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“Fazem-se sacrifícios pelo que se ama, mas, 

inversamente, também se ama aquilo por que se fazem 

sacrifícios.” 

Georg Simmel, 2006, p.39 
 

 

 Analisarei neste texto a produção das disposições que sustentam a illusio no jogo 

escolar, a crença de que vale a pena disputar o que está em jogo na escola, explorando o 

estudo de caso da escolarização de um grupo de jovens em um colégio público de São 

Paulo, o CEFET, mais conhecido como a Federal1. Em outras palavras, trata-se de 

interpretar como se produz a vontade e a determinação de um grupo de jovens em 

competir por aquilo que é valioso no jogo escolar – diplomas – e na vida social. 

 

O mito familiar 

 Os avós desses jovens são, em sua maioria, imigrantes ou filhos de imigrantes 

italianos ou japoneses, e não chegaram, em geral, a completar o ensino médio. Eles 

enriqueceram e se estabeleceram em São Paulo como agricultores, operários, pequenos 

comerciantes ou artesãos. Os alunos nikkeis do CEFET pertencem tanto a grupos mais 

antigos da imigração japonesa, que data do começo do século XX, como de grupos mais 

recentes que saíram do Japão após a Segunda Guerra e chegaram ao Brasil até meados 

dos anos 1970. Segundo Ninomiya [2009, p. 111-114], entre as décadas de 1950 e 1970, 

por volta de 60 mil japoneses vieram para o Brasil, a maioria deles para São Paulo. 

Nessa segunda onda de imigração japonesa, as famílias não vieram somente para 

desempenhar trabalhos rurais; algumas chegavam com expectativas de crescer na 

cidade, nos empregos qualificados e semi-qualificados na São Paulo da época. Os 

                                                 
1  Até o presente momento da pesquisa, realizei 18 entrevistas com alunos da escola que foram 
selecionados a partir dos resultados de um questionário aplicado com todos os estudantes do terceiro ano 
do ensino médio em 2009 (total de questionários: 239). O critério de seleção dos entrevistados foi 
basicamente o de respeitar a heterogeneidade interna do colégio, entrevistando jovens dos mais diferentes 
perfis.  



 
 

  

estudantes do CEFET descendentes de italianos, por sua vez, pertencem a famílias mais 

antigas na cidade, ou que migraram do interior para a capital paulista. 

 Já os pais dos alunos tiveram, em geral, oportunidade de concluir os estudos 

superiores; alguns, inclusive, se formaram na USP, mas não obtiveram a ascensão às 

posições dirigentes por meio dos diplomas conquistados; outros se formaram em cursos 

técnicos e/ou em instituições de ensino superior particulares. Hoje, eles são funcionários 

em posições intermediárias no funcionalismo público [funcionários de bancos ou do 

Judiciário, policiais, sargentos do exército], profissionais liberais [engenheiros, 

médicos, contadores], professores do ensino médio, quadros técnicos, pequenos 

comerciantes e pequenos empresários. 

 Os pais enfrentaram um período de profundas transformações no mercado de 

trabalho em São Paulo nos anos 1980 e 1990, quando se elevaram nitidamente as 

credenciais escolares exigidas pelas carreiras profissionais, tanto no setor privado, 

quanto no público (Singer, 1988). Eles tiveram que se distanciar da geração anterior que 

encontrou no pequeno negócio e no comércio uma via de ascensão social, pois tal 

oportunidade objetiva se fechou para muitos em função da monopolização crescente no 

comércio e na indústria na cidade de São Paulo. A escolarização surge, assim, como 

uma das saídas para manter a trajetória de ascensão social da família. Os pais, nesse 

aspecto, são os primeiros a sentir a necessidade objetiva – e, em consequência, a ter a 

vontade subjetiva – de acumular capital cultural e simbólico – convertendo parte do 

capital econômico dos avós –, se aproximando, assim, das posições de maior prestígio 

na sociedade brasileira, tais como as profissões liberais, para se manter ou dar 

continuidade à ascensão social. 

 Os jovens dessas frações do que poderíamos chamar de pequena burguesia 

sentem a obrigação de dar continuidade a essa trajetória, tentando ultrapassar seus pais 

no acúmulo de capital cultural por intermédio da escola e da herança familiar. Se a 

geração dos pais e a dos avós conseguiu se estabelecer economicamente enquanto 

funcionários e comerciantes, respectivamente, as pretensões projetadas nos filhos 

referem-se a uma nova conquista: transpor a barreira que separa a pequena burguesia 

das frações intelectuais e econômicas das classes dominantes. Em outras palavras, trata-

se de se estabelecer não só financeiramente – expresso no sonho pequeno burguês 

realizado pelos pais e avós de ter a casa própria, o carro, o pequeno negócio, o emprego 

público e educar os filhos –, mas de se tornar membro da classe dominante, ainda que 



 
 

  

em suas posições dominadas, fazer parte, portanto, de um grupo de excelência 

estabelecido, no sentido de Elias e Scotson (2000). 

