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RESUMO
Esta dissertação tem como objetivo principal explicar a posição paradoxal de um colégio
público de ensino médio em São Paulo considerado de excelência, a Escola Técnica
Federal, e a produção social das disposições que sustentam o sucesso escolar de seus alunos.
A Federal possui características institucionais híbridas que se traduzem nas oscilações
profissionais e pedagógicas dos próprios professores, tais como: o laxismo pedagógico; um
corpo docente altamente qualificado; autonomia relativa na docência; ritos acadêmicos
típicos das universidades públicas; ausência de um projeto pedagógico unificador. O
vestibulinho para ingresso, principal característica institucional da escola, produz tanto uma
seleção rigorosa de um público altamente suscetível à ação pedagógica da instituição como
um sentimento de eleição entre os jovens aprovados. Os jovens da Federal herdam de suas
famílias um capital cultural inicial que possui alto rendimento escolar, principalmente por
estar associado à outra herança: a narrativa mitológica do passado familiar. A hipótese
explicativa, construída a partir da teoria de Bourdieu, para o alto investimento escolar
estabelece que a propensão para investir na educação escolar varia de acordo com o grau em
que a manutenção ou a possibilidade de ascensão social da família depende da escola. Para
transpor as barreiras que separam as frações das classes médias das frações das classes
dominantes, os alunos manejam um repertório simbólico – que inclui a história de sucesso
da família, valores ascéticos e a crença no mérito – necessário para justificar e impulsionar
as conquistas escolares e sociais. Busca-se nesta dissertação, portanto, conciliar duas
abordagens sobre o sucesso escolar: de um lado, a explicação a partir de fatores estruturais,
tais como a posição social das famílias e a posição da instituição no espaço das escolas de
ensino médio de São Paulo e, de outro, a interpretação das motivações e representações dos
estudantes a respeito dos estudos e de algumas identidades produzidas em interação no
interior do próprio colégio, tais como os rótulos dos nerds e do prodígio. Por fim, esta
dissertação mostra como o passado escolar e social dos alunos da Federal delimita o campo
de possíveis em relação à escolha das carreiras do ensino superior. Esta pesquisa foi
realizada a partir da observação do cotidiano da escola, da aplicação de 257 questionários
com os alunos do terceiro ano e da realização de entrevistas em profundidade com 21
estudantes, quatro professores e duas mães de alunos.
Palavras-chave: Escola Técnica Federal; sucesso escolar; classes médias; ensino médio;
família; capital cultural; escolha da carreira universitária
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ABSTRACT
This thesis has as main purpose to explain the paradoxical position of a public high school in
São Paulo, which is reputed of valuable quality, the Escola Técnica Federal, and also the
production of the dispositions that support the academic success of its students. The Escola
Federal has hybrid institutional characteristics that appear in professional and pedagogical
oscillations of the teachers themselves, such as: pedagogical laxity; highly qualified faculty;
relative autonomy of teaching; academics rituals typical of public universities; absence of
unifying pedagogical project. The admission test, main institutional characteristic of the
school, produces both a severe selection of a public strongly sensitive to the educational
action of the institution, and a feeling of election among the admitted students. The students
of Federal inherit from their families an initial cultural capital that has a high academic
income, mainly because it is associated with another heritage: the mythological narrative of
family past. The explaining hypothesis for the high academic investment was developed
based on Pierre Bourdieu‟s theory and suggests that the tendency to invest in formal
education varies according to the degree in which the maintenance or the possibility of
social mobility of the family depends on the school. In order to overcome the barriers that
set apart fractions of middle classes from fractions of dominant classes, those students
handle a symbolic repertoire. This symbolic repertoire includes the history of family‟s
success, ascetic values and belief in personal merit that are necessary to justify and to
encourage their social and academic achievements. Therefore, this thesis aims to reconcile
two approaches about academic success: in one hand, the explication of academic success
based on structural factors, such as the social position of the family and of the institution in
the space of high schools of São Paulo; and, in the other hand, the interpretation of the
student‟s motivations and representations about their studies, and some of the identities that
are produced in the interaction between them within school, such as the label of nerds and
prodigy. Finally, this thesis shows how the educational and social background of the
Federal‟s students bounds their field of possibilities regarding their choices of college
carriers. This research was achieved by the observation of the daily life of the school, the
application of 257 questionnaires to students and the conduction of in-depth interviews with
21 students, four with teachers and two with mothers of students.
