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RESUMO 

 

Esse trabalho foi desenvolvido a partir de uma conversa informal com uma professora de 

ensino médio da cidade de Angra dos Reis. Durante a nossa conversa, ela se mostrou muito 

descrente com a possibilidade de que alguém pudesse sair da classe social no qual está 

inserida e passar por uma mobilidade social (como se classe social fosse predeterminante do 

seu futuro). Diante disso, surgiu a necessidade de entender quais são as determinações que 

propiciam a  algumas pessoas uma ascensão social enquanto que a outras não. Para execução 

desse trabalho foram feitas algumas revisões bibliográficas e um estudo de caso com 

professores do Instituto de Educação de Angra dos Reis, da Universidade Federal Fluminense 

(IEAR / UFF) que conseguiram burlar o sistema capitalista em que vivem e se tornarem 

doutores, quando o contexto social deles não os possibilitaria tal mobilidade. Vimos que 

vários fatores contribuem para a ascensão social, dentre eles, porém, o apoio dado pelas 

famílias, principalmente da mãe, quando este vem aliado de uma personalidade forte, tem 

grande influência sobre as mudanças sociais que ocorrem com o indivíduo. No entanto, 

quando o aluno não encontra bases na família ou nos grupos sociais no qual ele está inserido, 

a escola é o instrumento usado como agente capaz de dar diretrizes para que o aluno decida a 

carreira que quer seguir. 

 

 

Palavras-chave: Mobilidade Social. Educação. Classe Social. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study was developed, from the, a casual talk, with a high school teacher of the Angra dos 

Reis city. During the conversation she showed to be very skeptical about the possibility that 

someone could leave the social class in which it is inserted and pass through a social mobility 

(As if social class could define the future of someone). Thus, the need to understand what are 

the variables that lead to some people a social rise while others do not. To perform this study, 

were made some bibliographic reviews and a case study  with teachers of the Educational 

Institute of Angra dos Reis of the Federal Fluminense University (IEAR / UFF), who got to 

evade the capitalist system where they live and become doctors while their social context 

could not allow such mobility. However, when the student finds no basis in the family or in 

social groups in which it is inserted, the school is the instrument used as an agent able to give 

guidelines for the student to decide the career you want to follow 
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1 INTRODUÇÃO 

  

  A ideia desse trabalho surgiu a partir de um diálogo informal com uma professora de 

ensino médio de Angra dos Reis, quando nos encontramos em um ônibus durante uma 

viagem. Durante a conversa percebi que não havia nela paixão pelo o que fazia, e nesse 

diálogo ela falou que o mundo é assim como é, uns nasceram para serem pobres e outros para 

serem ricos e essas duas classes não poderiam se misturar. Segundo essa professora é um 

absurdo ter ao lado da sua casa, na zona sul do Rio de Janeiro, uma favela onde os moradores 

teriam os mesmos “privilégios” que ela (mora na zona sul e perto da praia). Além disso, as 

pessoas de classe mais baixas deveriam entender que por mais que elas se esforcem, nunca 

serão como “nós”, ainda que usem uma roupa de marca ou um tênis caro, a pobreza sempre 

estará estampada na cara deles, porque o que demonstra a classe de uma pessoa não é o que 

ela veste e sim a forma como se comportam, os gostos musicais, a pele, o cabelo, etc.. 

Argumentava ainda, que onde trabalhava o destino das meninas e meninos já estavam 

traçados, elas teriam um monte de filhos, abandonariam a escola e iam trabalhar como 

doméstica para sustenta-los, seguindo os mesmos passos das mães. Enquanto que os meninos, 

para manterem o padrão de vida que almejam, iam vender drogas no morro. 

A fala dessa professora me trouxe grande indignação, pois, ainda que ela não tenha 

percebido, eu era empregada doméstica oriunda de uma família pobre, com um pai 

semianalfabeto e uma mãe que só conseguiu concluir o Ensino Médio com quase cinquenta 

anos de idade. E que, diferente do que ela “predestinou” para as suas alunas, estou tendo a 

oportunidade de fazer um curso superior. Além disso, a pobreza nem sempre está tão explícita 

como ela disse, pois se assim fosse, ela não teria sequer se aproximado de mim, ou mesmo 

criticado tanto a minha classe. Prova disso foi a cara de espanto feita por ela no momento em 

que soube quem eu era e os rumos diferentes que a nossa conversa tomou a partir desse fato. 

Diante disso surgiram duas questões. A primeira diz respeito ao significado de classe 

social. A segunda é que, considerando o modo de produção capitalista em que estamos 

inseridos, quais são as determinações que propiciam a alguns indivíduos uma mudança de 

classe social? 

Para responder a estas perguntas, fiz uma revisão bibliográfica com alguns autores que 

se debruçaram sobre o tema. Dentre eles se destacam: Pierre Bourdieu, Jailson de Souza 

Silva, José Paulo Netto, M. Benedita Portugal e Melo e Pablo Gentili, dentre outros. Procurei 

também, o significado de “Classe Social” em dicionários distintos. Posteriormente, entrevistei 
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pessoas que tiveram uma mudança de classe social real, para tentar entender como se deu esse 

processo em suas vidas, suas semelhanças e diferenças, além, de relacionar com aquilo que 

tinha lido até então. 

 

2 CLASSE SOCIAL 

 

Para a definição de classe social procurei esclarecimentos nos Dicionários de política, 

de sociologia e de conceitos históricos. No dicionário de sociologia, OSBORN (2008, p. 8-9) 

dá uma definição simples: 

 

CLASSE SOCIAL. É um agrupamento legalmente aberto, mas na realidade 

semifechado; solidário; antagônico em relação a outras classes sociais; em parte 

organizado, mas principalmente sem organizado; em parte consciente da sua unidade 

e existência, e em parte não; característico da sociedade ocidental a partir do Século 

XVIII; é multivinculado, unido por dois liames uni vinculados, o ocupacional e o 

econômico (ambos tomados no sentido mais lato) e por um vínculo de estratificação 

social no sentido da totalidade dos seus direitos e deveres basicamente diferentes das 

outras classes sociais (Sorokin). 