 Para almejar essa ascensão social provável, os jovens manejam um repertório 

simbólico e se entregam a um ascetismo extremamente rigoroso que lembra a gênese do 

capitalismo, com a diferença de não ser aplicado no mercado econômico, como foi no 

caso de seus avós, mas no mercado escolar. Nesse repertório simbólico, a história da 

família se torna um dos alicerces afetivos utilizados para justificar suas expectativas de 

conquista e ascensão social. Como Elias e Scotson (2000, p. 38) afirmam, um grupo 

estabelecido tende a elaborar um passado comum que contrapõe aos recém-chegados 

sem eira nem beira. Os jovens, alguns descendentes de terceira ou quarta geração de 

imigrantes italianos e japoneses, reivindicam, assim, uma tradição e uma antiguidade 

como grupos estabelecidos em São Paulo. 

 Os avós dos estudantes surgem nas entrevistas como “heróis” que conseguiram 

vencer, com muito sacrifício e suor, as dificuldades para se estabelecer na cidade. Sem 

estudo, eles acumularam um pecúlio suficiente para deixar para trás a posição de 

operários, agricultores ou de trabalhadores em situação relativamente precária. Homens 

ascéticos, “pessoas de bem”, “virtuosos”, “homens honrados”, “eles conseguiram 

chegar lá”, se estabelecer em São Paulo, “sem o auxílio de ninguém”, “com as próprias 

pernas” 2 . “Chegar lá” significa, nesse contexto, se tornar um pequeno burguês 

proprietário, e não mais um mero trabalhador braçal. “Chegar lá” também quer dizer a 

possibilidade de oferecer aos filhos condições objetivas e subjetivas de estudar, e de 

alcançar o trabalho intelectual, tão valorizado na cultura brasileira em oposição ao 

trabalho manual, ainda que nessa geração eles só consigam ocupar as posições 

intermediárias na hierarquia das profissões de colarinho branco. 

 Os grupos em vias de se estabelecer contam sua história, segundo Elias e 

Scotson (2000, p. 56), a partir do prisma de sua minoria virtuosa, mais regrada e 

disciplinada. Alguns alunos entrevistados produziram uma imagem de si e de suas 

famílias como mais dignas, ascéticas e éticas que os demais grupos na sociedade. São os 

“mocinhos” conquistadores, virtuosos em um duplo sentido, como pessoas repletas de 

virtudes éticas e muito inteligentes, ainda que, no caso de seus avós, sem a possibilidade 

de frequentar a escola. 

                                                 
2 Quando não são citações, os trechos entre aspas são oriundos de entrevistas com os estudantes. 



 
 

  

 Dessa forma, são raros os momentos nas entrevistas em que aparece alguma 

dificuldade familiar não superada, algum vício ou frustração. Está ausente, portanto, o 

discurso de lamento e de denúncia, comum em determinadas frações das classes 

populares que conseguiram entrar no jogo escolar (Mesquita, 2006). Por vezes 

aparecem os pequenos incidentes e percalços que adiam a ascensão social, como, por 

exemplo, a mãe que engravida quando o pai entra na Poli e é forçado a mudar para um 

curso mais fácil para trabalhar e ganhar dinheiro logo; ou ainda o pai, filho mais velho 

de uma extensa família, que perde sua mãe na adolescência e tem que trabalhar, ao 

mesmo tempo em que estuda, para ajudar o seu pai a criar os irmãos mais novos. 

 A virtude, constantemente reivindicada pelos entrevistados e que conforma o 

carisma grupal de sua família, é, segundo Bourdieu, um dos principais recursos da 

pequena-burguesia ascendente, possuidora de expectativas que não condizem com sua 

posição objetiva, já que elas prolongam o pendor ascendente da trajetória familiar de 

almejar mais do que já se tem: 

 “A pequena burguesia ascendente refaz, indefinidamente, a história das 
origens do capitalismo: para isso, ela só pode contar, a exemplo dos puritanos, 
com seu ascetismo. Nas trocas sociais em que outros podem contar com 
garantias reais – dinheiro, cultura, ou relações –, ela só pode oferecer 
garantias morais; pobre (relativamente) em capital econômico, cultural e 
social, ela só pode ‘justificar suas pretensões’, como se diz, e, por 
conseguinte, dar-se as oportunidades de realizá-las, com a condição de pagá-
las com sacrifícios, privações, renúncias, boa vontade e reconhecimento, em 
suma, com virtude” (Bourdieu, 2007, p. 315-6). 

 

 O mito de conquista e virtuosismo, contado e recontado pela maioria dos jovens 

entrevistados, e provavelmente presente no universo familiar, adquire a função de uma 

profecia que se realiza, uma força subjetiva que sustenta o esforço prático e o ascetismo 

desses jovens aplicados no estudo. Trata-se aqui da reprodução moral da família, uma 

forma de transmitir os valores e as virtudes inscritas na trajetória individual e coletiva. 

