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As classes emergentes melhoraram de vida

O povo mudou
Mariel Deak

A sala é pequena. De um lado, uma mesa improvisada e um banquinho,
que servem ora de local de estudos, ora para comer. Do outro lado, um
sofá novo, coberto com almofadas coloridas e uma televisão de plasma que
cobre a parede branca. Na parede ao canto, quadros floridos com dizeres
positivos: “É proibida a entrada de más energias”. A cozinha minúscula,
ao fundo, tem móveis planejados pretos e brancos e um fogão novo, o
que contrasta, um pouco, com os quartos ainda em reforma. Ainda não
possuem guarda-roupa. As roupas acabam à mostra em uma arara improvisada, o que faz com que os quartos pareçam um pouco desordenados,
apesar das inúmeras tentativas de organização. São quatro moradores que
dividem os 50m² desse apartamento localizado na periferia leste da cidade
de São Paulo: Silmara, 42, Ricardo, 45 e os filhos Carla, 19 e Gabriel, 17.

Estratégias novas

Conheci Silmara numa pesquisa de campo. A ideia era entender as estratégias de geração de renda de algumas famílias empreendedoras. O estudo
acabou revelando aspectos do complexo e paradoxal universo das famílias
brasileiras de menor renda. Nos últimos anos, especialmente no período
pós-2015, o Brasil passou a conviver com crise e estagnação econômica.
Prevaleceu a sensação de que não evoluímos - ou que, no máximo, até evoluímos um pouco, mas perdemos as nossas conquistas e voltamos atrás.
Nesse contexto, fica difícil compreender o processo de evolução do país
com certo distanciamento e uma perspectiva de longo prazo.
Este ensaio de Braudel Papers pretende mostrar outro lado desta histó-

ria, um lado pouco conhecido e raramente narrado. São as transformações
estruturais vivenciadas pelas classes CDE no Brasil, especialmente as que
moram em contextos periféricos de centros urbanos.
São pessoas como Silmara, que estão na base da pirâmide social, que
correspondem à maior parte da população brasileira. São os milhões de
camelôs, biscateiros, cabelereiros, pedreiros, estoquistas, faxineiras, motoboys, operadores de telemarketing, empreendedores informais, seguranças, manicures e caixas de supermercado, além daqueles que estão buscando alguma ocupação. Em termos técnicos, são pessoas que têm renda per
capita abaixo de 1 salário mínimo, ou seja, recebem menos de R$4.000
para sustentar uma família de quatro pessoas. E é muita gente: são cerca de
130 milhões de pessoas, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (PNAD).
As classes ABCDE representam estratos de renda na sociedade brasileira, num quadro móvel no tempo. As classes A & B, com renda superior,
lutam para manter seu status em anos recentes. A classe C, com 82 milhões
de pessoas, poderia ser considerada, na maioria dos casos, a mais dinâmica
e emergente. A classe D contém muitas famílias que não conseguem sair
da pobreza extrema para melhores perspectivas sociais e econômicas. Os
da classe E vivem perto da pobreza extrema.
Continua na página 2
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Todas essas classes tentam conviver com a estagnação da economia brasileira, que cresce ao ritmo
anual de apenas 2,5% desde 1980, menos da metade
do crescimento dos principais países da Ásia: Índia,
Filipinas, Vietnam, China, Indonésia, Malásia e Tailândia, segundo o FMI. O Brasil tenta crescer sem
investimento público. O investimento público no
Brasil, incluindo infraestrutura, mobiliza menos de
2% do PIB, um terço do nível dos principais países
em desenvolvimento.
Convivendo com esses desafios, as pessoas lutam
de formas bastante heterogêneas. Há pessoas que vivem em casas grandes, com acabamento e bem decoradas, ainda que em bairros afastados do centro e,
também, há as que moram em casas precárias em ruas
sem asfalto e sem acesso à coleta de lixo e esgoto.

Informalidade

Parte está inserida no mercado de trabalho formal,
com empregos estáveis e com carteira assinada. Mas,
boa parte vive na informalidade, trabalhando aqui e
lá com o que aparecer. Há os que não possuem trabalho algum e que dependem exclusivamente da ajuda
de parentes ou de benefícios sociais. Existem ainda os
que misturam, dentro da mesma família e ao longo
dos anos, todas as situações acima.
Logo quando a conheci, Silmara trabalhava como
cuidadora de um casal de idosos durante a semana, o
que lhe garantia um salário fixo, mas informal. Aos
finais de semana complementava a renda vendendo
cosméticos, artesanato que ela mesma fazia e trabalhando como depiladora e manicure. Já seu marido
trabalhava registrado como porteiro em um prédio
na Rua 25 de março, zona de comércio popular da
maior metrópole do país. Seus filhos, já adultos, também trabalhavam: a mais velha como vendedora de
sapatos (registrada) e o mais novo alguns dias por semana como auxiliar de estoquista (sem registro). A
menina terminou os estudos e não quis fazer faculdade pois não sabia qual caminho seguir. Decidiu “tirar
um tempo para pensar” e optou por trabalhar. Seu
salário era usado para compras pessoais e não entrava
na contabilidade da casa. Já o filho parou de estudar
assim que terminou o ensino fundamental pois não
gostava da escola, para desgosto da mãe. “A gente não
aceita, porque mesmo com a maior dificuldade a gente terminou pelo menos o colegial, né. Mas parece
que ele quer ser peão, não tem jeito”.
Ao longo das conversas, pude conhecer um pouco
sobre a realidade cheia de contradições dessa chamada “nova classe média brasileira”, termo que recebeu
tanto destaque durante os anos de abundância econômica e que se tornou obsoleto nos últimos anos.
Silmara nasceu na zona leste de São Paulo, em um
bairro vizinho ao que mora hoje. Largou a escola para
casar e logo vieram os filhos, mas conseguiu completar o ensino médio no “supletivo”, depois que estes já
tinham crescido. Ela já fez um pouco de tudo: manicure, depiladora, vendedora de cosméticos, artesã,
salgadeira e bordadeira.
Ao longo de sua trajetória, Silmara sempre alternou trabalhos formais, atividades informais de geração de renda e cuidados com a família, tanto dos
filhos quanto de parentes doentes. Durante sete anos
trabalhou registrada em uma fábrica de produtos químicos, mas sempre manteve suas atividades de complementação de renda. Após enfrentar um problema
de saúde, teve que ser afastada do trabalho e a família teve que se adaptar. O marido, que já trabalhava
como porteiro, começou a vender os cosméticos e
artesanato que ela fazia. Em outro momento, foi ele
que ficou desempregado e ela assumiu as contas da
casa com seu salário de vendedora informal. “Quan-

do ele ficou desempregado, eu mantive a casa e tudo,
só com o dinheiro de vendas. Eu ia pro bairro da minha mãe, porque meu ponto de venda era lá, então
punha tudo em uma sacola e saía vendendo, fazendo
visitas e demonstração. Aí voltava a pé para casa, porque não podia gastar nada... eram uns 6 km”.
Há cinco anos, a família decidiu sair do aluguel
e adquiram o apartamento onde moram atualmente por meio do programa Minha Casa Minha Vida
(programa federal de construção de moradias para o
público de menor renda). Pegaram suas economias,
deram de entrada e parcelaram o resto da dívida para
ser paga em 10 anos.
O trabalho como cuidadora surgiu há três anos,
a partir da indicação de uma amiga que trabalhava
na área. Mesmo sem experiência formal, os anos que
passou cuidando de sua avó lhe deram conhecimento
suficiente para a empreitada, então aceitou. A rotina
era puxada: durante o dia alternava atividades de doméstica e de cuidadora e à noite dormia no emprego.
Trabalhava de 2ª a 5ª feira e retornava à sua casa aos
finais de semana. Durante as folgas, costumava passear com a família no shopping, visitar os parentes
no bairro onde nasceu e trabalhar em suas atividades
complementares, como a produção e venda de artesanato, cosméticos e serviços de beleza. “Não gosto de
ficar parada”, conta.
Juntando todas as fontes de renda, no início da
pesquisa a família ganhava cerca de R$5.500 mensais,
o que lhe permitia pagar com certa folga as principais
contas da casa. E não eram poucas: além da prestação
do apartamento, pagavam condomínio, internet, TV
a cabo e plano de saúde para ela e os filhos. Durante
quatro anos a família pagou um curso profissionalizante para a filha, para ajudá-la a entrar no mercado
de trabalho. Possuíam computador, tablet e todos tinham celular. Também acumulavam sete cartões de
crédito, a maioria de lojas de departamento (“toda
loja que oferece eu pego”), para comprar itens de vestuário, os móveis da casa e os materiais da reforma.
Devido às diversas fontes de renda e a uma boa
organização financeira, raramente atrasavam o pagamento de contas. “Nunca precisou atrasar nada,
graças a Deus, porque eu nunca faço uma coisa só.
Eu tenho as clientes que atendo em casa, trabalhava
no salão, fazia salgado, então quando eu via que o
dinheiro não ia cobrir o mês eu corria e fazia outra
coisa, pra não faltar dinheiro. O Ricardo também.
Ele fazia dois bicos depois do emprego dele, sempre
faz outros bicos nas folgas”.
Mas nem sempre foi assim. Tanto ela quanto o marido já tiveram o nome “sujo”. No caso dele, ocorreu
na época em que trabalhava como vendedor autônomo de rifas: ele comprava os prêmios em cheque,
mas o negócio faliu e os cheques voltaram, deixandoo com uma dívida no banco. No caso dela, ocorreu
quando eles se mudaram para a casa da sogra, que
precisava de cuidados. Por ter que cuidar da senhora
idosa, não conseguia sair para vender os cosméticos
e acabou se perdendo nas dívidas do cartão de crédito. Felizmente, conseguiram quitar todas as dívidas.
Hoje evitam gastar mais do que ganham.
Todo ano a família faz uma lista de sonhos e metas
para o ano. Em 2016, a lista incluía viajar, reformar
a casa e conseguir um emprego; todos conquistados.
Para 2017, a principal meta era comprar um carro,
por achar que este lhes daria mais segurança contra a
violência do bairro. De fato, este parece ser um dos
principais paradoxos da família: apesar de terem se
mudado para um bairro considerado “melhor” do que
aquele em que Silmara nasceu, eles quase não saem de
casa por medo dos assaltos. “Eu ouvia muito assalto
no ponto de ônibus aqui na frente, o grito, a pessoa
chorando, então a gente foi criando um bloqueio”.
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Outro sonho é o de terminar os estudos. Silmara quer fazer faculdade,
mas ainda não conseguiu se organizar financeiramente: “Eu penso em voltar a estudar. Eu quero fazer faculdade de fisioterapia. Morro de vontade.
Já cheguei a fazer inscrição na faculdade, mas foi quando saiu o apartamento, aí ou eu pagava o apartamento, ou pagava a faculdade, aí tive que
desistir”. Ela também quer que os filhos terminem os estudos e entrem na
faculdade, e os incentiva a continuar estudando.
Durante a pesquisa a família chegou a conquistar um de seus sonhos:
comprar um carro próprio. E a forma como conseguiram foi um tanto
inusitada. Um de seus clientes das vendas lhes devia uma quantia um pouco alta e negociaram um carro usado em troca do abatimento da dívida,
junto com R$2.000 de entrada e algumas parcelas que seriam pagas nos
meses subsequentes. Tudo feito de maneira informal, claro. Foi o longo
relacionamento entre a família e seu cliente que lhe garantiu o crédito
necessário para a realização da transação.
Nas nossas últimas conversas, Silmara verbalizou de forma mais aberta
suas preocupações com o futuro, a maior parte delas relacionada ao futuro
financeiro da família. De fato, desde 2015 eles têm sentido os efeitos da
retração econômica, o que impactou diretamente as vendas e tiveram que
controlar os gastos. “A gente sempre comprava comida pronta no fim de
semana, agora é a cada 15 dias. E cortamos o supérfluo: comer fora, ficar
saindo muito, porque você gasta tudo, então tem que evitar sair de casa”.