 

Tanto no dicionário de política quanto no de conceitos históricos os autores citados 

como referência são Karl Marx e Max Weber. Porém, esses autores partem de pontos de vista 

distintos. Segundo o dicionário de política, para Marx o conceito de classe social está 

relacionado à disputa de classes. Essa luta se dá na relação entre os proprietários e o 

proletariado. Marx acreditava que a classe média - que intermediava essas duas primeiras - se 

extinguiria, pois, penderia para um lado ou outro, restando somente essas duas classes. 

 

Para Marx, as Classes são expressão do modo de produzir da sociedade no sentido 

de que o próprio modo de produção se define pelas relações que intermedeiam entre 

as Classes sociais [...]. Numa sociedade em que o modo de produção capitalista 

domine, sem contrastes, em estado puro, as Classes se reduzirão fundamentalmente 

a duas: a burguesia, composta pelos proprietários dos meios de produção, e o 

proletariado, composto por aqueles que, não dispondo dos meios de produção, têm 

de vender ao mercado sua força de trabalho (CAVALLI, 1998,  p. 171). 

 

Nesse caso a classe detentora dos meios de produção é a mesma que domina o meio 

político e a cultura dominante. 

LENIN apud BENSAÏD (2013, p.44), no entanto, nos mostra que Marx não chegou a 

formular uma definição definitiva para o termo, e indica a definição realiada por Lenin como 

a que seria mais “pedagógica”: 
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Chamam-se classes a grandes grupos de pessoas que se diferenciam entre si pelo seu 

lugar num sistema de produção social historicamente determinado, pela sua relação 

[...] com os meios de produção, pelo seu papel na organização social do trabalho e, 

consequentemente, pelo modo de obtenção e pela dimensão da parte da riqueza 

social de que dispõem . 

 

Em contrapartida, encontramos o pensamento de Weber em relação à classe social: 

 

Weber o define claramente, limitando, porém, seu alcance teórico à descrição de um 

campo muito restrito de fenômenos. Parte de uma definição estritamente econômica 

do conceito de Classe; segundo tal definição, fazem parte de uma Classe todos 

aqueles que possuem a mesma situação em relação ao mercado, ou seja, têm as 

mesmas possibilidades objetivas de acesso aos bens escassos que o mercado oferece. 

Os fatores que influem na situação em relação ao mercado e, portanto, na situação 

de Classe, são da mais variada natureza [...]. A propriedade não é, porém, o 

fundamento da divisão da sociedade em classes; é tão-só uma fonte frequente de 

privilégios e de discriminação no mercado (CAVALLI, 1998, p. 173). 

  

Ainda segundo CAVALLI (1998, p. 173): 

 

O ponto fulcral da divergência das duas concepções é que, enquanto para Marx a 

Classe constitui o elemento central na análise das relações entre o econômico, o 

político, o social e o cultural, e o contorno das Classes vem a ser como que o corte 

por onde é possível examinar a estrutura da sociedade e sua dinâmica, para Weber a 

Classe só adquire relevo dentro da ordem econômica e suas divisões não 

correspondem necessariamente às que se verificam na ordem política e social. 

 

Dentro desse raciocínio de classe social encontrei no “Dicionário de Conceitos 

Históricos” algo que se distancia um pouco do que eu tinha visto até então. Segundo o 

dicionário, existe uma linha de pensamento do autor Peter Burke que diz que não há uma 

divergência entre o pensamento de Marx e Weber, pelo contrário, eles se complementam, 

visto que ambos respondem a questões distintas. 

 

Para muitos autores, os modelos marxista e weberiano são antagônicos. Mas para 

Peter Burke, eles são complementares, pois Marx e Weber tentaram responder a 

questões distintas: o primeiro enfatizou o poder e o conflito, o segundo se interessou 

mais pelos valores e estilos de vida. Ou seja, ambos analisaram diferentes 

características da estrutura social. Burke chega a afirmar que o modelo de ordens 

weberiano é mais aplicável às sociedades pré-industriais, enquanto o modelo 

marxista de classes é mais aplicável ao entendimento das sociedades industriais 

(SILVA; SILVA, 2009, p. 65). 

 

Não cabe nesse trabalho aprofundar a linha de pensamento de nenhum autor, muito 

menos tomar partido sobre qual é o certo ou errado. O objetivo aqui foi somente entender o 
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conceito de classe social, e a partir daí formular uma hipótese para então responder à próxima 

questão. 

É sabido que vivemos numa sociedade capitalista, e ainda que a professora de Angra 

dos Reis tenha falado que estamos ‘predestinados’ a viver na classe em que nascemos, 

conhecemos casos em que foi possível a algumas pessoas ascenderem de uma classe para 

outra. Para estudarmos alguns desses casos, é necessário antes, entender o modo de produção 

capitalista. 

 

3 O MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA 

 

Em primeiro lugar, é importante destacar que a base do modo de produção capitalista 

(MPC) é acumulação. Sem ela o MPC não existiria. 

O capitalista visa obter a mais-valia
1
, e essa tende a ser cada vez maior, na medida em 

que se investe no aumento da produção de mercadoria, comprando máquinas novas, 

contratando novas forças de trabalho, etc. Além disso: 

 

O capitalista pode aumentar a taxa de exploração prologando a jornada de trabalho, 

intensificando o ritmo e as cadências, introduzindo inovações, pressionando os 

salários para abaixo do valor da força de trabalho etc. dois outros elementos 

interferem ainda no processo de acumulação. O primeiro é o aumento da 

produtividade do trabalho, que acelera a acumulação; o segundo é a magnitude do 

capital investido: quanto maior o seu volume, maior a acumulação (NETTO,  

BRAZ, 2008, p. 127). 

 

O MPC não apenas é uma forma de exploração de trabalho, mas é também uma forma 

de competição entre os capitalistas. Quem entra nesse mundo tem duas opções. A primeira é 

se render a esse modo e entrar na disputa, e a segunda é ‘sair fora jogo’, pois a concorrência 

estará investindo cada vez mais na melhoria dos seus produtos e serviços enquanto o outro 

fica ultrapassado. 