A propensão à ascensão social está inscrita, portanto, na própria identidade desse 

pequeno grupo, a família, que não lega aos herdeiros apenas os bens, as propriedades, 

mas também uma história – de ascensão ou declínio –, com nomes, fotos, experiências 

de conquistas e de derrotas, que solicita continuidade, mesmo que seja uma 

continuidade na transformação (Bourdieu, 2007, p. 75). 

 Contudo, nem todos os alunos do CEFET constroem um passado tão glorioso 

como o dos “imigrantes conquistadores”. Muitos descendentes de famílias brasileiras – 

com sobrenomes portugueses –, e membros das classes populares, assim como alguns 



 
 

  

descendentes de imigrantes de italianos e japoneses em uma posição social inferior às 

da pequena burguesia, apresentam mais hesitação na hora de contar a história de sua 

família, encurtando a conversa ou expressando um claro desconhecimento sobre seus 

antepassados. A tradição é construída por esses jovens a partir da geração dos pais, com 

muita hesitação e sem antiguidade.  

 Ainda assim esses jovens buscam, por meio da escola, a ascensão social que seus 

pais não obtiveram – ou só obtiveram parcialmente. Talvez sejam mais crentes no jogo 

escolar, enquanto oblatos – aqueles que devem à escola tudo o que são e que podem ser 

– do que os descendentes de imigrantes pequeno-burgueses em ascensão, pois sabem 

que sua salvação social depende mais absolutamente do jogo escolar (Nogueira, 1997). 

Porém, eles não contam com essa segurança difusa oferecida pela tradição familiar e 

pelas histórias de conquista dos antepassados que solicitam continuidade nos grupos de 

imigrantes mais estabelecidos. 

 A ausência, assim como a presença, de um passado glorioso, de um mito 

produzido sobre a origem da família no Brasil, não constitui um fator explicativo capaz 

de dar conta do fracasso ou do sucesso escolar dos alunos – talvez seja mais um dos 

efeitos de racionalização que a narração do passado encerra nas reconstruções a 

posteriori realizadas pelos agentes (Bourdieu, 1996). A constância de si, a virtude, a 

linearidade e o progresso na história contada de si, como a realização de um projeto da 

família, todas essas características daquilo que Bourdieu denomina de uma filosofia da 

história presente nas biografias – a ilusão biográfica – marcam os depoimentos de uma 

parte dos entrevistados, enquanto outra parte não demonstra tanta habilidade simbólica 

na construção do passado em função justamente das incertezas e da ausência de 

segurança que marcam seu presente. Essa segurança afetiva, uma herança de família, se 

transforma em um recurso simbólico que não deixa de ter seus efeitos sobre a trajetória 

dos jovens, sempre chamados à ordem, ou seja, a realizar o dever ser que está inscrito 

na trajetória de suas famílias. Eles precisam corresponder àquilo que é esperado deles e, 

principalmente, àquilo que eles esperam de si; em suma, eles precisam estar à altura de 

seu dever. 

“Ricardo: Se for pegar um espelho, 80% do que eu sou hoje se deve aos 
meus pais. 
Rosana: Eu a mesma coisa; tanto pela estabilidade financeira ou condição 
econômica, mas pelo fato dos meus pais serem pessoas muito boas, muito 
esforçadas, muito dedicadas. Eu procuro me espelhar neles. Eles passaram 
muita dificuldade... 



 
 

  

Ricardo: Ainda hoje eles falam que a gente está sofrendo tudo o que eles 
sofreram, e o que os pais deles sofreram. O que a gente está fazendo agora, 
eu vejo, talvez não seja tão pesado como o que eles fizeram... Então eles 
incentivam muito a gente... 
Ricardo: Só uma história que minha mãe contou é que ela cozinhava desde 
os sete anos. E ela morava em Vargem e tinha que estudar em Bragança. É 
uma cidade próxima... E os pais dela não podiam levar, e ela tinha que ir 
sozinha de ônibus... E ela voltava e já tinha que trabalhar no bar do meu 
avô... E aí eu vejo o que ela fez e vejo que preciso dar mais de mim. É 
engraçado” (Entrevista com Ricardo e Rosana, ambos descendentes de 
japoneses). 

 
 
A Escola Federal: vestibulinho e eleição 

 O investimento escolar é realizado com muito esmero por tais famílias da 

pequena burguesia paulistana; o capital escolar se torna o principal recurso investido na 

reprodução da posição social dessas famílias. Por ser pública e gratuita, e de qualidade 

equivalente aos melhores colégios particulares de São Paulo3, a Federal4 aparece como 

um recurso mais econômico e rentável durante o ensino médio para essas famílias de 

frações da pequena burguesia, assim como para alguns jovens das classes populares 

superselecionados que obtiveram um desempenho escolar muito acima da média em 

determinados colégios públicos de São Paulo e que conseguiram passar no vestibulinho 

da escola. Trata-se de um colégio que surgiu no início do século XX com o intuito de 

oferecer um ensino profissionalizante às classes populares, principalmente aos filhos de 

trabalhadores industriais. Em meados dos anos 1980, essa escola passou a ser 

reconhecida pela qualidade de sua formação propedêutica – a preparação para o 

vestibular –, sendo “invadida” pelas classes médias ávidas por um ensino de qualidade e 

gratuito que permitisse o acesso às universidades públicas (D’Angelo, 2007). 