Mas a principal fonte de angústia foi a perda de emprego, fato que me
contou na nossa última conversa. A idosa de quem cuidava faleceu e a
família decidiu levar o viúvo para uma casa de repouso. Silmara estava
muito abalada, não apenas por ter perdido uma pessoa importante, mas
também sua principal fonte de renda. Para piorar, a família dos patrões
não queria pagar seu último salário, alegando falta de recursos. Sem este
dinheiro, a renda familiar caiu para pouco mais de R$3.000 mensais. Mas
Silmara procurou não se deixar abater. Confia que suas atividades complementares irão garantir o sustento da família. “Já passei pior. E já está aparecendo algumas coisas pra eu fazer, estão pedindo os artesanatos, unha,
depilação, graças a Deus, eu digo que nunca fico parada”.
Ao fazer um balanço da sua vida nos últimos anos, mostra esperança
de um futuro melhor, especialmente quando olha para trás e compara sua
trajetória com a vida que seus filhos possuem. Para ela, foram as “ações do
governo”, a melhoria dos empregos e o esforço individual os principais
responsáveis pela melhoria de vida que enxerga. “Acho que a possibilidade
dos trabalhos que foram surgindo fizeram melhorar as coisas. Antes eu trabalhava na fábrica, me matava de trabalhar, corria com as vendas e tudo.
Hoje eu tenho mais informação. Na internet você consegue tudo. Há possibilidade de você fazer uma faculdade ou um curso, de melhorar. Hoje
todos da minha família estão melhores por causa dessas oportunidades.
Eu tenho tia de 60 anos que está fazendo faculdade. Hoje tem tanto curso
gratuito, tanta coisa que o governo dá. Só não melhora quem não quer”.

Um novo Brasil
Será, Silmara? É impossível falar de mudança sem falar também das
contradições. Apesar das recentes melhorias, as famílias CDE compartilham a renda instável e abaixo do adequado para garantir uma boa qualidade de vida, acesso frágil a serviços sociais e inserção precária no mercado de trabalho.
Um dos maiores desafios da parte mais pobre da população é lidar com
a instabilidade financeira. Ou seja, o problema não é apenas ganhar pouco, mas não saber quando e se irá receber o próximo salário. A renda da
família varia não só em função dos rendimentos, que oscilam de acordo
com a época do ano ou do cenário econômico, mas também em função
da alta rotatividade de emprego dela e do marido. Isso faz com que, dependendo da época do ano, a família seja considerada como sendo “baixa
classe média”, “vulnerável” ou até “pobre”.
Esta oscilação está ligada diretamente à inserção precária que a população CDE possui no mercado de trabalho. Segundo dados do IBGE,
em 2017 cerca de 37,3 milhões de pessoas, ou 41% da força de trabalho brasileira, estavam na informalidade. Em geral são trabalhadores com
baixa escolaridade, maioria negra ou parda e grande parte são mulheres.

As ocupações mais comuns estão ligadas à construção civil, aos serviços
domésticos e à agropecuária. Assim, é devido a esta inserção precária que
acabam vítimas da oscilação de renda que tanto compromete o bem-estar
das famílias.
Mas algo mudou, durante um determinado período da história recente
do Brasil, que colocou este público em evidência. E o argumento central
deste texto é que, apesar de estarmos longe de um cenário ideal de distribuição de renda e acesso a serviços, houve mudanças importantes no
modo de vida dessas pessoas e que muitas vezes passam despercebidas.
Invisíveis, muitas destas histórias jamais chegam ao conhecimento do público geral e acabamos reféns de estereótipos e opiniões comuns sobre a
vida nas periferias brasileiras. Muitos destes estereótipos contrastam com
o dinamismo e o avanço que se vê nestes lugares.
Quando olhamos para trás, percebemos o quanto avançamos nas últimas décadas. Segundo a PNAD, em 1995, tanto a pré-escola quanto o
ensino médio eram uma realidade apenas para os mais ricos, assim como
o acesso ao ensino superior. Menos de 20% dos domicílios possuíam telefone e nas classes CDE esse índice era menor que 5%. O acesso à in-
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formação para grande parte das famílias era limitado à TV aberta. Itens
considerados “essenciais” hoje em dia, como geladeira, eram possuídos
apenas pela elite. Mais raro ainda era o emprego com carteira assinada
entre os estratos mais pobres. Os domicílios eram menores, com mais
moradores por cômodo e mais precários.
Tal não era a realidade do país vinte anos depois. Em 2015, a taxa de
crianças e adolescentes CDE na escola era de 98%; 2,1 milhões de jovens
das classes CDE estavam matriculados no ensino superior; cerca de 60%
da população CDE acessava a internet e a maior parte das casas já possuía
ítens como geladeira, fogão, máquina de lavar e automóvel.
O que explica tamanha mudança? São muitos os fatores que oferecem
alguma explicação para a alteração de cenário, entre os quais podemos
destacar fatores econômicos (como a estabilização da moeda em decorrência do Plano Real e o crescimento do PIB), políticos (como o advento
de políticas sociais) e até demográficos. Este ensaio pretende se debruçar
sobre estas transformações e está baseado em três argumentos:
1. Ao analisar a situação atual do Brasil, é preciso olhar “a floresta e
não apenas as árvores”e, quando o fazemos, vemos que muito mudou;
2. Ocorreram importantes transformações no padrão e na qualidade
de vida das populações de menor renda nos últimos anos; e estas transformações não serão perdidas imediatamente, apesar da crise econômica;
3. Porém, se não mantivermos os mecanismos que fomentaram este
avanço, corremos o risco de perder conquistas.			
Este ensaio foi inspirado no livro “O Brasil mudou mais do que você
pensa: um novo olhar sobre as transformações nas classes CDE”, de Lau-

ro Gonzáles, Maurício Prado e Mariel Deak (orgs.), lançado em 2018
pela Editora FGV; e em diversas pesquisas realizadas pelo Instituto Plano
CDE ao longo dos últimos anos. As conclusões surgiram do trabalho realizado por dezenas de pesquisadores, em periferias de todo o Brasil, que se
propuseram a estudar a dinâmica de vida das famílias brasileiras.
O trabalho discute as mudanças que ocorreram nos seguintes temas:
renda e posse de bens, educação, moradia, inclusão financeira e digitalização. Para cada tema, os pesquisadores buscaram responder a três perguntas: 1) O que mudou? 2) Por que mudou? 3) Qual o impacto destas
mudanças na vida das famílias? Para construir as respostas foram utilizadas várias estratégias, como o levantamento de dados secundários (principalmente a PNAD) para entender o que mudou em termos estruturais;
leituras e revisão bibliográfica para explicar essas transformações; e entrevistas nas casas das famílias para entender os impactos na vida das pessoas.
O recorte temporal é, principalmente, o período entre 1995-2015, pois
é quando a principal fonte de dados adotada, a PNAD/ IBGE, permite
uma maior comparabilidade.
As histórias revelam um novo Brasil, que quer ascender e sente orgulho
do que conquistou, mas teme o fantasma do desemprego, a violência crescente e a perda do que foi construído a muito custo. De fato, o período
recente mostra as potencialidades e, também, as fragilidades dessa nova
classe média. Apesar da crise, a maioria ainda mantém o otimismo e é
no futuro dos filhos que as famílias depositam a esperança de uma vida
melhor.