 

Ao lado da concentração de capital, a dinâmica da acumulação capitalista revela 

outra tendência do movimento do capital, o processo de centralização. Este, à 

diferença do anterior, não implica um aumento de capital em função de uma nova 

acumulação, mas tão-somente o aumento de capital pela fusão de vários outros. A 

centralização do capital realiza-se pela união de capitais já existentes. Operando 

conjuntamente, concentração e centralização promovem o surgimento dos 

monopólios. Os dois processos ocorrem tanto no âmbito da produção industrial 

                                                 
1
Mais-valia é o termo empregado por Karl Marx à diferença entre o valor final da mercadoria produzida 

e a soma do valor dos meios de produção e do valor do trabalho, que seria a base do lucro no sistema capitalista. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_produ%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
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quanto nos setores bancário e comercial... consequência importante da concentração 

e da centralização do capital é a mudança que acarretam na concorrência própria ao 

MPC; à medida que ambas avançam, a concorrência tradicional é substituída pela 

concorrência entre um número bem mais reduzido de grandes e poderosas empresas 

(NETTO, BRAZ, 2008, p.131). 

 

Uma das características do MPC é o grande contingente de desempregados, mais 

notório principalmente em países com baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e é 

justamente esse exército industrial de reservas que mantém esse modo de produção, com a 

exploração dos trabalhadores e a desvalorização do profissional. 

 

A acumulação de capital também impacta fortemente a classe operária. No seu 

desenvolvimento, acompanhado pela concentração e pela centralização, a principal 

consequência para os trabalhadores é a constituição do que Engels designou como 

exército industrial de reserva – ou seja, um grande contingente de trabalhadores 

desempregados, que não encontra compradores para sua força de trabalho. Os 

capitalistas valem desse contingente de desempregados para pressionar para baixo os 

salários; aliás, os próprios capitalistas dispõem de meios para forçar o desemprego. 

Mas o exército industrial de reserva não resulta de uma intenção consciente da classe 

capitalista, embora esta se sirva dele estrategicamente para os seus objetivos – tal 

exército é um componente necessário e constitutivo da dinâmica histórico-concreta 

do capitalismo. Não há exemplo da economia capitalista sem desemprego (NETTO,  

BRAZ, 2008, p.132). 

 

Muito mais que a produção e reprodução de mais-valia, o MPC se sustenta pelas 

relações sociais, pois o proprietário necessita comprar a força de trabalho e o trabalhador 

necessita vendê-la. Dessa forma, só existe MPC mediante essa relação social que põem em 

posição opostas proprietários e empregados. 

Entendido o que é classe social e o modo de produção capitalista, cabe agora entender 

como é possível um sujeito passar de uma classe à outra. 

 

4 A ESCOLA 

 

Segundo o sociólogo francês Pierre Bourdieu, a escola poderia ser um grande 

instrumento de mudança social. No entanto, a forma como a escola está inserida na sociedade 

só faz com que ela seja reprodutora do sistema que vivemos. “Isso acontece justamente por 

privilegiar a cultura dominante, ao valorizar relações com os conhecimentos associados aos 

padrões de elite, ao construir e favorecer modos de avaliação cujos critérios também 

repousam sobre distinções sociais.” (CATANI, 2011, p.17). 

Um dos exemplos clássicos dados por Bourdieu é a questão da língua. Qualquer 

pessoa é capaz de falar o idioma do seu país, até os estrangeiros que ficam um tempo nele 
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conseguem se comunicar com facilidade. No entanto, a língua valorizada na maioria dos 

espaços sociais é a língua culta. Inclusive é uma exigência das escolas, independente do 

contexto social em que está inserida, que se utilize a norma culta em seus espaços. E isso traz 

grandes prejuízos à aprendizagem, principalmente, das crianças oriundas das classes 

populares, visto que no seu contexto social essas normas não são valorizadas. Enquanto isso, 

as crianças que tem o contato com a norma culta diariamente, tendem a se destacar mais. 

Percebemos assim que o processo de desigualdade social já começa na escola e a tendência é 

que esta se expanda à outros espaços sociais. 

A criança ao entrar na escola já vem carregada de “pré-saberes”, expressão usada por 

Bourdieu para designar aquilo que a criança traz de bagagem de conhecimento que é 

adquirido no cotidiano do seu meio social. O conhecimento trazido pelos alunos de classes 

populares é desvalorizado pela escola, que por sua vez introduz nas crianças o pensamento 

dominante, impõe a forma correta de falar, de comer, de andar, de se comportar... Isso traz 

uma grande confusão para a criança, pois os professores ensinam que se deve fazer de um 

jeito e quando ele chega em casa os exemplos que tem são outros totalmente diferentes. Em 

contrapartida, “as famílias cultas desempenham papel fundamental ao organizar o trabalho e 

ensinar suas crianças como fazê-lo, mostrando-lhes como administrar o tempo e dando-lhes 

utensílios, instrumentos e técnicas.”(CATANI, 2011, p.25) Como consequência, normalmente 

essas crianças se destacam mais nas salas de aulas, não por serem mais inteligentes que as 

outras, mas por terem instrumentos que lhe possibilitem um aprendizado com maior 

facilidade. Além disso, há também o capital cultural, que são conhecimentos adquiridos 

através de viagens, visitas aos museus, teatro, etc., e esse capital cultural permite aos alunos 

se destacarem nas disciplinas de historia, geografia, física, línguas, matemática, e são 

justamente essas disciplinas as mais valorizadas no currículo escolar, enquanto que os alunos 

de classe baixa têm, geralmente, um melhor desempenho em educação física e artes. 

