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RESUMO  
Sob o escrutínio teórico marxista, o capitalismo brasileiro é uma 
formação social única de necessidades que requerem refletir sobre as 
classes médias dentro de um problema: se as classes médias são 
essencialmente trabalhadoras, vendendo sua força de trabalho para 
viver, como se explica sua inserção no capitalismo brasileiro atual? 
Nesse sentido, para o desenvolvimento do problema é respondido 
algumas perguntas, tal como: de onde social e historicamente as classes 
médias brasileiras surgem a este contexto, sendo sua origem aspecto 
primordial. Para tanto, em toda exposição é proposta a hipótese de que 
existem parcelas de classes médias intelectuais, tecnoburocratas e 
administradoras do capital financeiro em meio a novas necessidades 
vindas do movimento de contradições do Capital-Trabalho. Constitui-se 
essa hipótese, sobretudo, na identificação de categorias, como raça e 
território, que dão às classes médias autonomia relativa frente às classes 
sociais fundamentais. Categorias estruturais estas que seriam mais 
regulares e sólidas. . 

 
Palavras-chave: Classes médias. Capitalismo brasileiro. Marxismo. 

Luta de classes. Crise do capital. 
 

ABSTRACT 
Under Marxist theoretical scrutiny, Brazilian capitalism is a unique social 
formation of needs that require reflection on the middle classes within 
a problem: if the middle classes are essentially workers, selling their 
workforce to live, how to explain its insertion in current Brazilian 
capitalism? For the development of the hypothesis, some questions are 
answered, such as where socially and historically the Brazilian middle 
classes arise in this context. Therefore, in every exposition, the 
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hypothesis is proposed that there are parts of intellectual middle 
classes, technobureaucrats and financial capital administrators in the 
midst of new needs arising from the movement of contradictions of 
Capital-Labor. This hypothesis is constituted, above all, in the 
identification of categories, such as race and territory, which give the 
middle classes relative autonomy in relation to the fundamental social 
classes. These structural categories would be more regular and solid. 

 
Keywords: Middle classes. Brazilian capitalism. Marxism. Class 

struggle. Capital crisis. 

 

1 UM PROBLEMA DAS CLASSES MÉDIAS NO CAPITALISMO BRASILEIRO ATUAL 

 

Como uma verdade principal para a construção do problema, a classe trabalhadora em 

geral no modo de produção e reprodução capitalista é necessária e contingentemente separada 

dos seus meios de produção. Reproduz-se em uma consciência alienada da compreensão de si 

própria, da natureza e da realidade social. Não se vê como produtora da sua história e de si. É 

despolitizada em uma imanente luta de classes dos seus fundamentos objetivos e do seu 

significado econômico e político (DURIGUETTO; MONTAÑO, 2011; NETTO; BRAZ, 2012).  

Erigido nessa alienação, a partir de algumas correntes particulares do marxismo é 

possível encontrar no capitalismo brasileiro do pós-crise de 1973-1974 propostas teóricas de 

significativas classes médias trabalhadoras que intermediam na luta de classes as fundamentais 

e irreconciliáveis: burguesia, que detém os meios de produção e se reproduzem na exploração 

do trabalho do outro (produção de “mais-valia”, que é o excedente produtivo não pago ao seu 

produtor, e sua apropriação privada a partir de meios violentos); e o proletariado, mero possuir 

da sua força de trabalho, produtor de toda riqueza social, única classe que não vive do trabalho 

alheio e detentora da utopia e da violência revolucionária (NETTO; BRAZ, 2012).  

Nesta luta, as classes médias não se apresentam organicamente e regularmente no 

proletariado e burguesia. Diferenciando-se não só nas complexas e difusas classes 

trabalhadores, mas em unidade diversa com raça social e em outros modos de ser, tais como: 

ideológico (processos na consciência de representação ideal das relações sociais e produtivas 

materiais que cumpre uma função social em cada período histórico), sócio-técnico (divisão 

histórica do trabalho segundo seu tipo, tal como manual e não-manual) e territorial (chamando 

a atenção para o racismo ambiental). Configurando, nisto, um fenômeno a ser problematizado, 

em geral sobre as classes sociais no capitalismo do pós-crise de 1973-1974 e, em particular, 
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sobre as classes médias e seu encontro com seus meios de produção de existência e 

consciência. 