 Os jovens entrevistados não entraram na Federal com o objetivo de obter uma 

formação técnica, mas sim uma formação que os prepare para o vestibular. O curso 

escolhido por eles na Federal é o de ensino médio, e não o técnico ou integrado [curso 

ao mesmo tempo técnico e de ensino médio], relegados aos membros de outras frações 

das classes médias e populares. 

 Para passar na Federal, os jovens enfrentaram um vestibulinho concorrido. Há 

quatro anos, os alunos que se formaram na Federal em 2009 enfrentaram uma 

concorrência de trinta candidatos por vaga [por volta de 7.200 candidatos para 240 

                                                 
3 O CEFET foi a única escola pública que ficou entre as dez melhores escolas de São Paulo, e as vinte 
melhores do país, segundo a classificação do MEC-INEP realizada a partir das notas no ENEM de 2008. 
4 Daqui em diante irei me referir ao CEFET (atualmente designado como IFSP) como Federal. 



 
 

  

vagas]. No questionário aplicado na Federal, pode-se observar que a grande maioria dos 

alunos estudou em colégios particulares no ensino fundamental [78%], ainda que tenha 

uma pequena proporção de alunos oriundos de escolas públicas [18%] e de outros que 

estudaram tanto em escolas públicas quanto particulares [4%]. Em geral, passaram na 

Federal os melhores alunos dos pequenos colégios, particulares e públicos, de diversos 

bairros da cidade de São Paulo – com predominância para Tatuapé, Ipiranga, Santana, 

Carrão, Vila Mariana – e de cidades da Grande São Paulo – Guarulhos, Mogi das 

Cruzes, Osasco.  

 Devido ao fato de serem altamente selecionados pelo vestibulinho, os jovens 

chegam à escola com uma bagagem de capital escolar maior do que a encontrada em 

outras escolas públicas da cidade de São Paulo e, principalmente, com um sentimento 

de eleição. Eles constroem uma auto-imagem – “os alunos da Federal” – como 

membros de um grupo de excelência, com um carisma grupal alicerçado no mérito 

escolar. Graças ao poder e às conquistas específicas no jogo escolar obtidas por esses 

alunos, eles criam uma imagem de si, individual e coletiva, como membros de um grupo 

carismático, portador de virtudes que os outros grupos, alunos de outras escolas e até 

mesmo os alunos matriculados nos cursos técnicos ou no ensino superior da própria 

Federal, não têm. 

 Um dos efeitos dos vestibulinhos refere-se a esse sentimento de eleição que 

serve para confirmar a crença no “dom”, na “inteligência” e na “capacidade” dos alunos 

da Federal para jogar o jogo escolar. Dessa forma, esses jovens adquirem certa 

obrigação de estar à altura de seu sucesso escolar, de seu mérito, buscando novas 

conquistas, desejando mais do que já possuem no jogo. 

 Os alunos entrevistados também fortalecem sua crença no “dom” ao prestar 

diversos tipos de vestibulares e de provas, ainda que não pretendam realizar tais cursos. 

Observa-se entre os entrevistados o fato de alunos que querem cursar Medicina, e não se 

sentem preparados para passar no vestibular extremamente concorrido para essa 

carreira, que prestam provas para cursos menos concorridos, para adquirir experiência – 

como eles alegam –, ainda que no ano seguinte continuem fazendo cursinho e não se 

matriculem nesses cursos. Algo que pode parecer sem sentido, uma espécie de loucura, 

possui sua razão sociológica de ser: serve para fortalecer a crença desses jovens no jogo 

escolar, para motivá-los. A aprovação nos vestibulares como “treineiros” – às vezes 

entre os primeiros –, a conquista de bolsas em cursinhos pré-vestibulares, a realização 

de simulados e a imagem de si como membro de um grupo selecionado e eleito pela 



 
 

  

escola, construída também por meio de provas de seleção, joga água para o moinho da 

produção da doxa, da adesão prática aos pressupostos indiscutíveis do jogo escolar. 

Segundo Bourdieu, 

 “A crença é constitutiva do pertencimento a um campo... A fé prática é o 
direito de entrada que tacitamente todos os campos impõem, não somente ao 
sancionar e ao excluir aqueles que destroem o jogo, mas fazendo de forma 
que, praticamente, as operações de seleção e de formação dos recém-
admitidos (ritos de passagem, exames, etc.) sejam de natureza a obter que 
eles atribuam aos pressupostos fundamentais do campo a adesão indiscutida, 
pré-reflexiva, ingênua, nativa, que define a doxa como crença originária”. 
(Bourdieu, 2009, pp. 110-112).  