 

Desse modo, o capital cultural aparece como conjunto de prioridades adquiridas 

pelos indivíduos que se consubstanciam sob três formas, a começar por um estado 

incorporado - como disposições duráveis do organismo, um trabalho do individuo 

sobre si mesmo, como um “cultivar-se” que traduz o tempo investido na aquisição 

de modos potenciais de ação. Já o estado objetivado do capital cultural refere-se a 

um certo numero de prioridades definidas apenas em relação ao capital cultural 

incorporado e que podem associar aos suportes  materiais (escritos, quadros, por 

exemplo). Entretanto mesmo sendo transmissíveis como o capital econômico, na 

verdade dependem do capital cultural incorporado para que possam ser desfrutados. 

Além desses estados, Bourdieu indica igualmente a existência de outra dimensão, a 

do capital cultural institucionalizado, e dá como exemplo os diplomas que, como 

“certidões de competência cultural”, conferem aos seus portadores um valor 

constante, convencionado e garantido com relação à cultura (CATANI, 2011, p. 19). 
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As escolas fazem com que as diferenças sociais e a dominação da elite sejam tratadas 

dentro da normalidade e, de maneira inconsciente, internalizamos isso e vemos a cultura 

dominante como uma cultura nacional legítima. 

É importante destacar que ao fazer o mapeamento dos alunos nas escolas, Bourdieu 

não quis ditar uma sentença onde os filhos da elite vão crescer profissionalmente e 

socialmente, enquanto os filhos das classes baixas já teriam o destino marcado pela pobreza. 

Ele quis dizer que devido a essa postura das escolas a possibilidade do aluno de classe popular 

se destacar é bem menor que a do aluno de classe média alta. O crescimento vai depender 

muito mais do aluno do que da escola em si, pois cabe a ele querer uma mudança, ter 

consciência da sociedade desigual em que vive, e se debruçar sobre os estudos de maneira a 

adquirir conhecimentos que lhe possibilitem uma mudança social. A esse aluno Bourdieu o 

descreve como ‘excepcional’. 

Seguindo ainda a mesma linha de pensamento do Bourdieu, encontramos o trabalho 

feito por Jailson de Souza e Silva, “Por que uns e não outros? Caminhada de Jovens Pobres 

para a universidade”(2003), que a partir de uma interrogação do jornalista Zuenir Ventura ao 

encontrar dois irmãos com trajetórias bem distintas, um traficante e outro trabalhador, decidiu 

fazer um estudo de caso com onze famílias do complexo da Maré no Rio de Janeiro, no qual 

em todas elas ao menos um membro conseguiu concluir o ensino superior. 

 Essa pesquisa mostrou que alguns fatores foram comuns em quase todas as famílias. 

Entre eles, o fato de que há uma cobrança muito grande sobre o filho mais velho. Em 90% das 

famílias entrevistadas o único filho e/ou o primeiro filho a cursar o ensino superior era o filho 

primogênito. 

 

A diferença de desempenho entre os primogênitos e os caçulas, evidencia que as 

posições diferenciadas ocupadas pelos filhos na família é um fator que deve ser 

levado em consideração na análise dos vínculos entre os setores populares e a 

escola... a posição no campo familiar e a inserção prioritária no ‘mundo da rua’ ou 

da escola favoreceram o desenvolvimento de disposições e interesse diferenciados 

(SILVA, 2003, p. 115) 

 

Outro fator influenciador para o desempenho dos alunos é a presença da mãe. Na 

maioria dos relatos o pai era citado apenas como o provedor, e boa parte deles achavam que 

os estudos não seriam importantes. Em contrapartida, as mães exerciam o papel de 

incentivadora dos filhos, pois elas tinham o desejo de que eles tivessem um futuro diferente. 

 

A presença cotidiana das mães no seio familiar, principalmente, quando aliada a 

uma forte personalidade, contribuiu para que elas se tornassem as principais artífices 



14 

 

 

 

da trajetória escolar dos filhos. Porém, a base material desse apoio era fornecida em 

geral pelo pai. Assim, havia aparentemente uma clara divisão dos papéis, cabendo à 

mãe as responsabilidades diretamente relacionadas à atividade escolar, conduzir a 

criança à escola, participar das reuniões e atividades análogas. Diante disso a 

presença masculina foi pouco significativa na trajetória escolar dos filhos (SILVA, 

2003, p. 113) 

 

Um fato que me chamou atenção foi que as famílias de classes populares não tinham 

um planejamento escolar de longo prazo, isso, no entanto, não significa dizer que não davam 

valor ao ensino superior, mas somente, que para a realidade em que se encontravam concluir o 

ensino médio já possibilitaria uma mudança social. Desse modo, o papel dos pais já teria sido 

cumprido e os filhos já teriam bases para seguir seus próprios caminhos. “Os pais não 

entendiam ter, em relação ao ensino superior, a responsabilidade afirmada durante o ensino 

fundamental e médio”(SILVA, 2003, p. 117). 

 

A ênfase no trabalho termina por ser um ponto de confluência nos juízos dos pais e 

da maioria dos filhos: para os primeiros, ele permite que o filho desenvolva uma 

ocupação, contribua para a casa e não fique muito tempo na rua; para o adolescente, 

em particular, o trabalho permite a conquista de certa independência no que diz 

respeito ao direito de ir e vir, o acesso a novos produtos e a mudança de sua posição 

no campo familiar. Assim, a saída precoce dos alunos de origem popular do campo 

escolar atende, em determinadas situações, um conjunto de exigências que não se 

vinculam diretamente ao campo escolar (SILVA, 2003, p. 136). 

 

O autor acrescenta: “o ingresso precoce no mercado de trabalho, traz para o filho uma 

série de ganhos imediatos. Eles são fortemente atrativos quando comparados ao longo prazo 

de investimento na escolarização” (idem p.116).   

O meio social no qual o jovem está inserido exerce grande influencia sobre a sua 

trajetória escolar. Normalmente as amizades feitas durante o ensino médio ajudam-no a 

decidir se quer ou não cursar um nível superior. Nos bairros onde os entrevistados moravam 

não tinham escolas de ensino médio, consequentemente, eles tinham que estudar em outro 

local, e a convivência entre alunos de culturas diferentes permitia que eles ampliassem os seus 

horizontes culturais, conhecessem outros bairros, praias, shoppings, cinemas, etc. Era comum 

nos relatos, os entrevistados falarem que além de trabalharem após o ensino médio eles 

também se envolveram em alguma causa social, seja ela ligada à religião ou não, e isso 

também influenciou para fazerem uma faculdade. 