Configura-se de tal maneira a ser problematizado porque o capitalismo do pós-crise de 

1973-1974 (multiplamente determinada e acumulada), que é monopolista, financeiro e 

acumula sucessivas crises (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011; NETTO; BRAZ, 2012), necessita para 

sua administração de uma nova morfologia de classes na esfera da circulação e administração 

do capital (ANTUNES, 2018) – tendo em vista concepção-organização/realização do capital.  

Assim como, para suas necessidades, precisa continuar mantendo e reorganizando 

classes responsáveis pela vigia, disciplinamento e aplicação da violência por complexos 

mecanismos na extração de mais-valor das classes proletárias que sustentam a produção da 

vida no capitalismo (CAVALCANTE et al). Onde as classes médias se inserem importantemente 

no questionamento das suas funções e aplicações na violência (revolucionária ou conservadora, 

por exemplo). Muito embora, não só as observando do ponto de vista de como contribuem ou 

não com as classes burguesas na extração do mais-valor em meio a luta de classes, mas sim de 

como chegam a ser capturadas ou não e, por isso, de como sofrem a exploração e violência para 

tanto (por exemplo, a pressão burguesa para seu endividamento geral).  

Do mesmo modo que, por conta do avanço do capital monopolista e financeiro, 

demanda também para sua agenda neoliberal pós-1980, que marca a defesa pela 

desregulamentação total do capital e trabalho, uma intelectualidade orgânica de classes que 

abram terreno ideopolítico para a entrada dos capitais e toda uma lógica material de exploração 

e violência a ser também consensuada (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011; NETTO; BRAZ, 2012).  

No mesmo cenário, complica-se ainda mais o problema das classes médias no 

capitalismo brasileiro do pós-crise de 1973-1974 quando se identifica, em tese, que no 

capitalismo o nível da formação social e conjuntural, diferente do seu nível estrutural e 

fundamental, é tomado por uma dinâmica social concreta e cheia de determinantes igualmente 

concretos, com indivíduos e grupos cristalizados em uma tendência à complexificação e 

multiplicação de classes. Que significa a relativa autonomia e identidade de grupos frente às 

classes fundamentais burguesia e proletariado (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011).  

Estes indivíduos e grupos, dentre todos seus modos de ser, se dividiriam em 

trabalhadores manuais e não-manuais na divisão sócio-técnica do trabalho com o 

desenvolvimento tecnológico e burocrático e suas transformações (por exemplo, a divisão de 
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administradores e realizadores do capital). Dividiram-se, sobretudo, na particularidade do 

capitalismo brasileiro, que guarda e preserva intocado uma divisão racial estruturalmente. 

Esta divisão racial se torna indissolúvel ao problema, pois pode ser vista na 

contemporaneidade em: não-manual valorizado, assalariado, superior e de branco, 

possivelmente formando classes médias brancas a serem pesquisadas, em desigualdade com 

um trabalho manual degradado, inferior e de negro, possivelmente formando classes 

proletárias negras, formadas no racismo do capitalismo brasileiro (CAVALCANTE et al).  

Sendo tal divisão explicitamente visível em tempos que o recrudescimento do racismo 

é conduto para o capitalismo monopolista avançar e agredir. É oportuno de se identificar muitas 

frentes desse avanço com a expulsão de classes proletárias negras de territórios (resultado da 

vigente lei da acumulação primitiva do capital), privilegiamento do Fundo Público e do urbano 

para populações brancas (MAIA, 2019; 2021) e usufruto da histórica e acumulada força de 

trabalho barateada que se perpetua do racismo no capitalismo brasileiro atual. 