Renda, bens e serviços: a revolução silenciosa
Carro, geladeira, máquina de lavar roupa, eletrodomésticos, celular,
passagem aérea, curso de inglês, academia, faculdade particular: é cada
vez maior o acesso das classes CDE a bens de consumo e serviços antes
restritos às classes médias. Analisar as periferias passa, inegavelmente, por
prestar atenção nas mudanças no padrão de consumo dessa parte da população.
O principal fator impulsionador do consumo foi o aumento real da
renda. Entre 1995 e 2015, segundo a PNAD, a renda per capita média
dos mais pobres aumentou 88%, contra 10% dos mais ricos. São vários
os fatores que contribuíram para o aumento da renda e, posteriormente,
o acesso a bens de consumo. Um dos mais importantes foi a tão desejada
estabilidade econômica, conquistada com a implantação do Plano Real.
Só quem viveu os tempos insanos da hiperinflação das décadas de 1980
e 1990 lembra da dificuldade de fazer o dinheiro durar até o final do
mês – que dirá pagar eletrodomésticos ou academia. O controle da inflação trouxe maior previsibilidade ao cenário nacional e foi a base para
o crescimento econômico visto na década seguinte, quando o crescimento de mercados emergentes, especialmente a China, aumentou o preço das
commodities no mercado internacional e favoreceu
países exportadores como o Brasil.
E este crescimento teve consequências positivas
no mercado de trabalho: segundo a PNAD, entre
1995-2015 o número de empregos formais cresceu
81%, fruto da expansão da economia. Combinado
com o aumento real do salário mínimo, o resultado foi um aumento da
renda da população mais pobre.
Mas não foi só a economia que impulsionou o consumo. Nesta conta,
até fatores pouco lembrados, como os demográficos, tiveram sua parcela
de contribuição. De fato, desde o final dos anos 1990 o Brasil está passando pelo chamado “bônus demográfico”, fenômeno que ocorre quando
há uma parcela maior da população em idade economicamente ativa em
comparação aos inativos. O impacto disso na economia é enorme: com
mais pessoas aptas a trabalhar, a produção e a renda tendem a crescer,
mesmo nas economias altamente informais como a brasileira.
Por fim, não se pode deixar de mencionar as políticas sociais implementadas no período como um dos grandes fatores impulsionadores do
consumo. A mais conhecida delas é, sem dúvida, o Programa Bolsa Família. Atualmente atendendo a mais de 50 milhões de pessoas e presente
em todos os municípios do Brasil, o programa revolucionou o modo de
vida dos mais pobres por oferecer, para muitos, a primeira fonte de renda
estável da vida.
Todos estes fatores foram responsáveis por mudanças expressivas no
modo de vida dos mais pobres e transformaram a cara dos lares brasileiros.

Ao contrário do que circula no senso comum, o acesso a bens e serviços
não deve ser visto como algo supérfluo, mas constitui uma das diversas
facetas da cidadania. Basta pensar no impacto de um sofá na vida de
uma família que não pode convidar parentes à sua casa pois não há onde
sentar. Neste contexto, possuir coisas significa sair de uma situação de
invisibilidade e adentrar um mundo de prestígio e pertencimento, algo
importante para populações historicamente marginalizadas.
Os bens também significam maior conforto para a família e podem ter
um papel ainda mais relevante em situações de vulnerabilidade. É o caso
observado na família de Claudemir, 33, casado e pai de dois filhos. Morador da periferia sul da cidade de São Paulo, ele teve sua vida transformada
depois que comprou uma moto, pois foi o que lhe permitiu conciliar seus
dois empregos. Apesar de trabalhar registrado como porteiro, sentiu que
o salário não bastava e passou a complementar a renda com outros trabalhos. Após um ano como ajudante em uma fábrica de plásticos veio a proposta de se tornar funcionário efetivo e ele aceitou. O salário dobrou, mas
a carga de trabalho também, e ele teve que fazer
um enorme “malabarismo” para conseguir conciliar
as duas atividades. No começo até tentou fazer o
trajeto de transporte público, mas, como mora longe, acabava chegando atrasado e cansado. Depois
passou a ir de carro, mas percebeu que o custo da
gasolina não compensava o esforço; por fim, decidiu comprar a moto e conseguiu fechar um sistema
que lhe favorece. Hoje consegue ir de um trabalho
a outro com calma, comer e descansar antes de começar a outra jornada.
Claudemir não está sozinho nesta jornada: segundo dados da PNAD, entre 2008 e 2015 o uso de motocicleta aumentou 100% na classe DE. Para
as famílias de menor renda, uma moto pode significar maior conforto
para o deslocamento do dia a dia, além de servir muitas vezes como fonte
de renda para os que trabalham com entregas. Dependendo da comunidade, muitas vezes os moto-táxis são a única forma de acessar os locais
mais distantes da entrada do morro, prestando um importante serviço
nos deslocamentos dentro dos próprios bairros e entornos.
Para além da moto, é possível ver que os bens e serviços têm um papel
importante na vida da família de Claudemir. Com poucas opções de lazer
fora de casa, eles investiram no conforto doméstico: sua sala de estar é
repleta de eletrônicos como SmarTV, videogame, tablet, aparelho de som
e computador. Além disso, também pagam escola particular e plano de
saúde para os filhos. Para Claudemir, o mais importante é poder dar o
melhor para sua família: “eu digo que ser pobre não é pecado, mas querer
ser é masoquismo. A pessoa fala ‘pô, não quero ter uma casa legal, não
quero ter nada, quero andar com meu chinelo?’, ninguém quer isso”.
Em outro bairro periférico, desta vez em Jaboatão dos Guararapes,

Comprou uma moto,
a vida mudou
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zona metropolitana do Recife, outra família teve sua vida transformada
pelos bens de consumo: “Eu sempre fui aquela doméstica mesmo, de ir
pro tanque para lavar roupa. Minha mãe dizia que a roupa só ficava limpa
se você mesma lavasse. E eu perdia muito tempo com isso, aí eu testei a
máquina de lavar roupa e me apaixonei. Eu digo que é uma das minhas
funcionárias mais bem pagas porque ela facilita muito a vida! O tempo
que eu perdia na beira do tanque hoje eu estou ligando pra cliente, fazendo os meus doces e salgados e ainda sobra um tempinho para dar atenção
ao meu filho”. É assim que Sueli, 47, narra as mudanças geradas por sua
nova máquina de lavar roupas. Casada, mora com o marido e o filho em
uma casa própria na parte mais central do bairro. Seu marido é alfaiate,
trabalha registrado em uma loja de luxo no centro de Recife. Já ela, trabalha na comunidade vendendo doces e salgados que ela mesma faz, além
de produtos cosméticos.