Quando perguntado aos alunos porque escolheram esta ou aquela escola para cursarem 

o nível médio, todos responderam que era por causa da fama de que aquela escola era muito 

boa. No entanto, percebe-se que há um “jogo” feito pelos alunos. A escola boa não era 



15 

 

 

 

necessariamente a que tinha recursos pedagógicos, mas aquela que o aluno se dava bem com 

os professores e/ou colegas, ou seja, era um lugar agradável para se estar.   

 

Tem mais significado para a permanência escolar, dentre outras coisas, a posição 

ocupada pelo agente nos campos escolar e familiar. Essa posição é fruto de uma 

série de variáveis, que vão de seu carisma até sua capacidade de jogar com as 

normas disciplinares, assim como as notas conseguidas nas disciplinas escolares. E o 

elemento fundamental para a conquista dessa posição é um tipo de inteligência que 

pode ser denominada de institucional. Ela revela-se através do grau de compreensão 

manifesto pelos alunos sobre as regras do jogo no campo escolar e a maneira de 

jogar com elas.  

A inteligência institucional se expressa, por exemplo, através da boa vontade 

cultural: o aluno assimila com disciplina, mas pouca compreensão, os 

conhecimentos veiculados na escola, considerados importantes para o seu futuro(...) 

uma postura exteriorizada, que não refletia suas crenças e/ou sentimentos subjetivos, 

sendo utilizadas em função das circunstâncias. A inteligência institucional revela 

portanto, mais do que algumas disposições para o conformismo ou a introjeção da 

subordinação, uma aguda sensibilidade para o jogo nos campos institucionais, onde 

a consecução dos objetivos imediatos são mais importantes, em determinados 

momentos, que a defesa das posições mais profundamente arraigadas (SILVA, 2003, 

p. 128).  

 

Jailson observa que um dos fatores que também contribuíram para um não ingresso no 

ensino superior tardio era a falta de informação. 

 

A dificuldade para o ingresso na faculdade decorreria de uma alegada ausência do 

que pode ser denominado capital informacional. Os alunos, no período de realização 

do vestibular, não teriam informações básicas sobre os cursos e as instituições, assim 

como uma adequada compreensão das características do sistema vestibular e da 

própria universidade, em particular no âmbito financeiro. Alguns alegam, por 

exemplo, terem colocado como primeira opção uma faculdade privada, 

secundarizando a pública, mesmo sem reunir as condições financeiras para cursá-

la... as limitações financeiras estreitaram, em geral, o tempo dedicado aos estudos e 

ao desenvolvimento de uma formação abrangente e suplementar ao curso realizado 

(SILVA, 2003, p. 118). 

 

Diante de tudo isso, percebemos que são inúmeros os fatores que contribuem ou não 

para o ingresso dos estudantes no ensino superior. Essas razões variam desde o apoio da 

família, o interesse do aluno, a sua rede social, até informações simples, como por exemplo, a 

diferença entre uma faculdade pública e a particular. 

Seguindo ainda essa mesma linha de pensamento, em um levantamento feito em 

Portugal com alunos do 10° ao 12° ano pela professora auxiliar do Instituto de Educação da 

Universidade de Lisboa, M. Benedita Portugal e Melo mostrou estatisticamente que 55,3% 

dos alunos fizeram suas escolhas de escolas e profissão influenciados pela mãe, seguido de 
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amigos, professores, psicólogos/orientadores vocacionais, internet, pai, outros familiares, 

irmãos, TV, revistas e jornais. 

 

Aparentemente, a mãe, os amigos, os adultos que habitam a escola e a internet são as 

fontes de informação mais relevantes para os estudantes construírem determinadas 

representações sobre o seu futuro profissional, ficarem a conhecer diversas hipóteses 

de saídas profissionais e obterem informações sobre médias e condições de ingresso 

nas diferentes escolas secundárias e universidades ( MELO, 2011, p. 34). 

 

Além disso, nesse levantamento ficou claro também que quanto à escolha da profissão, 

os filhos de classe média e alta são mais influenciados pelos pais, enquanto que os filhos das 

classes populares são mais influenciados pelos professores e psicólogos das escolas, visto que 

nas suas famílias não há o conhecimento necessário para instruí-los sobre a melhor carreira a 

seguir.  

 

(...) nem todas as famílias se encontram nas mesmas condições para desenvolver 

estratégias que permitam aos seus descendentes ascender aos cursos e profissões 

mais rentáveis socioeconomicamente. Enquanto uma – as da classe média urbana e 

com mais recursos culturais – possuem competências e recursos para agir sobre as 

dificuldades de aprendizagem e sobre o contexto escolar, ( conseguindo controlar, 

por exemplo, a escolha da escola, das turmas e dos professores ou garantir 

explicadores e/ou outras atividades extracurriculares que contribuem para o sucesso 

escolar dos filhos), outras não saberão como desenvolver um trabalho persistente e 

sistemático na orientação dos filhos para percursos escolares prolongados e 

qualificantes (BOYER e DELCLAUX, 1995; VIEIRA, 2005; SEBASTIÃO, 2007, 

2008 apud MELO, 2011, p. 40). 

 

Esses alunos, em geral, optam por seguir as profissões da moda, aquelas que são 

mostradas em seriados de TV em que aparentemente é tudo perfeito, com homens e mulheres 

muito bonitas que dedicam tudo em prol do seu trabalho e são extremamente felizes em todas 

as áreas da sua vida. Entretanto, quando vão se informar como é a rotina daquela profissão de 

fato, acabam por desistir, por não ser como imaginavam ou por pensar ser uma realidade 

muito distante da sua. 

 

Os dados desta investigação levam-nos e considerar que a influencia dos media
2
é 

mediada e amenizada por outras redes informativas de apoio a que os estudantes 

recorrem. No caso dos estudantes que integram os grupos sociais cultural e 

econômica privilegiados, a família, muito concretamente a mãe, desempenha um 

papel muito relevante no seu processo de escolha do futuro escolar e profissional. 