Já em termos de formas de enfrentamento de classe, não menos importante em toda a 

complexidade, lança-se ao problema das classes médias desafios à sua identidade, ao não ser 

taxada por uma posição econômica e social na estrutura capitalista e ser taxada muito mais em 

um lugar ideológico contraditório, se opondo e se aproximando às burguesias (CHAUÍ, 2013).  

Isso se problematiza muito por conta do amadurecimento das contradições capitalistas 

e o desafio de enfrentar um esmagamento por dois lados: de um lado entre as extorsões do 

capital monopolizador; e, de outro lado, nas exigências por melhores condições e maior 

segurança existencial para as classes proletárias (SWEEZY, 1996).  

Da mesma maneira, não só a dificuldade teórica de taxar econômico e politicamente 

aliado aos estrangulamentos do capital monopolista são um desafio, mas também de não levar 

em consideração categorias que constituem uma classe de uma maneira total e concreta, tal 

como, olhar para a divisão sócio-técnica do trabalho em manual e não-manual sem a categoria 

raça, que funda a desvalorização do primeiro em detrimento do segundo. 

Por exemplo também, se torna uma dificuldade teórica quando é possível desconsiderar 

a técnica e a ciência (a “tecnociência”) como definidoras de classe no capitalismo monopolista, 

neoliberal e financeiro, pois é valido ter que a ciência e a técnica são muito mais mecanismos 

de extração de mais-valia do que de emancipação de classe. Da mesma maneira com o 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3065 

assalariamento superior ou inferior, visto que o salário em si retira uma taxa de exploração pela 

mais-valia e, portanto, inferior ou superior ainda assim é um mecanismo em si de exploração. 

Contudo e alternativamente a isto, estes elementos emancipadores de classe só podem 

ser vistos de maneira una, concreta e dentro de uma totalidade, que leva o questionamento 

das classes médias sua importância. Isso porque, por exemplo, a classe trabalhadora branca no 

Brasil historicamente e com regularidade tem um assalariamento superior à classe trabalhadora 

negra por causa da raça e por causa do capitalismo manipular disso para uma ideologia de que 

o salário é um valor justo pago ao trabalhador, mistificando a taxa de exploração. 

Dentre tudo, uma formação social única do capitalismo brasileiro do pós-crise de 1973-

1974 que requer refletir sobre as classes médias. Em que se temos a partir de algumas correntes 

particulares do marxismo que as classes médias são essencialmente classes trabalhadoras, 

necessitando vender sua força de trabalho para sobreviver, é preciso perguntar como se explica 

sua existência, consciência e identidade na luta de classes no capitalismo brasileiro, observando 

sua unidade racial, territorial e ideológica, modos de ser da produção e reprodução capitalista. 

 

2 UMA HIPÓTESE PARA O PROBLEMA DAS CLASSES MÉDIAS NO CAPITALISMO BRASILEIRO DO 

PÓS-CRISE DE 1973-1974 

 

A hipótese a ser proposta é que na luta de classes no capitalismo brasileiro do pós-crise 

de 1973-1974 podem ser identificadas parcelas de classes médias circundando a atmosfera das 

classes burguesas. As quais, sentindo sua homogeneização com as classes proletárias e desde 

as mobilizações pelo impeachment de Fernando Collor em 1992 sem ir às ruas, se levantariam 

mais recentemente a partir de 2013 contra sua proletarização e, para tanto, arraigadas no 

liberalismo e conservadorismo burguês (CARDOSO, 2020a; 2020b; CAVALCANTE et al). 

Liberalismo e conservadorismo burguês este que suporta a defesa de um “reformismo fraco” 

de uma esquerda social-democrata.  