 
 Esses jovens procuram experimentar o êxito escolar, se acostumando com as 

conquistas. Trata-se aqui de experiências excitantes que os jovens vivenciam nesses 

constantes exames, o que impulsiona a gana – a libido – por novas conquistas no jogo 

escolar. Nogueira, pesquisando os efeitos do “treineiro” entre os alunos de um colégio 

federal em Belo Horizonte, afirma: “o que aparece com força inesperada, nos 

depoimentos, é que os resultados positivos do treino incidem menos no plano cognitivo 

ou do saber-fazer, e mais no plano emocional. A tal ponto que me parece lícito afirmar 

que sua mais poderosa atuação consiste em seus efeitos tranquilizadores e 

reconfortantes” (Nogueira, 2003, p. 135). 

 Essas experiências também afastam o sentimento de culpa que poderia ser 

produzido em tais situações – e que em algumas entrevistas aparece –, característico de 

grupos em ascensão social que não se sentem à altura do que conquistam e passam a 

pensar naqueles que abandonaram o jogo escolar – ou, como é mais frequente hoje em 

dia, naqueles que ficaram relegados a instituições precárias do ensino público 

(Bourdieu, 1998b). A illusio, o envolvimento no jogo escolar implica, portanto, o 

esquecimento daqueles que abandonaram o jogo – ou nem conseguiram entrar 

seriamente nele. Para a produção da illusio, as experiências de conquista escolar são, 

portanto, essenciais, pois reforçam a crença no mérito individual nesse grupo marcado 

por uma posição de insegurança estrutural – a pequena burguesia –, em que se pode ser 

grande, assim como decair a qualquer momento. 

 

A timidez e a crença no mérito 

 A timidez de alguns jovens entrevistados no Federal, em particular dos 

descendentes de japoneses e das meninas, revela essa falta de segurança que caracteriza 

a relação deles com o mundo e a cultura, principalmente quando o assunto se distancia 



 
 

  

do âmbito escolar, como na discussão promovida na entrevista sobre as perspectivas 

políticas e a forma como eles imaginam o mundo daqui a seis ou sete anos. O índice de 

não respostas e o silêncio constrangedor revelam a falta de desenvoltura e do tato para o 

blefe quando uma questão foge de seu domínio, disposições características das frações 

das classes dominantes. A representação de que não estão à altura do que devem ser 

gera uma espécie de insatisfação constante e uma ansiedade, manifesta na relação 

apressada que eles têm com o tempo e o mundo (Bourdieu, 2007: p. 195-6). 

 Na fala de Rosana, uma descendente de japoneses entrevistada, esse elemento da 

identidade de alguns alunos da Federal é explicitado: “Eu não consigo fazer isso que é 

necessário para ser advogado. Aí eu ficava pensando se irei conseguir me dar bem em 

uma carreira que é preciso ser firme, não mostrar minhas emoções. É difícil. Eu fico 

pensando muito se vou conseguir escrever bem, porque tem muita gente que escreve 

melhor do que eu, eu não consigo achar as palavras certas...”. Nesse momento da 

entrevista, ela é interrompida por seu namorado, também descendente de japoneses: 

“Ela que diz... Ela sempre tem nota máxima em redação”. Neste trecho temos o jogo 

duplo que caracteriza a insegurança dos jovens da pequena burguesia. A jovem afirma 

que é incapaz – “acho que não consigo” –, esperando que alguém intervenha e reafirme 

seu mérito, que ela está à altura do que deve fazer e ser, em suma, que ela possui valor. 

É o que chamamos, por vezes, de falsa modéstia, especialmente forte nessas frações da 

pequena burguesia, e entre as meninas. 

 Em algumas discussões no colégio sobre a política de cotas do Governo Federal, 

a crença no mérito, essencial na composição da identidade dos alunos, foi defendida 

com muito ardor. Poucos cederam ante o argumento de que uma instituição pública, 

como a Federal, deveria atender, prioritariamente, alunos que estudaram em colégios 

públicos durante o ensino fundamental, e não aqueles que estudaram em colégios 

particulares. A afirmação de que uma minoria de alunos das escolas públicas conseguiu 

entrar no colégio, recorrendo unicamente a sua inteligência, repõe o mito liberal da 

mobilidade social pelo mérito intelectual, particularmente forte nessas frações da 

pequena burguesia. O individualismo, como crença e prática social, surge, portanto, 

como um dos elementos que compõe a identidade desses jovens. Na entrevista com 

Rosana, podemos ver essa identificação com o mérito e o individualismo, 

particularmente forte entre os alunos tidos como mais estudiosos, dedicados, por vezes 

reconhecidos pelos outros e por si mesmos como nerds: “Entre a gente tem aqueles que 

são mais estudiosos, não fechados, mas mais estudiosos, que levam mais a sério. Eu me 



 
 

  

colocaria nesse grupo... Eu sou contra você se dedicar e alguém se aproveitar, puxar do 

seu esforço para se aproveitar de você e depois se dar melhor. O esforço pessoal deve 

ser mantido e valorizado”. 