rias, ferros-velhos, lanchonetes, escolas de inglês, pet shops e inúmeros
outros estabelecimentos. Grande parte dos comércios empregam mão de
obra local e ajudam a injetar dinheiro na comunidade. Além disso, surgem como uma opção de geração de renda e emprego para as próprias
famílias, como é o caso da Fabiana, 48, moradora da zona sul da cidade
de São Paulo.
Fabiana trabalha como diarista três vezes por semana e nos outros dias
trabalha no restaurante que montou na parte da frente de sua casa, onde
era a antiga garagem. No local é vendido almoço, café, bolos e salgados.
Sua filha mais velha também trabalha no restaurante e é ela quem cuida
do espaço, quando Fabiana está trabalhando nas faxinas. Desta forma
o pequeno negócio não apenas gera renda para a família, mas também
garante emprego para a filha e o marido, que também ajudam nos fins de
semana.
A ideia de trabalhar com alimentos veio do sucesso que sua feijoada
fazia na região. O prato, que no começo era feito só para a família, caiu
“Lavadora não é luxo”
Antes da máquina sua rotina era muito mais demandante. Ao lavar a no “boca a boca” da comunidade e logo começaram a surgir as encomenroupa, cumpria um ritual longo e cansativo que se estendia por horas a das. Passaram a entregar pelo bairro aos sábados até que, após um ano,
fio: separar por cores, colocar de molho, ensaboar e esfregar uma a uma, abriram o restaurante. Um dos motivos desta escolha foi a necessidade
colocar no amaciante e, por fim, enxaguar cada peça. Ao todo, passava de cuidar da família: na época Fabiana trabalhava fora e tinha que pagar
de duas a três horas diárias nesta tarefa. “Hoje eu faço tudo em menos alguém para cuidar dos filhos; ao colocar na ponta do lápis, viu que valia
de 1 hora”. Para Sueli, “lavadora não é luxo, é uma necessidade, é como mais a pena abrir seu próprio negócio e cuidar, ela mesma, da família
fogão e geladeira, não dá pra ficar sem”. De fato, ela se tornou um item enquanto trabalhava. Pediu demissão. Hoje, com os filhos mais velhos,
essencial em muitas casas: segundo a PNAD, a penetração de máquinas acabou voltando às faxinas para complementar a renda, mas o restaurante
de lavar nos domicílios passou de 10% para 53% entre a classe C entre continua sendo a principal fonte de renda da família.
1995 e 2015.
Neste contexto, os bens de consumo têm papel fundamental, já que
Em outros casos, os bens auxiliam até na geração de renda da família, são eles que permitem que o negócio funcione. Na verdade, ela começou
deixando de ser fonte de despesa e virando investimento. O que se viu
utilizando os próprios eletrodomésticos, como geladeira e fogão, na prenas periferias nas últimas décadas foi uma explosão de pequenos negócios
paração dos alimentos. Com o tempo foi adquirindo itens como fritadeique só foi possível em função do aumento do crédito para consumo. Muira, chapeira e forno elétrico. A grande virada ocorreu quando conseguiu
tos mencionam a extraordinária vocação empreendedora das classes CDE
como um dos impulsionadores do desenvolvimento local. Já outros citam comprar uma cozinha industrial completa, fruto de um negócio realizado
o empreendedorismo como a única alternativa para quem não consegue com um conhecido. Porém, a forma como a transação ocorreu ilustra
bem as dificuldades que os pequenos empreendedores enfrentam: como
emprego formal.
Independentemente de o empreendedorismo ocorrer por vocação ou não possuía os R$2.000 necessários para a aquisição da cozinha, acabou
necessidade, o fato é que os pequenos negócios mudaram as periferias usando o cheque especial, uma das modalidades de créditos mais caras do
brasileiras. Basta andar por poucos minutos em uma rua de comércio mercado, para efetivar uma compra. Levou meses para conseguir termilocal para encontrar uma profusão de mercadinhos, lojas de material de nar de pagar tudo. Hoje prefere ficar longe das dívidas e diz que gosta das
construção, ambulantes, barraquinhas de eletrônicos, feiras de rua, pada- coisas “do jeito em que estão”.
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Educação em foco: em busca da ascensão social
O acesso à educação é, sem dúvida, uma das maiores mudanças ocorridas nas classes CDE nas últimas décadas. Apesar de ainda termos desafios
estruturais, como a melhoria do ensino e o combate às desigualdades do
sistema, é fato que nos últimos 20 anos avançamos muito nas taxas de
acesso, permanência e conclusão dos mais pobres no sistema escolar.
É comum a percepção de que hoje em dia há muito mais oportunidades educacionais: “Hoje tem mais facilidade de estudo, porque na minha
época não tinha PROUNI [programa do Governo Federal que concede
bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior], se quisesse
fazer faculdade tinha que pagar; hoje tem até programa do governo. De
10 pessoas da minha turma, só duas fizeram faculdade, nenhum dos meus
primos fez. Mas na geração das minhas filhas, de 10 pessoas, apenas uma
não fez faculdade”, diz Luísa, 48, moradora de um bairro de classe média
baixa na cidade de São Paulo. Mãe de quatro filhos, não conseguiu prosseguir os estudos depois que terminou o Ensino Médio - em função da
maternidade e do trabalho como atendente de telemarketing, atividade
que exerce há quase 20 anos - mas vê como promissoras as oportunidades
que se abrem para seus filhos.
A fala de Luísa encontra respaldo na realidade e aponta transformações
importantes ocorridas no sistema de ensino, fruto de uma série de escolhas políticas que mudaram a cara da educação brasileira.
Pode-se citar, por exemplo, a reorganização da oferta e do financiamento da educação
básica, a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o surgimento de
programas de apoio e manutenção de escolas
(como o Programa Dinheiro Direto na Escola
(PDDE), Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)), apenas mencionando
os que surgiram nos anos 1990.
Para se ter ideia do impacto desta reorganização, no primeiro ano de vigência do Fundef,
2.703 municípios brasileiros (com 10 milhões de alunos do ensino fundamental) tiveram uma receita adicional de R$ 2 bilhões (reais de 1998)
para suas redes de ensino fundamental. No Nordeste, região mais beneficiada pelos repasses, o aumento do gasto por aluno/ano foi de 89%, segundo o pesquisador Barjas Negri no estudo “Educação Básica no Estado
de São Paulo: avanços e desafios”.
Nos anos 2000, as políticas do MEC mantiveram o foco na educação básica. Ampliou-se de oito para nove os anos obrigatórios do ensino
fundamental e surgiram políticas de permanência como o Bolsa Família,
entre outras; houve expansão do ensino superior, com a criação de programas como o Reuni, PROUNI e FIES. Já nos anos 2010, a discussão se
volta para a melhoria do ensino, com debates em torno do estabelecimento de metas e indicadores de desempenho, da aprovação da Base Nacional
Curricular Comum e do Novo Ensino Médio.
O resultado? Mais crianças e jovens na escola, maior acesso à universidade, maiores taxas de permanência e conclusão. De acordo com a
PNAD, em 1995, apenas 81% das crianças de 6 a 14 anos das classes DE
estavam na escola, contra 96% das classes AB. Isto significa que, 20 anos
atrás, enquanto a educação fundamental estava praticamente universalizada nas classes AB, quase 3 milhões de crianças CDE de 6 a 14 anos
ainda estavam fora da escola.
Mas a mudança mais impressionante se deu no acesso à educação infantil. Hoje em dia temos mais crianças CDE no ensino infantil do que
jamais tivemos. Em 1995, menos de 40% das crianças CDE de 4 a 5 anos
estava na escola, número que subiu para 85% em 2015. No total, 3,3
milhões de crianças CDE frequentavam a pré-escola em 2015.
Para Elaine, 26, moradora de um bairro periférico em Recife, a creche representa mais do que um espaço para deixar os filhos enquanto ela
trabalha, mas é uma estratégia para melhorar a educação dos filhos: “Eu
acho importante a criança ir pra creche, porque elas se envolvem mais,
interagem com outras crianças, aprendem a rezar. Se a mãe trabalha, é
melhor do que ficar com outra pessoa, porque essa pessoa tem que cozinhar, lavar roupa, ela não vai ter tempo de ficar ensinando a criança, e na
creche eles ensinam as letrinhas, os números”. Seus três filhos (9, 4 e 1
ano) frequentam a escola pública e a creche do bairro.
Para além da inclusão, outra grande mudança foi a permanência: hoje
em dia cada vez mais crianças e jovens permanecem na escola. A questão

da progressão escolar é especialmente importante para as classes CDE
porque suas crianças e jovens enfrentam maiores dificuldades em permanecer estudando. Os pais, poucos escolarizados, muitas vezes têm dificuldade de acompanhar e apoiar a vida escolar dos filhos; além disso, estudar implica em custos indiretos, como transporte e material escolar, que
acabam impedindo a permanência dos mais vulneráveis; e em situações
mais extremas de pobreza, as crianças e adolescentes acabam tendo que
trabalhar para ajudar nas contas da casa, frequentemente abandonando a
escola.
A situação ainda está longe do ideal, mas vem melhorando. Em 1995,
apenas 6% dos jovens de 15 a 17 anos estavam matriculados na etapa de
ensino adequada à sua faixa etária (significando que não estavam em atraso escolar), enquanto, em 2015 este número passou para 45%. Na classe
C, passamos de 14% para 58% no mesmo período.
Muitos fatores ajudaram a melhorar este quadro, mas sem dúvida, um
dos mais importantes foi o surgimento de programas de transferência de
renda articulados com as políticas educacionais. Os maiores exemplos
são o Bolsa Escola, criado em 2001, e o Bolsa Família, em 2004, hoje
o maior programa de transferência de renda do mundo em número de
beneficiários.
A lógica de ambos programas é a mesma: recebe-se uma transferência monetária do governo e, em troca, as
famílias precisam comprovadamente manter os filhos no sistema escolar. O impacto
disso foi enorme, já que, pela primeira vez,
conseguiu-se instaurar um sistema efetivo
de acompanhamento escolar em todos os
municípios do país.
Além disso, o valor recebido também é
investido na manutenção dos filhos na escola, como nos conta Talita, mãe de seis
filhos, moradora da zona sul da cidade de
São Paulo: “O benefício é deles né, então
vai tudo pra eles”. Os R$165 recebidos mensalmente do Bolsa Família
já tem destino certo: servem para pagar o transporte e materiais escolares
dos filhos. Sem acesso ao transporte escolar público e com uma gestão do
cotidiano bastante complexa (já que possui cinco filhos matriculados em
quatro instituições de ensino diferentes), esta foi a solução encontrada
para manter os filhos estudando.
Este duplo processo (melhoria da inclusão e das taxas de permanência)
levaram à outra mudança estrutural da educação CDE: o aumento das
taxas de conclusão. Em 1995, apenas 4% dos jovens de classe DE haviam concluído o ensino médio aos 19 anos, cerca de 23.600 jovens; em
2015, este número saltou para 471.600 pessoas (um crescimento de quase
2.000%), o que representa 45% deles, segundo a PNAD.
O aumento da conclusão da etapa escolar permite a continuação para
os anos posteriores de estudo, como o ensino superior e, o que vimos nos
últimos anos foi um aumento expressivo do acesso da população CDE
às universidades. Em 1995, cerca de 87 mil pessoas de domicílios CDE
frequentavam ensino superior; em 2015, este número saltou para 2,1 milhões, isto é, se multiplicou por 24 em 20 anos. Apesar do importante
aumento, a penetração ainda é baixa e consiste em um desafio a ser superado: na classe C apenas 19% dos jovens de 18 a 24 anos estavam matriculados no ensino superior em 2015 (em 1995 era 1%).
Para além do acesso, a entrada do ensino tem um enorme peso simbólico e significa a conquista de um dos grandes sonhos do brasileiro: ver
os filhos formados na faculdade. “Eu chorei demais, depois de tanto sacrifício, ela pensando em desistir, mas levou até o final, foi emocionante.
Uma bênção”. Luísa, a entrevistada que mencionou o aumento das oportunidades educacionais dos filhos, se emociona ao lembrar da formatura
da filha mais velha.
Apesar da baixa renda, a família conseguiu se organizar para garantir
que as três filhas continuassem estudando: a mais velha cursou uma boa
faculdade privada com 100% de bolsa vinda do Programa PROUNI; e
as outras acessaram universidades públicas de excelente qualidade. Todas
fizeram cursinhos pré-vestibular populares, que oferecem isenção de taxa
ou cobram valores simbólicos, e tiveram que conciliar os estudos com o
trabalho na área de telemarketing.
Valeu a pena: a sensação da família é de realização. A educação faz diferença. Com dificulades e desafios, a vida vai mudando.