Nesta luta de classes, as classes médias se superpresentam duplamente como a “face” 

das classes burguesas e o “sinal contrário” das classes proletárias (OLIVEIRA, 2003), mesmo 

sendo essencialmente trabalhadoras. Isto é, se superpresentam como a “face” das burguesias 

quando agem no Estado por elas, utilizam das suas ideologias e conservam seu modo de 

produção e reprodução capitalista. Ao mesmo tempo que isso significa o “sinal contrário” das 
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classes proletárias ao negá-las e, por conta disso, se distanciando da consciência sobre a sua 

exploração e violência com as classes proletárias. 

São complexas, diferentes e múltiplas classes médias que pesam as classes 

trabalhadoras, sobrecarregando as classes proletárias. Tão somente podendo ser vistas a partir 

da emersão de uma base de alienação histórica, considerando que é concretizado classes 

médias em sua unidade econômica, política, territorial e racial no capitalismo brasileiro, 

apresentando tanto ideologias próprias como também fazendo uma defesa das ideologias 

burguesas. O que revela de grande importância a especial atenção em ressaltar estas 

diferenças, sobretudo quando satura-se de determinantes concretas, sem perder seu chão 

fundamental e estrutural.   

Podendo, nesse sentido, identificar no capitalismo do pós-crise de 1973-1974 

caricaturadas parcelas de classes médias técnoburocratas, administradoras do Fundo Público e 

do funcionalismo público (alto e médio funcionalismo em desigualdade com os proletários do 

baixo funcionalismo), incluindo aí, os militares (o oficialato de classe média em desigualdade 

com as praças de classes proletárias). Parcelas também de classes médias funcionárias do 

capital financeiro, administradoras de juros e capital fictício (altos e médios aportes). E classes 

médias intelectuais do liberalismo e conservadorismo burguês (aqui exprimindo tanto 

ideologias burguesas como próprias). Estas que se formam na divisão sócio-técnica 

(manual/não-manual, séptico/asséptico), territorial (centro/periferia, desenvolvido/ 

subdesenvolvido), racial (brancos/negros) e ideológica (merecedores/não-merecedores).     

 Portanto, para o desenvolvimento da hipótese algumas perguntas são principais, 

que devem ser pensadas juntas: de onde social e historicamente as classes médias brasileiras 

chegam no pós-crise de 1973-1974? Como as classes médias neste pós-crise se inserem, 

levando em consideração sua unidade econômica, política, territorial e racial? E, por último, 

como se caracterizam as classes médias brasileiras no recorte dado?  

A priori, na fundação das classes sociais no capitalismo tem-se que desde muito cedo a 

sociedade de classes conheceu ao lado das classes fundamentais as classes intermediárias, 

sendo imprescindível a existência destas para “[...] a manutenção e desenvolvimento da 

exploração dos trabalhadores pelos seus senhores” (LESSA, 2007, pp. 159).  

 Remontando na particularidade da formação social brasileira “[...] aos homens livres da 

ordem colonial e escravocrata e, posteriormente, aos quadros técnicos e administrativos das 
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burocracias dos governos desenvolvimentistas e da grande empresa capitalista” (SAES, 1985 

apud CAVACALCANTE; ARIAS, 2019, pp. 103). Concordando com Cavalcante (2020) ao afirmar 

que “falar sobre as classes médias brasileiras é, ao mesmo tempo e necessariamente, discorrer 

sobre um capitalismo dependente, altamente desigual e excludente”, formado, sobretudo, por 

uma “acumulação de riqueza baseados no trabalho escravo e que se moderniza no século XX 

sem alterações estruturais mais amplas [...]” (CAVALCANTE, 2020, s/p). 

Cavalcante (2020), nesse sentido, pesquisa no capitalismo brasileiro atual se por um lado 

existiriam parcelas das classes médias incorporando a tendência da financeirização e das 

atividades desenvolvidas por conta própria e rendendo ganhos elevados e estabilidade social. 

E se, do outro lado, parcelas das classes médias “[...] com a marca do aleatório, da instabilidade 

e da imprevisibilidade, perfazendo, para vários autores, novas tendências de proletarização” 

(CAVALCANTE, 2020, pp. 4).  