No caso dos jovens que não dispõem do apoio das <<bussolas parentais>>, em 

grande medida porque os seus pais não possuem recursos culturais que lhes 

permitam exercer essa função, os irmãos ou os <<outros familiares>>, bem como o 

                                                 
2
 Da mídia. 
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grupo de pares ou a escola constituem quadros de referência importantes e bastante 

seguidos ( MELO, 2011, p. 48). 

 

De posse desses dados, decidi igualmente entrevistar pessoas que tiveram uma 

ascensão social e refletir sobre as suas trajetórias fazendo um comparativo entre o que elas 

viveram e tudo o que li sobre o tema até então.  

Antes de ir a campo fazer a entrevista, foi necessário decidir quem seriam os 

entrevistados. Para essa escolha, o ponto crucial seria a trajetória de vida do entrevistado. 

Por uma questão de maior acessibilidade, todos os meus entrevistados são professores 

da UFF, do Instituto de Educação de Angra dos Reis (IEAR). 

 Com exceção do professor Marcos Marques (que estava de licença do trabalho, na 

época), todas as entrevistas foram feitas no IEAR, em dias combinados previamente com os 

entrevistados, no período compreendido entre os meses de Março e Junho de 2015. A 

entrevista com o professor Marcos foi feita por meio da ferramenta de bate-papo da rede 

social Facebook. Para facilitar a nossa comunicação, nós enviávamos áudio com as perguntas 

e respostas. 

O modelo de entrevista usado foi um modelo aberto, onde eu pedia que cada um 

contasse a sua historia de vida desde o nascimento até a sua formação atual, com o foco 

principal no papel que a educação exerceu sobre a sua trajetória, e, na medida em que 

conversávamos surgiam perguntas diferentes para cada um deles de acordo com o contexto 

citado. 

 

5 AS ENTREVISTAS 

 

O primeiro entrevistado foi o professor Elionaldo Fernandes Julião. Ele fez graduação 

em Letras pela UERJ, mestrado em Educação pela PUC-RJ e doutorado em Ciências Sociais 

pela UERJ.O segundo foi o professor e diretor do IEAR, Augusto César Gonçalves e Lima, 

que tem em sua formação a graduação em Ciências Econômicas e Docência de Ensino 

Fundamental e Médio, ambos na Universidade Candido Mendes, e mestrado e doutorado em 

Educação pela PUC-RJ.O terceiro entrevistado foi o professor e vice-diretor do IEAR, 

Domingos Barros Nobre, que é graduado em Pedagogia pela UEMG, com especialização em 

Alfabetização pela PUC-MG, mestrado e doutorado em Educação pela UFF, e pós-doutorado 

em Educação e Cultura Indígena pela UNICAMP. O quarto e ultimo entrevistado foi o 

professor Marcos Marques, que cursou Jornalismo na Faculdade Pinheiro Guimarães, 
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Bacharel em Ciências Sociais na UFF, Mestre em Ciência Política e Doutor em Educação 

Brasileira também pela UFF. 

O que se assemelha a todos os entrevistados é o fato de serem de famílias humildes, 

(embora nenhum deles tenha passado fome) e a importância dada aos estudos como 

instrumento capaz de mobilidade social, com exceção do professor Domingos Nobre. 

O professor Elionaldo era filho de militar nascido em quatro de maio de 1971, ainda 

criança mudou-se para o Rio de Janeiro, e, a intenção do seu pai era que ele seguisse essa 

carreira ou ingressasse no serviço público. Mesmo contrariado fez algumas provas para o 

serviço militar, porém não obteve grandes resultados, visto que não fazia nenhum esforço para 

passar devido à falta de interesse. 

Teve a oportunidade de estudar no mesmo bairro em que morava, e, apesar de ser 

escola pública, tinham alunos de todas as classes sociais. Devido a essa diversidade ele teve 

oportunidade de conhecer diferentes culturas. 

 O que contribuiu, entretanto, para uma decisão pelo que queria ser na vida foi uma 

reflexão feita a partir de um desabafo de uma professora quando ele estudava na antiga 7° 

série, ele não lembra o motivo pelo qual a professora se estressou, mas disse que ela falou o 

seguinte: “Sabe quantos de vocês vão para o ensino médio? Apenas 20%!”. 

Numa turma de mais ou menos 40 alunos, isso representava cerca de 8 alunos. 

Continuou dizendo: “E desses 20% sabem quantos vão fazer um curso superior? Apenas 

10%”.  Ou seja, de 40 alunos, apenas 2 ou 3 conseguiriam chegar a um nível superior. Diante 

desses dados o professor Elionaldo ficou desesperado, pois ao olhar a situação econômica dos 

seus colegas, observava que as chances deles eram bem maiores que as suas. 

Na época o ingresso no ensino médio era bem concorrido, então ele decidiu começar a 

trabalhar aos treze anos de idade para bancar cursinhos preparatórios para passar na prova. 

Por coincidência a empresa na qual ele ingressou tinha convênio com uma escola de ensino 

médio de boa qualidade, o que possibilitou que ele prosseguisse com seus estudos de graça. 

Elionaldo conta que o apoio dado pela sua família foi essencial para que conseguisse 

alcançar os seus objetivos. Por ser menor de idade ele precisou da autorização dos pais para 

conseguir trabalhar de carteira assinada. Eles sabiam que seria um sacrifício válido para que o 

filho tivesse oportunidade de estudar numa escola melhor, já que eles sozinhos não 

conseguiriam bancar estudos de qualidade. 

Nesse mesmo período se interessou pelo teatro, e queria estudar a teoria do teatro. 

Ingressou então numa faculdade pública no curso de Artes Cênicas, no entanto, conversando 
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com uma amiga que fazia curso numa outra faculdade particular, descobriu que algumas das 

questões que o incomodava estavam na faculdade de Letras. Além disso, a empresa na qual 

ele continuava trabalhando bancava metade da faculdade, então fez os dois cursos 

concomitantes, Artes Cênicas e Letras. Mas, ao final percebeu que era o curso de Letras que 

de fato respondia aos seus questionamentos. Abandonou então o curso de Artes Cênicas já no 

final e formou-se somente em Letras. 