Keywords: Escola Técnica Federal; academic success; middle classes; high school; family;
cultural capital; college choice
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INTRODUÇÃO
Construindo um objeto
O intuito inicial desta pesquisa era comparar a produção das disposições de jovens
para o sucesso escolar oriundos de frações das classes médias e das classes dominantes na
Região Metropolitana de São Paulo a partir do estudo de caso de três colégios considerados
como de qualidade por obter um alto desempenho no ENEM em 2008. Além disso, a
pesquisa possuía como um dos seus problemas específicos a análise da (re)produção social
das disposições requeridas a partir do campo econômico e de outras esferas sociais nas
escolas e nas famílias das classes dominantes e médias. A problemática da pesquisa partia
do pressuposto de que como essas classes sociais hipoteticamente operam por meio da
dialética entre a distinção e a pretensão (BOURDIEU, 2007), quando disposições antes
características dos membros desse grupo – como, por exemplo, a segurança de si
(autoestima) e a iniciativa empreendedora, no caso das classes dominantes – tendem a se
disseminar pelo restante da sociedade, ao menos enquanto um discurso normativo, eles se
veriam diante de uma exigência de diferenciação. Nesta pesquisa, portanto, seria também
investigada a forma como as escolas e as famílias possivelmente reagem a essas pressões,
tendo que ressignificar e traduzir tais disposições exigidas pelo campo econômico em termos
e programas pedagógicos, sempre com a preocupação em produzir disposições distintivas,
em relação ao restante da população, nos filhos das classes dominantes e médias.
Dois desses colégios que seriam estudados são particulares, ainda que fosse
levantada a hipótese pelo projeto de pesquisa de que eles ocupam posições opostas no
espaço das escolas particulares de nível médio em São Paulo. Um deles seria a Escola
Internacional de Alphaville, localizada no condomínio fechado de Alphaville, em Barueri.
Dentre as três escolas, ela seria aquela que possui um estilo de colégio que incorpora e
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traduz de maneira mais profunda as demandas do setor produtivo1. Seus alunos, apesar de
possuírem uma formação propedêutica de qualidade, não optam pelas universidades
públicas, preferindo as instituições particulares de ensino superior2. A outra escola particular
que seria estudada era o Colégio Santa Cruz, localizada em Alto de Pinheiros, São Paulo.
Caracterizada por possuir um estilo que concilia uma pedagogia moderna com uma
educação humanista tradicional, valorizando a formação cultural do estudante, essa escola
foi escolhida por abrir um leque variado de possibilidades para seus estudantes, além de
oferecer supostamente certa resistência à incorporação das pressões advindas diretamente da
esfera econômica, mantendo uma áurea de colégio católico que forma parte da elite cultural
do país.
Adotei até aqui o tempo verbal no futuro do pretérito, pois como sempre ocorre nas
pesquisas sociais há um se que condiciona os caminhos da investigação. Ambos os colégios
particulares não autorizaram a realização da pesquisa, apresentando justificativas diferentes.
Tais recusas podem ser analisadas como dados, como sugere o etnometodólogo Mehan
(1992) ao afirmar que as condições institucionais têm influência direta na construção do
material empírico e, inclusive, do objeto teórico. O primeiro contato com uma instituição –
se pela sala do diretor, já conhecido, ou então por um e-mail formal – influencia muito os
resultados que poderão ser obtidos e, até mesmo, a possibilidade de realização da pesquisa.
As respostas dos diretores (ou dos secretários), representando a instituição,
permitem, portanto, entrever a posição dos colégios no espaço das escolas de ensino médio
em São Paulo. O Colégio Santa Cruz enviou à orientadora da pesquisa uma carta muito
formal assinada pelo secretário geral, justificando, a partir de argumentos pedagógicos e
1

Desde 2007, os estudantes do ensino médio dessa escola têm aula, por exemplo, com o empresário Roberto
Chioccarello de Empreendedorismo e Projeto de vida, uma matéria oferecida para prepará-los para administrar
os próprios negócios e a carreira profissional.
2
Em 2008, dos 23 alunos concluintes do ensino médio que prestaram o exame vestibular, apenas 3 optaram por
cursar o ensino superior em instituições públicas (Direito no Largo São Francisco/USP; Engenharia na
Poli/USP, Economia na UFSCAR). Os outros alunos optaram por instituições particulares que se caracterizam
por possuir altas mensalidades e um público seleto: FGV, FAAP, Mackenzie, PUC, FEI, ESPN, Belas Artes
(informações obtidas no site da instituição e em conversa com alguns professores).