 Já Porchmann (2015), nos leva a observar que aquilo que se entende como “nova 

classe média brasileira” na atualidade petista se alterou pelo tempo em conjunturas e 

particularidades diretamente articuladas com as transformações do capitalismo brasileiro por 

todo o século XX, ora em seu predominante “estado agrário”, ora em seu predominante “estado 

de indústria”, ora em seu predominante “estado de serviços”.  

 Em um primeiro momento o autor analisa que teríamos conceitualmente a 

“classe média assalariada” se diferenciando da “classe média tradicional” (atrelada à pequena 

e média propriedade e as transmissões intergeracionais), absorvendo cargos e ocupações do 

fordismo (conjunto a industrialização pesada, a substituição de importações e o Plano de Metas 

de Juscelino Kubistchek), do crescente Estado e sua administração do Fundo Público e, 

importantemente, da urbanização (expansão das cidades e Metrópoles), que criava uma 

multiplicidade de serviços e mercados nacionais e internacionais.  

Já, em um segundo momento, teríamos o avanço neoliberal, de entrada do toyotismo 

(flexibilização da produção) e aquilo que se refere como desmaterialização da economia, com 

a hegemonização do setor de serviços (trabalho pago para ser consumido como valor de uso e 

não gera valor) e o forte deslocamento da manufatura para polo asiático. O que, para Quadros 

(1996), impõe “um complexo esforço de atualização conceitual” (QUADROS, 1996, pp. 73).  

Nesse período, mais do que uma crise conjuntural e nacional de depressão econômica, 

o que se vê é mais uma velha expressão estrutural de longas crises cíclicas do capital mundial. 
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É refração mais profunda do consolidado capitalismo monopolista e financeiro pós-crise 1973-

1974. Crise que se perdura com expressão na depressão de 2007-2008 (rebatimento do colapso 

dos subprimes do mercado imobiliário habitacional dos Estados Unidos) (MONTAÑO; 

DURIGUETTO, 2011; NETTO; BRAZ, 2012) até as mobilizações a partir de 2013.  

Sua nova forma normatizante de defesa ideopolitica e cultural, que se exibe aberto e 

novamente, seria levada pelo acúmulo de mais de 30 anos de neoliberalismo mundializado no 

Brasil (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011; NETTO; BRAZ, 2012). Apresentando, em meio a isto, 

uma nova aparência histórica, sociopolítica e ideológica das classes médias brasileiras e seu 

repensar nos marcos dos fundamentos e formação do capitalismo brasileiro.  

Para Cardoso (2020a; 2020b), muitas das mobilizações sociopolíticas e ideológicas entre 

2013 e 2015 foram os levantes políticos mais recente das classes médias até o presente 

momento e não foi a primeira vez na história brasileira que se apresentaram às ruas como tática 

de participação política. Semelhantes ocorreram nas “Marchas da Família com Deus pela 

Liberdade”, em 1964; nos protestos de maio contra a Ditadura Militar Burguesa, em 1968; no 

movimento pelas “Diretas Já”, em 1984; e nas mobilizações pelo impeachment de Fernando 

Collor de Melo, em 1992 (CARDOSO, 2020a; 2020b).  

Para o autor, estas mobilizações tiveram em comum, se tratando de qualificações 

ideopolíticas que compuseram as classes médias, três principais: o anti-igualitarismo (rejeição 

a qualquer socialização das riquezas ou mudança estrutural, se resumindo a pautas muitas 

vezes moralistas), o medo da proletarização (tanto da “subida” do proletariado, quanto da 

“descida” ao proletariado, assim como, de igual maneira, a ambição de “subir à burguesia”) e a 

anticorrupção (criação burguesa que instrumentaliza as classes médias contra formas 

populares, tal como o Partido dos Trabalhadores foi alvo), as três balizadas pelo espírito 

individualista, aquisitivo e maximizador das classes burguesas expansivas.  