 

Um Colégio com ares de Faculdade 

 A illusio, no sentido de Bourdieu (2001, p. 199-203), a crença e a aceitação do 

jogo escolar, a crença de que vale a pena jogar esse jogo, prestar atenção no professor e 

estudar para as provas quando necessário – e não jogar a toalha como costuma acontecer 

em muitos colégios públicos, e em alguns particulares, em que alunos e professores 

simplesmente desistem e se afundam na ilusão enganadora – é tão incorporada por esses 

jovens que a Federal pode ser menos coerciva e disciplinar do que a maioria das outras 

instituições escolares. Segundo os alunos, há um “clima de liberdade” que predomina na 

escola, que “os prepara para o que vão encontrar na Faculdade”: 

“É que aqui [na Federal] é bem diferente dos colégios particulares. Dá uma 
boa base para a universidade. Aqui você tem que ser meio autodidata, estudar 
por conta própria, não é que nem em um colégio particular que os professores 
dão a matéria de mão beijada, e falam o que vai cair na prova. Aqui o 
professor te dá a base, e se você quiser saber mais, tem que se virar... Na 
minha antiga escola, você era meio que obrigado a estudar. Aqui você tem 
muita liberdade, você pode sair qualquer hora, entrar a hora que quiser... Aqui 
tem que ter vontade...” [Alexandre]. 
  

 Essa realidade só é possível quando existe a crença no jogo escolar, 

particularmente forte nesses alunos, com méritos escolares já acumulados, oriundos de 

frações da pequena burguesia ascendente que dependem da escola para sua salvação 

social. Os alunos trazem incorporada a responsabilidade e o autocontrole; não 

necessitam que alguém exerça uma coerção externa e que uma autoridade negocie e 

afirme a todo o momento as regras e o sentido do jogo. A coerção é altamente 

interiorizada; a socialização fez com que cada um adquirisse um autocontrole e uma 

disciplina que são fundamentais nos combates específicos do jogo escolar e, em um 

nível mais abrangente, na luta de classes pela classificação social. 

 Muitos alunos constroem uma imagem de si nas entrevistas alicerçada na 

disciplina e, como veremos, na seriedade. Como essa disciplina é algo interiorizado, 

uma segunda natureza, não se trata de uma disposição que se escolhe e que seja fácil de 

ser abandonada. Na entrevista com Viviane, filha de empresários, há, inclusive, uma 

tensão em relação aos pais, fundamental na construção da imagem que ela tem de si e 

que quer apresentar ao entrevistador:  



 
 

  

“Meus pais não queriam que eu fizesse medicina... Para eles eu tinha que relaxar, 
curtir a vida: ‘você é bonita, curte a vida, aproveita, com responsabilidade... Não 
vai se matar, fazer tanta aula, plantão, vai ganhar pouco’. No final, eu falei que 
era isso mesmo. Mas eles são minhas principais tentações. Quando eu estou 
estudando, eles falam: ‘oh, vamos para o Shopping, vamos viajar’... É aquela 
história, eu brinco com eles, e eles ficam possessos, de manter a burguesia 
brasileira rica e burra”. 

 

 Além da autoafirmação pelo contraponto aos pais, a “burguesia brasileira rica 

e burra”, que confirma a singularidade da posição da estudante, perto e distante, ao 

mesmo tempo, da posição dos pais, pode-se ver como esses jovens são herdados pela 

herança dos pais a partir de uma negação relativa da estrutura do patrimônio familiar, 

predominantemente econômica, que não deixa de ser uma forma rentável, ainda que 

não em termos estritamente econômicos, de ampliar e diversificar as aplicações, 

acumulando um capital cultural não herdado. Viviane é um dos casos dos alunos da 

Federal que não pertencem à pequena burguesia; ela pertence à própria classe 

dominante: ela tenta se deslocar da posição dos empresários industriais, herança de 

sua família, para uma posição intermediária, enquanto médica, no meio de campo 

entre o polo da cultura e o polo econômico. O deslocamento no campo social não é, 

portanto, vertical, como o deslocamento da pequena burguesia, mas horizontal. Tal 

deslocamento só é possível pelo fato de ser mulher; essa desvantagem nos papéis de 

gênero se converte em uma vantagem relativa, pois liberada do papel que seria 

exigido de um filho homem – assumir os negócios da família (Nogueira, 2004) –, ela 

pode se entregar a outros jogos sociais, como o escolar, e sonhar em se tornar médica. 

Dessa forma, ela possui a pretensão de se distanciar relativamente dos pais no campo 

social, convertendo o patrimônio para dar continuidade a ele, uma ordem mantida 

pela ruptura. 