2

institucionais, por que não seria possível a realização das entrevistas com os alunos. O
principal argumento utilizado foi que o colégio está sendo constantemente procurado para
realização de pesquisas do mesmo tipo e, além disso, o argumento de que a pesquisa poderia
atrapalhar o andamento das atividades didáticas. Ex-alunos do colégio, amigos meus de
Faculdade, informaram que pelo fato do pesquisador não ser um ex-aluno haveria uma maior
dificuldade para conseguir tal autorização (No anexo I, apresento a carta de solicitação da
autorização para a realização da pesquisa e o e-mail do colégio Santa Cruz apresentando a
recusa).
A Escola Internacional de Alphaville, por sua vez, não apresentou formalmente
nenhum argumento para o impedimento da pesquisa. Uma reunião foi convocada entre os
mantenedores do colégio e a coordenação pedagógica para discutir se a pesquisa poderia ser
realizada. Na semana seguinte, quando já estava agendada uma reunião minha com a
coordenadora pedagógica – que se interessou pela pesquisa –, simplesmente recebi um
telefonema da secretária cancelando o encontro e informando que o estudo não poderia ser
realizado. Ao tentar saber o motivo, nenhuma informação foi obtida – não consegui sequer
falar com a coordenação. Somente após algum tempo soube, por um colega de Faculdade,
professor da escola, que o mantenedor da instituição disse que uma pesquisa como a minha
não iria trazer nenhuma contribuição para o colégio, e poderia, pelo contrário, trazer
problemas, pois era um estudo que entrevistaria os alunos da escola, podendo ser “invasiva”
em relação às famílias, expondo também o funcionamento do colégio.
A recusa do Colégio Santa Cruz, categórica e, ao mesmo tempo, muito polida, reflete
a postura de um colégio que ocupa uma posição dominante – inclusive com todas as
pressões decorrentes do fato de ocupar tal posição – no espaço das escolas de elite em São
Paulo e que sabe lidar com o mundo acadêmico e suas solicitações, pois ocupa uma posição
homóloga à Universidade de São Paulo (ALMEIDA, 2009), no topo da hierarquia escolar. A
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recusa hesitante da Escola Internacional de Alphaville, por sua vez, expressa a insegurança e
a relativa falta de jeito para lidar com uma situação de pesquisa; trata-se, poderíamos
arriscar, de um colégio com pretensões de ocupar uma posição dominante no espaço das
escolas, mas ainda sem a tradição que o Santa Cruz possui e que, por isso, apresenta certo
receio de se aproximar das pesquisas acadêmicas – aliás, bem distantes do universo dos
próprios estudantes da escola, como é possível visualizar a partir das carreiras e das
faculdades para as quais eles se encaminham.
Pode-se afirmar que o Colégio Internacional de Alphaville e o Colégio Santa Cruz
lutaram, em certa medida e de modos diferentes, para manter a objetivação à distância, com
medo de que uma profanação científica pudesse afetar a imagem sagrada que a instituição
pretende manter. Como afirma Bourdieu, um dos elementos que produz a eficácia das
instituições de elite é o próprio mistério, o segredo sobre a verdade objetiva dessas
instituições3.
A Escola Técnica Federal foi a única instituição que autorizou a realização da
pesquisa. A negociação foi mais tranquila, apesar de ter sido bem mais burocrática. Foi
necessário o envio de duas cartas e a espera de mais de dois meses para a obtenção da
autorização final. Depois desse período, foi agendada uma conversa com a coordenadora
pedagógica e com o diretor do campus de São Paulo. Ambos foram muito atenciosos e se
mostraram dispostos a ajudar na pesquisa. Após esse período, comecei de fato as atividades
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Segundo Bourdieu (1981, p. 4), “(...) os obstáculos jurídicos à obtenção e à publicação da informação fazem
com que setores inteiros do universo social estejam fora do alcance da ciência. O segredo, que é uma forma de
propriedade privada, juridicamente protegida como tal, e também uma das espécies do sagrado, defendido
contra o sacrilégio do desvelamento, é indissociável do poder, fazendo com que o pesquisador, queira ou não,
saiba ou não, sempre esteja engajado em uma relação de forças com seu objeto, sem outra escolha,
frequentemente, para além de iludir ou de ser iludido.” Todas as traduções dos originais em francês
apresentadas a seguir, em especial de trechos do livro La Noblesse d‟État e do artigo “Epreuve scolaire et
consecration sociale”, ambos de Pierre Bourdieu, foram realizadas por mim, com o auxílio e a revisão de
Anderson Lima da Silva. Apresento sempre em nota o original: “(...) les obstacles juridiques à l‟obtention et à
la publication de l‟information qui font que des secteurs entiers de l‟univers social sont hors des prises de la
science. Le secret, qui est une forme de propriété privée, juridiquement protégée comme telle, et aussi une des
espèces du sacré, défendu contre le dévoilement sacrilège, est indissociable du pouvoir, faisant que le
chercheur, qu‟il le veuille ou non, qu‟il le sache ou non, est toujours engagé dans un rapport de forces avec
son objet, sans autre choix, bien souvent, que de tromper ou d‟être trompé”.