Escolaridade cresce
com o Bolsa Família
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Casas maiores, melhores e com menos moradores
É em uma casa pequena, de dois quartos, que moram Ludmila, 40, seu
marido e seu filho adolescente. A casa fica localizada na periferia de Osasco, cidade satélite da grande São Paulo, em um conjunto habitacional
recém construído pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ao adentrar
o condomínio, vê-se uma longa fila de carros estacionados entre os 21
prédios do conjunto habitacional. No corredor principal do condomínio,
as crianças brincam com cachorros e dividem espaço com os jovens que
passam a tarde fumando, conversando e ouvindo música alta. Ao todo,
são cerca de 2000 moradores.
A família mora no bairro há cinco anos. Para Ludmila “é o melhor lugar
do mundo, sou apaixonada por este lugar”. Mesmo com os problemas de
violência e drogas enfrentados logo quando mudaram (situação que diz
estar sob controle), acha que o bairro oferece segurança e tranquilidade
para a família. Não é difícil entender o por quê. Antes da mudança Ludmila morava em uma ocupação irregular que ficava embaixo de uma torre
de alta tensão da Eletropaulo (Enel), empresa paulista de energia elétrica.

ter anticíclico, para fazer frente à crise financeira que marcou o período,
o que lhe conferiu um caráter ambíguo: para seus críticos, o programa
atenderia mais aos interesses do mercado de construção civil do que às políticas habitacionais. Problemas de implementação, também amplamente documentados, reforçam o coro das críticas. Independentemente dos
problemas, é fato que o programa foi um dos grandes marcos da política
habitacional brasileira nos últimos anos. Em 2013 ele correspondia, sozinho, a 21% de todo crédito imobiliário disponível no Brasil.
Para além das políticas habitacionais, outros fatores também influenciaram as mudanças ocorridas nos lares CDE. Aumento real da renda, do
emprego formal e do crédito imobiliário contribuíram para a melhoria
das casas: com mais renda disponível, é possível investir em reformas,
construção ou aquisição de imóveis. Entre 2007 e 2016, por exemplo, o
crédito disponível para financiamento imobiliário de pessoas físicas saltou
de R$50 bilhões para cerca de R$600 bilhões; e o crédito total disponível
passou de 1,8% do PIB em 2007 para quase 10% em 2016 (dados do
Banco Central do Brasil).
Como mostrou o caso de Ludmila, o impacto da moradia digna não se
“Quero a minha casa”
restringe
apenas ao teto sobre a cabeça, mas engloba questões de saúde,
A casa de madeira era frequentemente invadida pelo esgoto que subia
com as chuvas, e havia o risco constante de incêndios e desabamentos. segurança e acesso a serviços públicos, além da conquista de ativos de
Depois das chuvas, vinham os ratos e baratas. Ela suportava a situação longo prazo. Para a maior parte da população de menor renda, a posse da
porque via como a única maneira de não pagar aluguel: “você vê o deses- casa constitui a grande prioridade dos investimentos e adquire diversos
pero das pessoas, a pessoa paga o aluguel e aí vem alguém e fala ‘quero a papéis. O primeiro é um papel simbólico: a casa própria é um dos granminha casa’, e você vê o desespero daquela pessoa procurando casa. E é des sonhos do brasileiro. Além disso, oferece segurança e conforto para a
um dinheiro que vai e não volta”. Assim, optou por construir a própria família, algo fundamental em contextos onde a violência urbana impera.
casa e acabou se instalando na região devido à rede de conhecidos que Por fim, também opera como uma forma de poupança e investimento: a
construção de mais um andar permite acomodar a família que se expande
possuía na comunidade.
Sua vida mudou quando a comunidade estabeleceu um vínculo com e o aluguel de um novo cômodo ajuda a compor a renda da casa. Por estas
uma organização ligada à luta por moradia. A partir de um programa de razões, as famílias CDE estão constantemente investindo na casa; seja
assessoria jurídica e financeira, conseguiram negociar com a Prefeitura a construindo, seja promovendo reformas que nunca terminam.
O caso de Ronaldo, 40, ilustra bem os problemas e soluções encontraconstrução do conjunto por meio do programa federal Minha Casa, Minha Vida (MCMV). A comunidade inteira aceitou ser removida. Duran- dos no rumo à tão sonhada casa própria. Dono de um sobrado na perite os três anos de obras, a família buscou juntar dinheiro para a reforma. feria norte de São Paulo, mora com a mulher e o filho e se define como
Hoje seu apartamento já possui piso, pintura e acabamento. A família se “comerciante e roleiro”. De fato, é impressionante a forma criativa como
conseguiu, através de negociações, permutas e uma boa intuição para os
sente feliz na casa nova.
O MCMV foi, sem dúvida, um dos grandes vetores de transformação negócios, construir o seu patrimônio.
Logo quando casou foi morar de aluguel em uma pequena casa. Dedas moradias CDE. Criado em 2009, o programa tinha um forte cará-
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pois de um tempo, conseguiu comprar à vista uma casa de um cômodo
e, imediatamente, a alugou, usando este dinheiro para pagar o aluguel de
onde morava. Nos anos seguintes, participou de um complexo processo
de permutas e reformas que fizeram com que este pequeno patrimônio
se convertesse em uma casa própria de três andares, um salão comercial e
um carro popular. Tudo comprado e vendido informalmente, claro. Sem
acesso à crédito formal, restou pedir empréstimo aos familiares e trocar
os produtos de sua loja pelos serviços do pedreiro. Foi assim que, mesmo
fora do sistema financeiro formal, conseguiu construir seu patrimônio a
partir da combinação de trabalho, redes pessoais, empréstimos formais,
informais e permutas. Apesar da dificuldade, avalia que sua situação atual
de moradia é muito melhor do que vivenciou quando era criança: “Nós
éramos 16 pessoas morando sob o mesmo teto, todos no mesmo quarto,
na sala era um monte de colchão no chão, a casa de madeira, um barraco
mesmo”. Ele relata de uma das transformações mais estruturais ocorridas
nos domicílios brasileiros: a melhoria da qualidade das moradias.
De fato, nos últimos 20 anos as casas têm ficado maiores e melhores.
A PNAD nos mostra que em 1995, 26% das casas CDE possuíam uma
densidade de 2-3 moradores por dormitório, número que caiu para 12%
em 2015. Ao mesmo tempo, aumentou em 13% o número de pessoas
que têm seu próprio quarto.
Melhorias na qualidade dos materiais de construção (com a passagem
das paredes de madeira para as de alvenaria) também produziram um
efeito positivo na vida das famílias. O resultado geral é um aumento do

conforto e da privacidade nas casas, e um considerável aumento na qualidade de vida. “Antes não tinha nem como se mexer aqui dentro”, conta
Maria Lúcia, 44, moradora da zona sul da cidade de São Paulo, sobre a
época em que a família morava em um só cômodo. A situação era, ainda,
pior porque sua filha mais nova é cadeirante, o que demanda uma complexa logística de organização do ambiente. Após entrarem em contato
com um projeto social da região, a família teve a casa reformada e pode,
literalmente, respirar melhor: a casa ganhou mais um andar e as paredes,
antes mofadas devido às infiltrações, foram impermeabilizadas e ganharam nova pintura.
Assim, seja por meio de apoio institucional, seja com muita criatividade, pequenas reformas e muito trabalho, as famílias CDE estão, aos poucos, criando um lugar melhor para viver. Ainda há muito o que precisa
ser feito, especialmente relacionado à infraestrutura urbana de saneamento básico. Mas, também é verdade, que estes ganhos representam uma
grande mudança de perspectiva de vida. “Lá no bairro antigo tem gente
que era alcoólatra e aqui se reergueu. Você começa a pensar diferente, é
uma mudança total de vida. Apesar de hoje a gente pagar água, luz, essas
coisas, temos até mais do que a gente tinha antes, você passa a ter responsabilidade, você não vai sair gastando aquilo que tem”, conta Ludmila, a
entrevistada que conseguiu sua casa pelo programa MCMV. Mais do que
um local seguro para dormir, a casa própria, significa, em muitos casos,
uma revolução na autoestima.

As microfinanças invadem a periferia
“Eu preciso dormir, se eu tiver que pagar boleto na lotérica, terei que
dormir menos. Imagina, teria que levantar mais cedo, entrar no site do
cartão, mandar esse boleto pro meu e-mail, imprimir, sair para a Lotérica e talvez perder o horário do serviço. É por isso que eu prefiro usar o
aplicativo, em 2-5 minutos eu resolvo tudo”, relata Maurício, 31, sobre
a forma como costuma gerenciar sua vida financeira. Antes refém de um
sistema bancário ineficiente e caro, hoje Maurício e milhares de outros
brasileiros contam com a facilidade da tecnologia bancária.
Maurício mora com a esposa e a filha em um conjunto habitacional
em Ferraz de Vasconcelos, cidade satélite localizada na periferia leste da
cidade de São Paulo. Atualmente sua mulher está desempregada, mas trabalha esporadicamente como recepcionista. Ele trabalha como segurança
em um shopping em uma área nobre da capital paulista, além de atuar como recrutador de serviços de segurança. O sistema funciona assim:
quando recebe uma encomenda de evento, ele entra em contato com sua
rede com mais de 100 profissionais cadastrados e seleciona os que irão
trabalhar com ele no próximo projeto. É ele que recebe todo o pagamento
dos funcionários contratados e depois repassa para cada um por meio de
transferências bancárias.