 

A seriedade e o ascetismo da pequena burguesia 

 As classes de duas faces, segundo Elias, como a pequena burguesia, são as 

classes sociais mais pressionadas e que, por isso, precisam desenvolver estratégias 

apuradas de autocoerções civilizadoras, já que sofrem com as pressões vindas de dois 

lados (Elias, 2001, p. 262-3): uma de baixo, das classes populares que tentam ascender 

socialmente, passando a fazer parte do jogo escolar, e a pressão de cima, das frações das 

classes dominantes que elevam diversas barreiras, como o vestibular ou as mensalidades 

de algumas faculdades, além das mais sutis, relacionadas ao capital simbólico e social, 



 
 

  

que impedem a entrada dos pequenos burgueses nos ambientes seletos dos bem-

nascidos. 

 Os jovens do Federal possuem, para fazer frente a tais pressões sociais, uma 

seriedade, ou, nos termos de um dos entrevistados, “uma maturidade”, uma 

determinação social precoce. Um índice dessa seriedade é o número baixíssimo de não 

resposta à pergunta feita aos alunos do terceiro ano sobre qual curso e qual faculdade 

eles pretendem cursar no próximo ano [apenas 4 estudantes dos 239]. Essa seriedade é, 

segundo Bourdieu, uma característica dos agentes que agem de acordo com o dever ser 

inscrito em seu habitus, daqueles que são herdados pela herança – nem que para isso 

tenham que transformar a estrutura do patrimônio familiar – e que acabam se 

envolvendo nos jogos sociais sérios, tais como o jogo escolar. 

 A seriedade e as autocoerções civilizadoras convertem-se, no caso desses jovens, 

em um ascetismo extremamente rigoroso, expresso na forma como eles lidam com o 

tempo, esquadrinhado e organizado de forma meticulosa para a realização, narrada 

como se fosse quase milagrosa, da conversão do capital econômico em capital cultural. 

Não podendo recusar os valores das classes dominantes, com o risco de derrubar a 

barreira simbólica que os separa das classes populares, os jovens dessas frações 

investem pesado no próprio jogo legítimo da cultura legítima. Eles investem seu tempo 

em alguns cursos e atividades fora da escola, como, em primeiro lugar, nos cursos de 

línguas, e, em seguida, e de maneira menos sistemática, salvo exceções, nos cursos de 

dança, de teatro, de artes plásticas, de música, na prática de esporte e, por fim, no 

terceiro ano do ensino médio, no cursinho pré-vestibular. 

 Uma grande parte dos alunos da Federal já fez um curso de inglês, alguns na 

Cultura Inglesa [todos os 18 entrevistados fizeram cursos de inglês; 7 deles fizeram na 

Cultura Inglesa]. Ainda que não viajem frequentemente para o exterior e não tenham 

frequentado as escolas infantis e de ensino fundamental bilíngues de São Paulo, e, por 

isso, não tenham uma relação de naturalidade com outras línguas, a maioria afirma 

possuir um inglês fluente. Alguns terminam seus cursos com um intercâmbio de um ou 

dois meses na Inglaterra, nos EUA ou no Canadá. Outros iniciaram ainda durante o 

ensino médio cursos de francês, alemão, italiano, japonês ou espanhol, ao mesmo tempo 

em que terminam o curso de inglês, porque, segundo uma das entrevistadas, o inglês é a 

língua “que o mundo pede”. 

 Nas entrevistas, quando eles descrevem a forma como almoçam, percebe-se 

como o tempo se torna um recurso extremamente precioso no jogo escolar: uma parte 



 
 

  

dos alunos do colégio almoça super rápido [em geral, no Shopping ao lado da escola], 

ou “só engole um lanche”, para dar tempo de revisar a matéria do cursinho e da escola. 

Alguns alunos contraem úlceras e gastrite nessa luta contra o tempo; outros tentam 

racionalizar ao máximo a alimentação, para aumentar o desempenho escolar. Segundo 

Viviane, “esse ano tem que comer de três em três horas, tomar bastante água, senão 

você não vai agüentar. Não pode ficar gripada, senão você vai ficar com sono. Não pode 

se cansar, porque não tem válvula de escape”. 

 No terceiro ano do ensino médio surge ainda o cursinho, um recurso essencial 

para garantir o acesso ao ensino superior utilizado em larga escala pelos alunos da 

Federal [58% dos alunos do terceiro ano do ensino médio estavam matriculados em 

cursinhos no segundo semestre de 2009]. Os cursinhos “buscam os alunos da Federal”, 

segundo alguns professores da escola, concedendo bolsas para que representem o nome 

do próprio cursinho, pois com esse ascetismo e dedicação aos estudos, e o capital 

escolar acumulado, eles são fortes candidatos a estar entre os primeiros colocados nos 

principais vestibulares do país. A rotina não é nada fácil; mas a maioria afirma não 

estranhar o fato de estudar pela manhã na Federal e pela tarde no cursinho: eles dizem 

que estão disciplinados, desde pequenos, a uma carga pesada de atividades fora da 

escola. Juliana, descendente de japoneses, disse na entrevista que ela “aguenta” estudar 

na Federal e no cursinho pelo fato de “estar acostumada” – uma forma de descrever o 

habitus – a ter várias atividades no mesmo dia, desde pequena. 