Da mesma maneira, para Cavalcante (2020) foi apenas em 2013, para citar duas 

potências ideológicas dos aparelhos de hegemonia burguesa encarnadas nas classes médias, 

que o “o discurso tradicional da dominação patriarcal” e o “despotismo fabril e gerencial 

inerente ao capitalismo” foram às ruas organizadas enquanto projeto político, permanecendo 

a pauta anticorrupção como uma pauta histórica das classes médias (CAVALCANTE, et al). 

Compondo ideologicamente isto, trava-se na conjuntura de maneira mais explícita a 

criminalização do Partido dos Trabalhadores (PT) e seus políticos (podendo incluir outros 
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partidos de esquerda e ativistas sociais), que são tomados como “encarnações comunistas” (na 

ideologia do anticomunismo), “não merecedores” (na ideologia meritocrática) e que intentam 

contra as “regras do jogo” (na ideologia da isonomia legal e oportunidades iguais), muito mais 

antiga e que excede um partido político, isto é, o velho de nova veste. A ideologia da 

anticorrupção, para uma noção mais concreta, se estabelece fortemente nos projetos políticos 

promovendo a antipolítica e o anti-Estado no amálgama ideológico de que o Estado corrupto 

favorece seus aliados e corrompe o “natural”, “imparcial” e “justo” Mercado, antagonizando 

falsamente Estado x Mercado (CAVALCANTE, et al). 

Isto vai ao encontro de Boito (2016), que analisa a ideologia da anticorrupção como uma 

criação da própria burguesia que mantém uma relação ideológica de maneira ambivalente: ao 

mesmo tempo que lança a ideologia da anticorrupção para manter suas relações classistas, a 

teme se radicalizar contra sua hegemonia. No geral, para o autor, encarna-se em parcelas de 

classes médias a ideologia da anticorrupção em sua reciprocidade com a meritocracia e a 

supervalorização do trabalha não-manual, possibilitando a aproximação das classes médias 

com as burguesias. Isto é, cria-se a cristalização da anticorrupção, da valorização do trabalho 

não-manual em oposição ao trabalho manual e da meritocracia, que formam um grande 

arcabouço que definem ideologicamente as classes médias, justificando/deformando salários e 

privilégios sociais sob a conservação e reprodução do capitalismo e sua classe exploradora, a 

burguesia.   

Estas classes médias têm no urbano seu espaço de reprodução, colocando suas 

demandas constantemente na relação do urbano com o Estado (OLIVEIRA, 2003). Estas 

demandas, geralmente, reafirmam as identidades, os interesses e as territorialidades das 

classes médias brancas e a branquitude na segregação socioespacial em seus “espaços de 

branquitude” em oposição às classes proletárias negras, que elucidam a auto-segregação 

urbana nos enclaves fortificados e nos pactos narcísicos do racismo das classes médias brancas 

(MAIA, 2019; 2021).  

Exemplos disso são os condomínios fechados de alto preço como uma forma higienista 

de classe e raça, configurados pelas classes médias. Para a defesa disto, as classes médias 

brancas participam de movimentos antidemocráticos, da defesa e manutenção de diversas 

formas de segregação racial e, no geral, aquilo que se tem como liberalismo e conservadorismo 

burguês nos movimentos, sobretudo, a partir de 2013 (MAIA, 2019; 2021).  
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Aliado a tal, a única homogeneidade das classes médias é o fato de não estarem 

diretamente empregados na linha de produção, não sendo classe que cumpre o papel da 

realização do valor da mercadoria (OLIVEIRA, 2003). Como administradoras do Fundo Público2, 

as classes médias na distribuição da renda nacional que cabe aos trabalhadores e a mais-valia 

que é apropriada pelos capitalistas estão em grande parte no setor econômico de serviços, e/ou 

intermediárias à produção e aos capitalistas, e/ou na divisão social do trabalho como 

secundária ou derivada à produção, se priorizando no assalariamento em detrimento das 

classes proletárias (NETTO; BRAZ, 2012; OLIVEIRA, 2003).  