Para este entrevistado a escola exerceu um papel importante na sua formação, foi a 

educação formal que lhe possibilitou adquirir os conhecimentos necessários para adentrar nos 

cursos superiores. Porém tudo isso só foi possível graças ao apoio dado pela sua família. 

A história do professor Augusto é um pouco diferente, nasceu em vinte e oito de 

janeiro de 1958 em Lavras-MG. Nasceu numa família onde a escolaridade tanto do pai quanto 

da mãe era o ensino primário completo, mas que para aquela época já era o bastante. O seu 

pai era ferroviário e estava sempre em contato com escrita, e a sua mãe gostava muito de 

Português. Em frente à sua casa passava uma linha de trem, e o seu primeiro contato com a 

leitura se deu nesses vagões que passavam por ali diariamente com algumas letras grandes 

escritas. A sua mãe então falava para ele quais eram aquelas letras. 

Na sua cidade só havia aula até a quarta série. Por conta disso, seus pais se mudaram 

para Barra Mansa para que ele, junto com os seus irmãos, dessem continuidade aos estudos. 

Ele, então, começou a fazer cursinho preparatório para passar na prova de admissão. Naquela 

época só tinha acesso ao secundário quem passava nessas provas. O professor Augusto teve a 

oportunidade de estudar numa das melhores escolas públicas da cidade, e esta lhe 

proporcionou os conhecimentos necessários para futuramente passar no vestibular. 

Nesse caso específico do professor Augusto, a família teve uma participação crucial 

para a sua formação, pois seus pais perceberam que só através dos estudos que ele poderia ter 

um futuro mais promissor. E não só ele, mas todos os seus irmãos tiveram uma formação 

superior, exceto uma irmã que não o fez por questões pessoais. 

É observado nesses dois casos que tanto o Elionaldo quanto o Augusto tiveram grande 

apoio da família, porém, foram os conhecimentos adquiridos nas escolas que propiciaram que 

eles tivessem acesso a uma educação superior e consequentemente tivessem a possibilidade 

de uma ascensão social. 

Em contrapartida encontramos o relato do professor Domingos Nobre que nasceu em 

Espera Feliz-MG em treze de agosto de 1958, filho de alfaiate e neto de flanelinha. Ainda 

muito novo se mudou para o Rio de Janeiro. Em sua entrevista disse que a escola não 
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contribuiu em absolutamente nada para a sua formação. Segundo ele, quando chegou à escola 

já estava alfabetizado. Ainda em Minas Gerais, os seus avós maternos tinham o hábito de ler 

para os netos ao final da tarde, e, quando se mudou para o Rio de Janeiro, a sua avó paterna 

também gostava de ler para eles, lia livros, jornais e livros de histórias portuguesas. Além da 

influência dos seus avós, as suas irmãs mais velhas já eram alfabetizadas e o influenciou a se 

interessar pela leitura e escrita muito cedo. 

Quando chegou à escola pública aos cinco anos e meio de idade, numa turma de pré-

escolar, já estava muito adiantado e, segundo ele, não tinha paciência com as “baboseiras” que 

a professora ensinava (pa pe pi po pu, da de di do du, etc). 

 Ao chegar à1° serie, novamente já sabia mais que todos os alunos da turma. Então, a 

professora sabiamente pediu a autorização do seu pai para que ele fizesse uma prova de 2° 

serie, provavelmente, segundo ele, porque ele respondia os exercícios rapidamente e ficava 

perturbando a professora. Como era de se esperar, ele gabaritou a prova e fez duas series em 

um único ano. Ele diz que não deve nada à escola quanto ao seu letramento, à sua introdução 

ao mundo da leitura. Dessa época, a única coisa que ficou marcada foi que ele fez xixi nas 

calças no primeiro dia de aula, por não saber que tinha que levantar o braço e pedir à 

professora para ir ao banheiro. 

Já anos posteriores da 5° à 8° série a escola pública lhe ofereceu algumas coisas 

interessantes, mas não no processo do estudo, mas do ponto de vista cultural e social. Lá 

aprendeu a jogar xadrez, participou de alguns campeonatos em Petrópolis representando a 

escola, conheceu as drogas (por conviver com alunos drogados na sala de aula), deslanchou 

na literatura – não porque a escola pedia, mas por gostar e ter interesse por este tipo textual. 

Leu toda literatura brasileira e em seguida se debruçou na literatura estrangeira. 

Gostava muito das aulas de ciências e história, a primeira não por conta dos conteúdos, 

mas, porque a professora os levava a vários laboratórios para fazerem diversas experiências 

com animais e plantas. Da segunda porque eles viviam num período de ditadura militar e o 

professor era de esquerda, entrava na sala trancava a porta e conversava com eles sobre tudo o 

que estava acontecendo escondido e que não estava nos livros. Além disso, os amigos da 

escola iam muito a sua casa para fazer trabalho e jogar futebol de botão. 

No ensino médio ele foi estudar no CEFET-RJ fazendo médio técnico, (na realidade 

ele queria ser pintor, mas devido às suas condições financeiras, a melhor opção para pobre na 

época era fazer o CEFET), porém, era tudo muito chato e ele desistiu no terceiro ano. Dessa 

época ele fala que o mais interessante que aconteceu foi entrar para o partido comunista (no 



21 

 

 

 

período da ditadura), que não tinha nada a ver com a escola. Nesse período se dedicou 

bastante aos estudos para se destacar dentro do partido. A única coisa útil que teve desse 

período, foi aprender fazer pequenos reparos em casa, por exemplo, trocar uma lâmpada. 

A sua graduação também não teve grande importância, pois na época ele já tinha uma 

escola no interior de Minas, e ele aprendeu muito mais na prática do que no curso em si. 