nanças, que são serviços financeiros voltados para a população de menor
renda. Uma das maiores referências é o caso do Banco Grameen, criado
em Bangladesh por Muhammad Yunus, conhecido como “banqueiro dos
pobres”, ganhador do prêmio Nobel da Paz em 2006.
Com essa mudança de mentalidade, ocorreram importantes mudanças
na inclusão desse público no sistema financeiro. A primeira foi o aumento
do acesso à conta bancária, que é a porta de entrada para o mercado formal de serviços financeiros. Segundo dados do Banco Mundial, de 2011
a 2014, aumentou em 20% a movimentação de conta bancária entre as
classes CDE, saltando de 39% para 59%. Apesar de ainda termos muito
o que avançar (a taxa média dos países da OCDE é de 94%), é possível
ver uma tendência de aumento para os próximos anos.
Para Gerson, 39, morador de uma comunidade na zona sul de São
Paulo, a conta corrente foi fundamental para a organização da sua vida
financeira. “Os bancos me ajudam muito. Quando eu estou com dinheiro
no banco e estou precisando de algo, muitas vezes eu não vou lá retirar
e deixo esse algo para depois; se não fosse o banco e eu estivesse com o
dinheiro em casa, automaticamente eu ia gastar esse dinheiro, mas como
está no banco eu não tiro. Me ajuda muito a organizar as coisas”.
Gerson mora sozinho em uma casa no meio da comunidade. Trabalha
Tecnologias bancárias
como pedreiro autônomo e, apesar da baixa renda, é extremamente orDentro desta rotina, fica fácil entender porque as tecnologias bancárias ganizado financeiramente e conhece um bocado sobre investimentos. De
são tão importantes para o seu negócio. Como trabalha a 37 km de casa,
fato, é impressionante a desenvoltura com que conversa sobre melhores
faz a maioria das transferências, pagamentos e aplicações durante as 4h
taxas de juros e as aplicações mais rentáveis. Recentemente, até pensou
diárias que passa dentro do transporte público. Apesar de ter carro, diz
em investir em bitcoins, mas considera que o momento já passou: “Se eu
demorar menos tempo se for de ônibus e trem; além disso, economiza
tivesse feito uma aplicação um ano atrás eu teria ganhado muito dinheicom o estacionamento. Assim, o uso do canal virtual lhe permite economizar o pouco tempo livre que possui, ficar com a família e descansar em ro”. Possui duas contas em banco, uma na Caixa e outra no Bradesco,
além de duas poupanças. No total, possui cerca de 30.000 reais invescasa.
A relação da população de menor renda com o setor financeiro nunca tidos. Com esse dinheiro, consegue sobreviver nos meses mais difíceis,
foi das melhores. De fato, o setor tradicional tem se mostrado pouco ágil quando o trabalho como pedreiro diminui.
Outra mudança importante ocorrida nas periferias foi o aumento dos
para oferecer soluções adequadas ao público CDE. Na maioria das vezes,
canais
de atendimento do sistema financeiro. E uma das maiores revoos produtos e serviços simplesmente replicam modelos desenhados para
as classes médias e altas. O resultado? Produtos inadequados, muita de- luções nasceu aqui no Brasil: os chamados correspondentes bancários.
O sistema funciona como uma rede de serviço bancário que opera em
sinformação e endividamento.
Um dos primeiros obstáculos é a assimetria de informação. Em um país lotéricas, mercadinhos e farmácias de bairro, permitindo desde operamarcado pela informalidade, é difícil obter informação de qualidade para ções básicas, como depósitos, saques e pagamentos de contas, até ema avaliação de risco de crédito de um vendedor ambulante. Além disso, préstimos. Para se ter uma ideia do tamanho do impacto, foi apenas com
as instituições financeiras precisam superar a falta de garantias, problema os correspondentes bancários que todos os municípios do Brasil tiveram
comum de populações que não possuem ativos para serem utilizados na acesso a serviços financeiros. Segundo os pesquisadores da Fundação Genegociação do crédito. Por fim, resta o desafio de diminuir os custos de túlio Vargas, Eduardo Diniz e Marlei Pozzebon, em 2000, cerca de 1600
municípios ainda não tinham acesso a nenhum tipo de serviço bancário.
transação, que inviabilizam o acesso dos mais vulneráveis.
Por fim, a última mudança trazida pelas microfinanças foi o aumento
Foi pensando na superação dessas barreiras que surgiram as microfi-
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do microcrédito, que é o crédito direcionado para os mais pobres. Segundo o Banco do Brasil, de 2007 a 2014 o crescimento médio anual da oferta desta modalidade foi superior a 25%, caindo após a crise econômica
de 2015, mas ainda mantendo um valor quase 5 vezes maior do que era
ofertado em 2007.
O microcrédito funciona porque incorpora dois mecanismos inovadores que quebram algumas das barreiras de acesso dos mais pobres ao
crédito: os empréstimos em grupo e os agentes de crédito. Enquanto os
empréstimos em grupo funcionam como garantias para aqueles que não
dispõem de ativos, os agentes de crédito funcionam como uma fonte de
informação confiável sobre os demandantes de crédito, devido à proximidade do agente em relação à comunidade.
Paulo, 20, morador de uma comunidade pobre de Jaboatão dos Guararapes, zona metropolitana de Recife, foi um dos empreendedores que
puderam contar com o microcrédito para apoiar seu negócio. Sua história
de vida é parecida com diversas histórias de meninos da periferia: filho de
migrantes do interior de Pernambuco, desde cedo teve que ajudar a pagar
as contas da casa. Começou a trabalhar com 14 anos como ajudante de
um prestador de serviços de provisão de internet e foi neste trabalho que
descobriu o gosto por tecnologia e empreendedorismo. Após alguns anos,
pediu demissão e montou o próprio negócio junto com um sócio. Se
inscreveu como Microempreendedor Individual (MEI), modalidade de

empresa voltada para microempreendedores, para ter acesso à previdência
social e hoje vende serviços de internet para toda a comunidade. Ganha
cerca de R$800 mensais com o negócio, abaixo do que esperava, mas tem
esperança de que vai melhorar.
O negócio começou com um capital inicial de R$3.000, conseguido
com o sócio. Com o valor, compraram os primeiros cabos e transmissores,
mas após alguns meses já sentiam falta de recursos para fazer o negócio
crescer. A saída foi apelar para o microcrédito da Caixa Econômica Federal, cerca de R$2.000, que usaram para comprar mais cabos e caixas de
material. O resultado foi que conseguiram dobrar o número de clientes
atendidos em apenas dois meses. Após alguns meses conseguiram novamente uma linha de microcrédito junto ao Banco do Nordeste, cerca de
R$800, muito abaixo dos R$2.000 que pediram. Paulo acha que o empréstimo teria ajudado mais se os valores tivessem sido maiores, pois lhe
permitiria, de fato, expandir a base de clientes. Também reclama da falta
de opções: como só o Banco do Nordeste oferece crédito para microempreendedores como ele, fica difícil negociar taxas e benefícios. “Eu nunca
liguei pra juros, se tem alguém que está fornecendo a gente pega. Eu nem
comparei o CredAmigo com outros, porque só ele dá”. O microcrédito,
embora tenha proporcionado a expansão e manutenção de seu negócio,
ainda esbarra nos problemas tradicionais do sistema financeiro.

A era digital
O ano é 1995. Se você, leitor, tem 30 anos ou mais, certamente deve se
lembrar das formas de comunicação existentes na época: fichas telefônicas, orelhões, poucos telefones fixos. Celular era artigo de luxo, existente
apenas entre os altos executivos das empresas, e os serviços telefônicos,
oferecidos apenas por empresas estatais, custavam uma fortuna - uma
linha telefônica fixa custava o equivalente a R$8.000 e só era conseguida
após 2 ou 3 anos de espera. Com tantas barreiras, é fácil entender a baixa
penetração de telefones nos domicílios, apenas 21%, sendo que a maior
parte estava nas classes AB; entre os DE, a penetração era de apenas 2%.
De lá para cá muita coisa mudou: assistimos ao advento do celular, à
expansão da internet, ao surgimento das redes sociais, ao aumento exponencial do acesso à informação e até a mudanças na forma de operação
dos negócios. O mundo, antes restrito ao que se podia tocar, se expandiu.
É claro que este não foi um processo simples: foram muitos os fatores
que contribuíram para esta mudança de cenário. Entre eles estão o processo de privatização das telecomunicações, iniciado em 1998; a redução
dos preços dos equipamentos e serviços devido à evolução tecnológica e
a competição no setor; e a organização da sociedade civil no processo de
regulamentação (com iniciativas como o Comitê Gestor da Internet e a
regulamentação do Marco Civil), entre muitos outros.
De todas as mudanças digitais ocorridas entre 1995 e 2015, sem dú-

vida a mais relevante para a população CDE foi a ampliação do acesso
ao telefone. Segundo a PNAD, em 1995 apenas 2% dos domicílios DE
possuíam telefone, enquanto em 2015 este número já era 87%; na classe
C, passamos de 6% para 88% no mesmo período. Grande parte desta inclusão ocorreu por meio dos aparelhos celulares e, especialmente, devido
ao sistema pré-pago. Como a maior parte das famílias de baixa renda não
tem uma fonte de renda formal, fica difícil se comprometer com uma
conta pós-paga. Com a criação do primeiro serviço pré-pago pela Telesp,
em 1999, a lógica do serviço mudou e ocorreu uma rápida expansão desta
modalidade no país - em 2010, as linhas pré-pagas chegaram a representar
90% dos serviços telefônicos disponíveis. Mas, atualmente, este número
gira em torno de 60% devido ao advento dos planos mensais de internet.
Mais famílias CDE também passaram a ter acesso à internet e houve
uma redução do gap entre as famílias de maior e menor renda neste quesito, apesar da penetração ainda ser baixa. Segundo dados da TIC Domicílio, que utiliza o critério de renda baseado em salários mínimos, em 2017
cerca de 37% dos domicílios com renda até 1 SM possuíam internet.
Porém, quando olhamos os indivíduos que acessam a internet vemos que
este número chega a 58% da população na mesma faixa de renda. Isso
significa que, entre o público CDE, o acesso à internet ocorre, principalmente, pela via mobile através do celular e do uso de 3G ou wi-fi gratuito.
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Este não é um fenômeno apenas nacional, mas acompanha as tendências mundiais. Segundo a União Internacional de Telecomunicações,
agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para tecnologias de
informação e comunicação, em 2018 mais da metade da população mundial já acessava a internet; e estima-se que mais 710 milhões de pessoas se
tornarão usuárias nos próximos sete anos, a maioria vindo de países em
desenvolvimento. Isso representa uma mudança importante na forma de
vida das classes CDE, tradicionalmente marcada pela desconexão tecnológica.