Da mesma maneira, não só se apropriariam de uma renda superior, mas cumpririam 

funções e cargos para a burguesia, em que “[...] as funções do capitalista se alteram: ele se vê 

liberado das tarefas de supervisão, controle e gestão, que repassa a profissionais assalariados” 

(NETTO; BRAZ, 2012, pp. 126).  Nisto as classes proletárias de trabalho manual entram em 

oposição as classes médias não-manuais na repartição da renda nacional. 

Muito se concorda também que as classes médias surgem como “expressão da 

radicalização da separação entre produtores diretos e meios de produção, que o sistema 

capitalista desenvolvido leva ao limite mais extremo” (OLIVEIRA, 2003, pp. 77). Primeiro, a “[...] 

unidade perdida é re-posta pelo capitalista mesmo, com a aplicação rigorosa das leis da re-

produção ampliada” (OLIVEIRA, 2003, pp. 77). Segundo, coloca-se nesta reposição alienada 

classes médias que “[...] sem burguesia, a presença que aparece é a dos que dirigem o processo 

técnico e social da produção” (OLIVEIRA, 2003, pp. 78). E, terceiro, promove-se a reprodução 

ampliada do capital “qualificando” as classes médias na “des-especialização” das classes 

proletárias. Ao passo que no capitalismo se tira o proletariado dos seus meios de produção, 

recoloca por “importação” as classes médias do “dia para noite”, implantando uma divisão 

social do trabalho que ao invés dos rostos das classes burguesas, aparecem os rostos das classes 

médias. Existindo na luta de classes uma “super-representação das classes médias, da 

burocracia e da tecnoburocracia” (OLIVEIRA, 2003, pp. 79). 

Desta maneira, portanto, tem-se parcelas de classes médias a partir das necessidades 

na contradição Capital-Trabalho (fundamentalmente entre a produção socializada e a 

apropriação privada). Centraliza-se e concentra-se em monopólios oligopolísticos de capitais e 

 
2 “[...] participando da repartição do quantum que restou da divisão primária, através do pagamento que recebem 

pelos serviços que prestam.” (NETTO; BRAZ, 2012, pp. 134) 
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trabalho sua administração de ações, seguros, títulos, cotas de investimento, fundos (públicos 

e privados) financeiros e, mais importantemente, do Fundo Público por classes médias 

técnoburocratas e tradings (sujeitos mercadores), representando objetivo ou subjetivamente a 

hegemonia burguesa. As burguesia serão representadas e tendencialmente se tornam 

proprietárias quase que “puras”, desvinculadas das frentes de lutas e da administração do 

capital (NETTO; BRAZ, 2012), cenário o qual aparecem a face de parcelas das classes médias.  

Na dimensão ideológica, esta lógica técnoburocrática, monopólica e mercantil, que se 

caracteriza de maneira burocrática, formalista, calculista e de administração/concepção 

desarticulada (desarticula administração e realização) é de intensa aversão à vida nas ruas e do 

trabalho manual, isto é, avessa às classes proletárias, por não se enquadrarem a esta lógica.  

Do mesmo modo que a financeirização pós-1980 do capital no Brasil, que é a 

reorganização da contradição Capital-Trabalho pelas burguesias em sua fase depressiva da crise 

cíclica, criam sujeitos administradores do capital financeiro em uma “indústria ampliada”, 

sendo estas parcelas de classes médias. Estes administradores promoverão os ajustes 

organizacionais e físicos da hegemonia financeira, visto que sua fase de crise demanda por uma 

predominância de funcionários das finanças na esfera da circulação em negação da esfera 

produtiva (uma negação que alça a circulação do capital a uma autonomia relativa, já que é 

somente na esfera produtiva que tem a produção material da vida social).  