 

 

 

Conclusão: um amor sem jeito pela cultura 

 Pelo fato de sofrerem a pressão tanto de cima como de baixo na luta entre as 

classes pela classificação social, e sem a herança – em especial o capital social e cultural 

– que garante a segurança e a naturalidade das frações intelectuais da classe dominante 

em relação à cultura, os jovens dessa fração da pequena burguesia ascendente não 

conseguem converter o esforço e o trabalho escolar em amor puro pela cultura, em uma 

entrega desinteressada ou vocação. O esforço transparece, dessa forma, como esforço, 

sacrifício e cansaço. Eles não conseguem apagar os vestígios da gênese de sua cultura; 

ela ainda se manifesta como aprendida, conquistada e escolar.  

 Por vezes, nas entrevistas, a relação desses jovens com a cultura é apresentada 

como instrumental. Trata-se de adquirir uma língua, ou um conhecimento de literatura, 



 
 

  

porque “é importante para o vestibular”, ou realizar um intercâmbio porque “é um 

destaque no currículo”. Por isso alguns demonstram certo cálculo na relação com a 

cultura que não é uma herança que se dissimula na familiaridade; pelo contrário, esses 

jovens levam a cultura de forma demasiado séria, é uma questão de vida ou morte para 

eles, não conseguindo se distanciar e agir de forma desenvolta em relação a ela 

(Bourdieu, 2007, p. 310). 

 À maneira de seus avós que entesouraram e pouparam o máximo de recursos 

econômicos possíveis, pensando nos lucros futuros e no futuro de sua família, esses 

jovens são entesouradores de cultura, lutam para adquirir o máximo de conhecimento no 

menor tempo possível, sendo, por exemplo, consumidores vorazes dos materiais de 

divulgação científica, literária e artística [como as revistas Superinteressante, Bravo, 

Cult, Scientific American]. Ao comentar a formação de seu pai, um dos entrevistados 

traduz esse caráter de entesourador cultural: “meu pai tem inglês”. O domínio de uma 

língua estrangeira aparece como se fosse uma propriedade, um capital – que não deixa 

de ser – adquirido, comprado, aprendido, em suma, conquistado, e não algo natural, 

familiar, herdado, que se dissimula a origem e o modo de aquisição. 

 Vejamos a descrição da primeira visita ao Museu de uma das entrevistadas que 

permite problematizar a relação com a cultura desse grupo de jovens: 

“Sempre gostei de arte. Quando bem pequenininha, tinha na escola uma atividade 
sobre o Miró. E na época teve uma exposição. Aí eu fiquei enchendo o saco dos 
meus pais: ‘Me leva! Me leva! Me leva!’ Aí você imagina uma criancinha de uns 
cinco anos no Miró, maravilhada com os quadros. Meus pais sempre gostaram de 
arte, mas é aquela coisa limitada, porque eles nunca tiveram acesso. Mas lá em 
casa, se você for ver é cheia de quadros impressionistas, que minha mãe gosta. Eu 
também adoro arte impressionista por causa deles” (Entrevista com Gabriela). 
 

 Há, nesse trecho, em primeiro lugar, a tentativa de afirmar o dom, e de se auto-

afirmar, pela contraposição aos pais, como alguém com qualidades carismáticas 

superiores: “sempre gostei de arte”, “imagina uma criancinha”. Porém, algumas frases 

abaixo, a jovem traz à tona a verdade sociológica da relação dos pais com a arte, 

quebrando o encanto carismático – “eles nunca tiveram acesso” –, para, em seguida, 

retornar ao mito familiar – “eu também adoro arte impressionista por causa deles”. Os 

pais são fundamentais para a conquista do capital cultural, pois já deixam aos filhos 

uma pequena herança cultural, e são, em seguida, ultrapassados pelos jovens que, por 

intermédio da escola, passam a sonhar com um universo cultural mais amplo. 



 
 

  

 Pelo fato de serem outsiders no campo da cultura e de tentarem transpor as 

barreiras que separam as frações da pequena-burguesia ascendente das frações da classe 

dominante, esses jovens podem ter uma visão mais profunda e materialista das regras 

dos jogos sociais desinteressados, ainda que não dominem totalmente o outro aspecto 

importante de tais jogos: a relação apaixonada com a cultura. Dessa forma, a verdade 

sociológica objetiva da cultura como um capital cultural, um investimento específico, 

transparece nas entrevistas. Eles amam, na expressão de Simmel, aquilo por que se 

sacrificaram ou se sacrificam – por isso as conquistas e os sofrimentos de seus pais e 

avós se tornam um espelho, uma referência. Na geração dos alunos da Federal, o 

principal objeto de sacrifício é a cultura. Eles cultivam, portanto, um amor um pouco 

interesseiro pela cultura, e não um amor puro; porém, ele não deixa de ser uma forma de 

amor, um pouco sem jeito, tímido, mas que justifica antigos sacrifícios e alimenta a 

gana por novas conquistas no jogo escolar e social. 
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