“Um pouco perigoso”

Mas se é fato que a revolução digital mudou a vida de muita gente,
é também verdade que ela afeta os grupos sociais de maneira distinta.
Em primeiro lugar, porque existem diferenças na forma como os meios
digitais são acessados: enquanto os pobres usam a internet para jogos e
vídeos, os mais ricos tendem a usar a internet proporcionalmente mais
para trabalho e estudos, ainda que ambos usem prioritariamente para o
lazer. Isso poderia levar ao chamado digital divide, que é o acesso desigual
a tecnologias por parte de grupos sociais, e aprofundar as desigualdades
sociais.
E em segundo lugar, porque os meios digitais possuem papéis diferentes para o grupo CDE, já que acabam cobrindo lacunas históricas: como a
grande maioria das famílias mora em bairros com poucas opções de lazer
e, muitas vezes, violentos; e como o alto custo de transporte inviabiliza o
deslocamento para outros bairros, o resultado é uma centralidade muito
grande da casa no dia-a-dia dessas famílias. Isso faz com que os meios
digitais sejam a principal fonte de lazer, educação e até geração de renda
nas comunidades mais empobrecidas.
“Aqui é um pouco perigoso, aqui embaixo na rua tem uma biqueira, eu
fico com medo de passar, eles não mexem, mas vai saber”, conta Cláudia,
19 anos, moradora de uma comunidade na zona sul de São Paulo. Ela
mora com os pais e dois irmãos na parte de cima da casa da avó. Terminou
a escola em 2016 e desde então está procurando trabalho. Apesar dos dois
cursos profissionalizantes recém-terminados (um de recepcionista e outro
de informática), ainda não encontrou emprego e diz estar “desanimada”
para continuar procurando. Seu dia-a-dia é preenchido pelos cuidados
com a casa, pela procura de trabalho e pelos extras que recebe cuidando
do cabelo de sua avó. Ela não costuma sair muito de casa porque se sente
insegura na sua comunidade. De fato, já passaram por maus momentos:
“Não faz nem um ano, teve tiroteio entre a polícia e um cara, a polícia
matou o cara de tiro, teve que fechar a rua até pegarem o corpo”. Por isso,
prefere ficar em casa e só sai durante o dia para realizar pequenas atividades, como ir ao mercado e à farmácia.
O caso de Cláudia ilustra um cotidiano comum às famílias CDE: bairros inseguros, trânsito intenso, violência urbana, poucos equipamentos
de lazer. A solução? Garantir diversão dentro de casa ou se programar
para fazer passeios fora do bairro. Em um contexto como esse, o gasto
com internet, cerca de R$50 mensais, é um dos poucos que a família “não
cortaria de jeito nenhum”.
Além da segurança, a internet permite que Cláudia continue estudando e procurando trabalho, pois é de casa que envia a maior parte dos currículos. Embora não tenha, ainda, conseguido o tão sonhado emprego,

considera que sua busca seria muito mais difícil se tivesse que ir pessoalmente deixar currículo.
Na prática, a internet tem ajudado muita gente a conseguir trabalho ou
expandir o negócio, como Saulo, 42, morador da zona norte da capital
paulista. Saulo trabalha como vendedor autônomo de ovos em sua comunidade, revendendo na vizinhança com o apoio do carro próprio. Casado,
sua esposa trabalha como recepcionista em uma clínica de saúde. Juntos,
ganham cerca de R$3.000 mensais, que gastam, principalmente, com a
escola e a perua particular do filho. Em um dia bom, afirma vender quase
2.500 ovos. A internet tem papel central no seu negócio pois é através
do WhatsApp que ele realiza boa parte das suas vendas. É por isso que
ele é conhecido na comunidade como “Uber do ovo”: “O WhatsApp pra
mim é tudo, sem isso aí eu estaria perdido, a maioria das pessoas não tem
crédito (no celular), então elas me ligam do wifi ou mandam mensagem
e eu vou entregar o ovo”.
Do outro lado da cidade, outra família fala dos benefícios da tecnologia.
Carolina tem 18 anos e mora com a família no extremo leste da cidade de
São Paulo. A mãe é dona de casa e o padrasto trabalha registrado no setor
de RH de uma empresa. Ambos possuem apenas o ensino médio. Seu
irmão mais novo, de 8 anos, estuda na escola pública do bairro. Carolina
faz faculdade de engenharia de produção em uma universidade privada,
conseguida através do programa PROUNI. Como conseguiu uma boa
nota no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), conseguiu 100% de
bolsa e hoje não paga para estudar. Sem a bolsa, afirma, não conseguiria
continuar o curso.
Ela só conseguiu entrar na sonhada faculdade porque teve acesso aos
materiais de estudo disponíveis na internet. Assim, durante o último ano
da escola conciliou as aulas com os estudos extras de matemática e física,
principalmente. Até as redes sociais ajudaram no processo: foi através do
Facebook que teve acesso a um grupo de correção de redações. “A internet
me ajudou com tudo, principalmente o conteúdo do ENEM. Acho que
se eu não tivesse tido internet teria que ir para a biblioteca ou fazer um
cursinho, porque sem uma base não dá. Mas acho que eu não teria passado, a internet foi crucial”, conta.
Casos como o de Carolina são comuns entre as famílias CDE: filhos
com escolaridade superior a dos pais. Neste contexto, a internet cumpre o
importante papel de oferecer suporte para a escolarização dos filhos. Com
a profusão de ferramentas hoje disponíveis, com centenas de canais do
Youtube, aplicativos e até games focados em educação, as possibilidades
de aprendizado se expandiram, e muito, para famílias CDE. E não foi só
a educação que se expandiu. Para muitas delas, parece que o mundo todo
é que ganha outra dimensão. “Antigamente a gente vivia naquele mundinho, não tinha como ver as notícias, via tudo pela televisão. Depois que
a gente adquiriu a internet eu acho que melhorou bastante, a gente pode
fazer várias pesquisas, pagamento, compras online, mais informações.
Depois que colocamos foi uma novidade, foi genial”, conta Elenice, mãe
de Carolina. Maurício, o entrevistado que usa o internet banking para
gerenciar seu negócio, reforça esta ideia: “Na minha época eu comia terra,
hoje minha filha mexe no tablet, no celular, eles são muito mais evoluídos
que nós. Hoje tudo é o celular. A modernidade veio para revolucionar,
tem que se adaptar, senão vira um xucro”.

Os desafios no novo século
Os números e as histórias mostram uma nova realidade das famílias
CDE: maior renda, acesso a bens e serviços, melhorias na qualidade de
vida, maior escolarização. Nos últimos 20 anos, foram muitos os avanços
conquistados. Contudo, é evidente que, olhando o lado meio vazio do
copo, ainda temos muito o que melhorar. E não é pouco. Em plena era
da automação, parece inacreditável que ainda convivamos com problemas
medievais como falta de saneamento básico e analfabetismo.
Os casos apresentados ilustram os paradoxos de se viver no Brasil: de
um lado, casas mais confortáveis, espaços mais ampliados, maior conforto
para a família; do outro, ruas que alagam com as chuvas e os deslocamentos intra-urbanos de mais de 4h diárias. A melhoria das condições de
vida dentro das casas não foi acompanhada por reformas estruturais nos
bairros e na lógica urbana.
O artigo de Leandro Machado publicado na Folha de S.Paulo em 2013,
logo antes da eclosão dos protestos de junho, surge como um arauto dos
tempos que se seguiram. Nele, o estudante universitário de 23 anos, morador de Ferraz de Vasconcelos, extremo leste da cidade de São Paulo, nar-