Sob a qual também avança a agenda neoliberal brasileira pós-1980, que marca a defesa 

pela desregulamentação total do capital sobre o trabalho (terceirização, privatização, 

flexibilização, desnacionalização, securitização, entre outros) por uma intelectualidade orgânica 

das classes burguesas de thinks tanks e chicago boys (grande influência do imperialismo norte-

americano) de parcelas de classes médias, abrindo terreno ideopolítico para a entrada dos 

capitais. Sua expressão concreta é a expansão do aparelhamento privado da burguesia no 

Estado brasileiro a partir de 1980 e sua captura imperialista pela hegemonia norte-americana 

em relações interestados, que arrola o encobertamento em seu seio ideopolítico o rebatimento 

da depressão de 2007-2008 e suas consequentes mobilizações a partir de 2013. 

 Neste cenário, seus interesses de classe se divergem entre si na sua relação com 

a complexa e fluída luta de classes entre burguesias nacional desenvolvimentistas e industriais 

em uma histórica oposição à aliança de burguesias latifundiárias, agro-exportadoras e 

financeiras no Brasil. Luta de classe estas, por exemplo, que as classes médias do alto e médio 
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funcionalismo público entram em oposição contra as classes médias administradoras do juros 

e capital fictício pela forma do Estado maior ou menor. Nisto, assinala-se que mais próximas ou 

distantes ideopoliticamente das classes proletárias e classes burguesas, as classes médias se 

objetivam e subjetivam com autonomia relativa. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DA HIPÓTESE ACERCA DAS CLASSES MÉDIAS NO CAPITALISMO 

BRASILEIRO DO PÓS-CRISE DE 1973-1974 

 

Com base no que se encontra em muitas correntes particulares do marxismo de que as 

classes médias são essencialmente classes trabalhadoras, necessitando vender sua força de 

trabalho para sobreviver, o artigo apresenta um problema indagando sobre a existência das 

classes médias que não se juntam organicamente e regularmente tanto no proletariado como 

na burguesia no capitalismo brasileiro atual. Para o problema, leva como fundamental sua 

unidade racial, territorial e ideológica, que são modos de ser indissolúveis da produção e 

reprodução capitalista, sobretudo quando se trata da particularidade brasileira e sua formação 

de classes e raças sociais. E, diante disso, apresenta uma hipótese como resposta, que é uma 

tentativa de definir parcelas de classes médias brasileiras do pós-crise de 1973-1974.  

Dada a noção teórica do nível da formação social e conjuntural alienada de indivíduos e 

grupos cristalizados, nível este composto por uma tendência à complexificação e multiplicação 

de classes sociais com consciências igualmente alienadas, o pós-crise de 1973-1974 

monopolista, hegemonicamente financeiro e de acúmulo de crises históricas surge com 

algumas necessidades na contradição Capital-Trabalho. Surge com as necessidades: de uma 

nova configuração de classes na esfera da circulação e administração do capital; de continuar 

mantendo e reorganizando classes responsáveis pela aplicação da violência para extração de 

mais-valor das classes proletárias, estas que sustentam essencialmente a produção da vida no 

capitalismo; e de uma demanda para sua agenda neoliberal pós-1980, produzindo novas vestes 

a velhas ideologias. Assim como, de igual forma, a necessidade de reproduzir o alto grau de 

desigualdade e exclusão do capitalismo contemporâneo, formado por uma acumulação de 

riqueza baseada no trabalho escravo e que se constitui plenamente sem alterações estruturais, 

onde raça, território e divisão sócio-técnica do trabalho são categorias hiperativas.  
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 O que prefigura uma grande questão a ser pensada para essa segunda década do século 

XX a pergunta de até que ponto ideológico e politicamente as classes médias aguentam os 

estrangulamentos do capitalismo monopolista? Visto que pequenas oscilações econômicas e 

políticas as afetam diretamente com certa regularidade histórica, assim como seu confronto 

com as classes proletárias que reivindicam a organização de classe. 
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