A Ralé Brasileira: 
quem é e como vive” e “Os Batalhado-
res Brasileiros”. 

As obras somam-se às mais de 20 já 
publicadas pelo professor titular de 
Sociologia da UFJF.

A tese de Fabrício Maciel, um des-
dobramento das pesquisas iniciadas 
no mestrado, amplia o entendimen-
to dessa nova classe trabalhado-
ra como um fenômeno mundial. “É 
relevante tanto para o debate acer-
ca de uma sociedade mundial, cuja 
existência está longe de ser um con-
senso entre nós acadêmicos, quan-
to para o debate acerca da abissal 
desigualdade brasileira.” Para além 
dos muros da universidade, a tese 
contribui para compreensão da mu-
dança na estrutura de classes vivi-
da hoje pela sociedade brasileira e 
pelo mundo, “bem como atenta para 
o papel que o Brasil pode exercer a 
partir de agora na nova divisão in-
ternacional do trabalho”. 

Cabe ao país, segundo Souza, infl u-
ência mais proeminente na relação 
centro-periferia.