Aliás, em toda a sua carreira escolar, a única que teve alguma significância para ele foi a pós 

graduação latu sensu em alfabetização feita na PUC-MG, porque ele diz que fez no momento 

certo, e aprendeu o que tinha que aprender. Teve a oportunidade de conhecer vários 

professores de lugares diferentes e trocar muitas experiências com todos. O resto aprendeu 

sozinho a partir dos seus próprios interesses. 

Partindo agora para a história do professor Marcos Marques nascido em vinte e cinco 

de junho de 1972. Na década de 1970 o Brasil estava passando por um processo de 

desenvolvimento econômico. Por causa disso seu pai teve a oportunidade de trabalhar numa 

grande mineradora como técnico em contabilidade e teve uma melhoria social. Ele teve então 

a oportunidade de ingressar no jardim de infância, algo que era raro. A sua alfabetização e o 

ensino primário foram feitos em escola particular, porém, com a separação dos seus pais ele 

se mudou várias vezes de bairro e consequentemente sempre mudava de escola. Nesse 

período só estudou em escola pública.  

Ele sentiu uma grande diferença quando foi estudar na sua primeira escola publica. Era 

uma escola grande e, além da diferença física e de ensino, ele também começou a sofrer 

bulling. Pediu então à sua mãe que lhe colocasse numa escola menor. Começou a estudar 

numa escola perto da sua casa que não tinha uma estrutura física, porém, todos os 

profissionais eram bem acolhedores. 

Devido às grandes mudanças que estavam acontecendo na sua vida - separação dos 

pais, várias mudanças de bairro, escola, amigos, etc. – foi reprovado na sétima série. 

Nessa mesma época se envolveu no movimento punk e este lhe permitiu ter uma 

reconstrução de sua identidade e acesso a bens culturais que a sua família e a sua comunidade 

não tinham condições de oferecer - música, poesia, literatura. Além de dar diretrizes para a 

questão vocacional, coisa que ele não aprendeu na escola pública, pois, segundo ele, “a escola 

não o fazia sonhar”. Entre a educação formal e o punk ele sentiu o desejo de contar histórias 

sobre o mundo, principalmente o seu mundo enquanto suburbano. Neste sentido, ele escolheu 

fazer faculdade de comunicação na área de jornalismo, e/ou um curso de história. 
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A princípio tentou um vestibular numa universidade pública, mas não conseguiu 

passar. Então seu pai lhe ofereceu a oportunidade de pagar os seus estudos numa faculdade 

particular. 

Segundo Marcos, mesmo em meio a vários conflitos, a sua família foi um suporte para 

sua trajetória com a flexibilidade do seu pai e a maturidade da sua mãe que o apoiava mesmo 

sem entender direito o que ele estava passando. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Diante dessas entrevistas e das leituras feitas percebi que a escola pode ser sim um 

instrumento de transformação social. No entanto, observamos que ela sozinha não faz grandes 

mudanças, é necessário que haja um trabalho entre a escola, a família e a comunidade em que 

o aluno está inserido. Além disso, os grupos e pares na qual o indivíduo faz parte exerce forte 

interferência sobre as suas tomadas de decisões. Observamos isso claramente nos relatos dos 

professores Marcos e Domingos, quando um diz que encontrou no punk as diretrizes para 

decidir o que queria ser na vida, e o outro, que se debruçou aos estudos porque queria se 

destacar dentro do partido comunista.   

É sabido que as bagagens de conhecimentos, principalmente culturais, trazidas pelos 

alunos, exercem grandes influencias sobre o seu desempenho. No entanto, a escola cumpre 

um papel importante, no sentido de oferecer esses conhecimentos àqueles que não têm acesso 

fora do espaço escolar.  

Ao mesmo tempo em que a escola aumenta a desigualdade social, enquanto privilegia 

os conhecimentos trazidos por alguns, ela pode se tornar um agente transformador na vida de 

outros. 

Ao olhar a pesquisa feita em Portugal notamos que os alunos que não tinham 

influência em casa ou no seu espaço social sobre a carreira profissional que queriam seguir, 

encontraram na escola as informações e a motivações necessárias para decidirem o caminho 

que queriam trilhar. 

Ao analisar as entrevistas, percebemos também, o quanto a escola influenciou a 

carreira dos entrevistados no sentido de oferecer bases para que eles tivessem condições de 

ingressarem no ensino superior, com exceção do professor Domingos Nobre, que se debruçou 

sobre aquilo que era do seu interesse, sem necessariamente ter influência da escola. 
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Não podemos descartar ainda, a intervenção direta ou indireta que a família, 

principalmente a mãe, exerce sobre o desenvolvimento do individuo, enquanto ser humano e 

profissional. Isso é notado tanto na pesquisa feita por Jailson de Souza e Silva, quanto no 

levantamento feito em Portugal por M. Benedita Portugal e Melo e nas entrevistas feitas por 

mim. 

Existem diversos fatores que podem contribuir para uma ascensão social, e o papel da 

escola nesse caso é possibilitar àqueles que não têm acesso aos meios que propiciam isso, a 

possibilidade de uma formação melhor, seja dando acesso a bens culturais, seja integrando o 

aluno na sociedade em que vive (quando muitas vezes são marginalizados), seja auxiliando 

para que eles descubram a sua vocação e, a partir daí se tornem profissionais satisfeitos com o 

que fazem. Ascender socialmente não significa necessariamente ter um aumento financeiro, 

mas fazer aquilo que gosta, tendo consciência política da sociedade em que vive e bases 

ideológicas para não ser manipulado por esse mundo capitalista. 

Cabe destacar que a possibilidade de mobilidade social entre sujeitos não muda a 

estrutura social que tem como base a divisão da sociedade em classes. Enquanto existirem 

“milhões de famílias existindo sob as mesmas condições econômicas que separam o seu modo 

de vida, os seus interesses e a sua cultura do modo de vida, dos interesses e da cultura das 

demais classes, contrapondo-se a elas como inimigas”, (MARX apud BENSAÏD, 2013, p.44) 

teremos ainda uma sociedade cindida entre dominantes e dominados. 
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