ra as contradições de se pertencer à “nova classe média”: “Não que eu não
esteja feliz com meu novo status de consumidor, não deve ser isso. (Agora
mesmo escrevo em um notebook, minha TV tem cem canais de esporte e
minha mãe prepara a comida num fogão novo; se isso não for felicidade,
do que se trata, então?) O problema é que me esforço, juro, mas o ceticismo ainda é minha perdição: levo 2h30 para chegar ao trabalho porque o
trem quebra todos os dias, meu plano de saúde não cobre minha doença
no intestino e morro de medo das enchentes do bairro”.
A ida de milhares de manifestantes às ruas, alguns meses depois da
publicação do artigo, foi apenas o reflexo de uma insatisfação difusa, mas
constante, com as condições gerais de vida das grandes metrópoles brasileiras, questões que não foram resolvidas durante os anos de crescimento
econômico.
Quase todos os entrevistados reclamaram da falta de opções de lazer
em seus bairros e todos mencionam a violência urbana como o principal
problema de suas comunidades. De fato, o que vimos no Brasil nos últimos anos foi uma escalada sem precedentes da violência urbana. Dados
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do Atlas da Violência de 2019 apontam que, em 2017 atingimos a taxa
mais alta de homicídios da história, 31,6 por 100 mil habitantes, um
crescimento de 37,5% em relação a 2007. Isso significou um total de
65.602 homicídios em 2017, o equivalente ao de países em guerra civil.
Na prática, implica que o dia a dia dos brasileiros, e especialmente dos de
menor renda, é marcado pelo medo constante da violência, o que faz com
que famílias como a de Silmara e Cláudia passem a maior parte do dia
dentro de casa. Segundo uma pesquisa anual da BBC sobre homicídios
nas cidades do mundo com mais de 300.000 habitantes, há 14 cidades
brasileiras entre as 50 mais violentas do mundo.
Ao perigo físico se soma a recessão econômica que afetou o Brasil após
2015. Segundo dados do IBGE, alguns segmentos chegaram a ter uma perda real de rendimento de até 16%. Os mais
afetados foram os trabalhadores nas áreas
de alojamento e alimentação, construção
civil e transporte - ou seja, os milhões de
vendedores ambulantes de comida, pedreiros e motoristas de aplicativo. Ao mesmo
tempo, a retração econômica lançou uma
boa parte dos brasileiros na informalidade,
o que já provocou mudanças no perfil do
empreendedor médio. Um levantamento
realizado pelos economistas Sérgio Firpo e
Alysson Portella, realizado em 2019 para a Folha de S.Paulo, revela que os
trabalhadores autônomos estão cada vez mais escolarizados - e não apenas
pelo aumento geral da escolaridade da população, mas também porque
uma parcela dos trabalhadores mais qualificados teve que recorrer ao empreendedorismo como saída para o desemprego. Se em 2012 os trabalhadores com ensino fundamental (completo ou incompleto) representavam
64% dos que trabalham por conta própria, em 2019 este número caiu
para 47%. Ao mesmo tempo, a porcentagem de trabalhadores com ensino superior passou de 10% para 18% - quase o dobro. Com o aumento
da concorrência, os trabalhadores menos qualificados acabam mais propensos a migrarem para o desemprego ou para a inatividade.
Estes dois fatores, combinados com uma sequência de escândalos de
corrupção que tomaram os noticiários nos últimos anos e a instabilidade
política decorrente do processo de impeachment sofrido por Dilma Rousseff, foram os insumos que fizeram crescer a insatisfação da população
com o sistema político vigente - insatisfação que foi, em boa parte, capturada pela direita em ascensão e levou ao aumento do conservadorismo.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística

(IBOPE), entre 2010 e 2018 o apoio da população brasileira à pena de
morte subiu de 31% para 50%, enquanto o apoio à redução da maioridade penal subiu de 63% para 73%.
Os segmentos mais conservadores são, em sua maioria, mais escolarizados, brancos e moradores das regiões Sul e Sudeste. Mas não apenas.
Cresceu também o apoio dos mais pobres ao discurso conservador, como
mostram as pesquisas realizadas por Rosana Pinheiro-Machado, antropóloga e professora da Universidade Federal de Santa Maria. Para ela,
parecia uma contradição que muitos jovens negros e pobres, que são as
maiores vítimas da violência policial, defendessem o endurecimento das
penas e o armamento da população. Mas o que as inúmeras conversas
com moradores de uma das áreas mais violentas de Porto Alegre revelaram é, simplesmente, o desejo de retorno a
uma normalidade mínima, que se contrapõe à sensação de vertigem e desordem que
tomou conta do Brasil nos últimos anos. A
saída encontrada por boa parte da população foi apostar em um projeto conservador que prometeu “pulso firme” e “ordem”
contra a criminalidade – o que explica, em
parte, a eleição de Jair Bolsonaro à presidência da República em 2018, candidato
que foi o mais votado mesmo entre grupos
que historicamente votavam com a esquerda.
Nos próximos anos, os governantes que prometeram mudar o Brasil
terão que enfrentar tanto os desafios colocados pelo novo século quanto
as lacunas que sobraram do passado. O mais urgente parece ser controlar
os efeitos da recessão econômica e retomar o crescimento da economia, a
fim de melhorar a situação dos quase 13 milhões de desempregados que
existem hoje no país. Os vários desempregados entrevistados na pesquisa
apontam a dificuldade de inserção produtiva dessa parcela da população,
que, apesar do desejo de trabalhar, possui baixa especialização e capacidade laboral. Outro desafio é integrar os milhares de empreendedores
que, apesar de trabalharem para o crescimento do país, não receberão os
dividendos deste crescimento por estarem fora do sistema formal. Saulo,
o entrevistado do “Uber do ovo”, até conseguiu se organizar e paga regularmente o INSS: “Nem é pra se aposentar, porque hoje em dia vai ser
difícil se aposentar, mas é porque eu tenho filho e esposa, né? Eu trabalho
em avenida, e se vem um carro e me pega? Se eu ficar com o pé quebrado,
como eu trabalho? Então é por causa deles mesmo, você pagando você
tem o auxílio-doença”. Mas são poucos. A maior parte dos empreende-
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dores entrevistados não contribui com o sistema público de seguridade
social e corre o risco de ficar desamparado quando mais precisar.
É preciso também distribuir a renda de modo que todos, mesmo os que
não trabalham ou que estão inseridos precariamente no sistema produtivo, possam ter acesso a um padrão de vida digno. Esperar que alguém
como Talita - a mãe de seis filhos (dois deles com deficiência) - adquira do
mercado de trabalho toda renda necessária para sustentar sua família é o
mesmo que condená-la à miséria, em um sistema no qual ela não recebe
apoio nem do ex-marido, pai de seus filhos e nem do Estado, que não
consegue prover serviços de saúde e educação aos quais ela tem direito.
Neste contexto, políticas redistributivas como o Bolsa Família devem não
apenas ser mantidas, mas ampliadas e reforçadas.

recem vir na contramão do que deseja grande parte da população. A despeito das críticas de diversos organismos internacionais, foi aprovada, em
2016, a Proposta de Emenda Constitucional 55 (a chamada “PEC do teto
dos gastos”), que congela por 20 anos os gastos do governo federal – e que
inibirá futuros aumentos de gastos com saúde e educação, por exemplo.
Apesar de inúmeros estudos apontarem que o trabalho com menor
proteção social (como é o caso de trabalhadores terceirizados) leva à diminuição média dos salários e a maior precarização do trabalho, em 2017
foi aprovada a Reforma Trabalhista, que muda as regras permitindo terceirização e jornadas flexíveis e intermitentes. Já o rombo da Previdência
vem sendo tratado por boa parte dos dirigentes públicos apenas como um
problema demográfico (que sem dúvida é parte do problema), sendo deixada de lado a discussão sobre as desigualdades e os privilégios do sistema
público previdenciário.
Crédito com foco em pequenos negócios
As consequências de tais decisões ainda não são claras e serão sentidas
Estimular o consumo foi um dos principais motores do desenvolviapenas no médio e longo prazo, mas é evidente que o caminho para a o
mento do país na última década, mas esta estratégia deve ser olhada com
desenvolvimento social não passa pelos cortes em saúde e educação, tamcautela em um momento no qual grande parte da população encontra-se
pouco pela fragilização da rede de seguridade social. Pelo contrário, se há
endividada. Neste momento, a oferta de crédito de qualidade, voltado
uma lição que devemos tirar da nossa história recente é que a melhoria
para os mais pobres e com foco nos pequenos negócios, pode ser um fator
de vida das classes CDE não ocorreu por geração espontânea, mas foi
multiplicador mais importante para o desenvolvimento das comunidades
resultado de uma série de escolhas políticas deliberadas que priorizaram o
do que o crédito meramente voltado para o consumo.
fortalecimento dos serviços públicos e a distribuição de renda.
De fato, um estudo recente lançado pela consultoria Mckinsey, intiAchar que basta fazer crescer o bolo para que este seja automaticamentulado “Latin America’s missing middle”, aponta que um dos maiores
te distribuído é cair na mesma ingenuidade daqueles que celebraram os
desafios da América Latina e, especialmente do Brasil, é criar, por um
anos do “milagre econômico brasileiro” e esqueceram que estes foram os
lado, um corpo de empresas de médio porte que gere empregos, e por
anos em que nossa desigualdade mais aumentou. É também fundamental
outro, um corpo de consumidores de classe média que dê estabilidade e
lembrar que todos os avanços apresentados foram conquistas do período
movimente a economia.
democrático. Em um contexto de desesperança e frustração, parece sePor fim, cabe ao Brasil enfrentar de vez os problemas estruturais da
dutor idealizar um passado idílico no período autoritário, mas não é isso
educação e combater as desigualdades educacionais. Para além da amque os números mostram: o que eles apontam é que as maiores conquistas
pliação do acesso à escola, verificado nas últimas décadas, fica o desafio
brasileiras foram vitórias da democracia.
de aumentar a qualidade do ensino. Políticas como a implementação da
O Brasil que emerge no século XXI é um país melhor, mais rico e mais
Base Nacional Curricular Comum e o Novo Ensino Médio vêm tentando atuar nesta direção, mas é preciso ir além da formulação e abordar os capaz de enfrentar os desafios que surgirão nas próximas décadas do que o
problemas de implementação destas políticas, especialmente nas regiões que saiu dos escombros da ditadura militar. Mas precisamos compreender
mais deprimidas do país, que podem não contar com os recursos necessá- os mecanismos que levaram a este crescimento e evitar as armadilhas que
rios para sua efetiva realização. O Brasil precisará enfrentar a questão do podem nos tirar do caminho. E o caminho é claro: apenas com respeito às
financiamento da educação básica, já que o modelo que rege o principal instituições e com investimentos em políticas redistributivas poderemos
garantir que os ganhos não se transformarão em perdas para a parcela
fundo financiador, o Fundeb, tem previsão de vencimento para 2020.
O problema é que as respostas mais recentes para estes problemas pa- mais pobre da população.