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no colégio, aplicando os questionários com os alunos e realizando as primeiras observações.
Por ser uma instituição pública e possuir um maior diálogo com as universidades públicas de
pesquisa, pretendendo, inclusive, ter o status de uma universidade – para se tornar reitor ou
pró-reitor de ensino da escola é necessário possuir o título de doutor –, essa instituição não
se opôs, em momento algum, à realização das entrevistas e das observações. A autorização
sem ressalvas da Federal para a realização da pesquisa também demonstra a posição que a
instituição ocupa em relação à Universidade de São Paulo: uma posição inferior e dominada,
que reconhece plenamente o status – ao buscar alcançá-lo, como veremos nesta dissertação –
da universidade pública de pesquisa. O pesquisador, oriundo desta instituição, foi
reconhecido prontamente pela equipe dirigente do colégio como um interlocutor legítimo.
Nas primeiras entrevistas e na análise parcial do questionário com os alunos dessa
escola, surgiram questões novas em relação à produção das disposições de jovens oriundos
de frações das classes médias de São Paulo. O material empírico obtido foi muito
significativo e exigia uma escolha inevitável: ou insistir na solicitação de autorização para
pesquisar outros colégios e adotar uma perspectiva comparativa, o que poderia atrasar ainda
mais a pesquisa (já havia perdido quase seis meses em função das recusas dos dois colégios
particulares) e, no limite, inviabilizá-la em função dos novos prazos do mestrado, ou realizar
uma pesquisa mais aprofundada em um único colégio para obter uma análise mais nuançada
em relação ao material obtido, sem perder de vista, é claro, a perspectiva de comparação
com outras instituições por meio da literatura sociológica existente.
Tendo em vista a pertinência de explorar em detalhes esse material, resolvi seguir a
segunda alternativa, em função, também, desse tipo de estudo ser mais apropriado para uma
investigação de mestrado. As limitações de tal escolha são evidentes: 1) os dados obtidos se
tornam mais parciais e restringem as possibilidades de generalização explicativa, por isso o
estudo deve ser sempre classificado como exploratório, desvelando apenas algumas
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tendências sociais para grupos sociais e indivíduos bem específicos; 2) o escopo do objeto
inicial da pesquisa precisará ser reduzido, deixando de lado a análise da relação entre o
campo econômico e o estilo do colégio; 3) o risco, sempre presente em um estudo de caso,
de essencializar as propriedades de um grupo social.
Um dos desafios desta pesquisa será justamente tentar abordar um caso empírico
bem delimitado de maneira relacional, ou seja, descrever e explicar suas características
internas relacionadas aos elementos externos e contrapontos encontrados na literatura da
sociologia da educação brasileira mais recente. Não se trata, portanto, de produzir um estudo
de caso sobre um colégio, mas de compreender o que fez e ainda faz esse colégio ocupar
uma posição singular no espaço das escolas de ensino médio de São Paulo, investigando
principalmente os agentes que produzem e são produzidos pela instituição.
Espero que o leitor, ao término da leitura desta dissertação, não tenha a impressão de
que se trata de um estudo monográfico, que só diz respeito ao colégio em questão, mas que
consiga visualizar um campo de possíveis e de colégios com algumas características
semelhantes e outras diferentes da Federal, se identificando ou não com as histórias de vida
dos jovens aqui retratadas.
Howard Becker (1986), ao comentar a tradição sociológica que se formou em
Chicago na primeira metade do século XX, que privilegiou os estudos de caso ou de
comunidade, assim como a utilização da história de vida e de documentos pessoais, afirma
justamente que foi a partir desses objetos bem circunscritos que foram produzidos naquela
escola diversos conceitos ainda hoje úteis para se pensar a realidade urbana. O autor
denomina tal perspectiva de um “mosaico científico” que dotou os sociólogos da primeira e
segunda geração de Chicago de um alto potencial descritivo e, ao mesmo tempo,
comparativo e explicativo.
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As vantagens relativas de um objeto circunscrito justificam a escolha por um único
colégio. Uma abordagem como essa permitirá investigar como as estruturas sociais são
incorporadas pelos agentes e pela instituição, se convertendo em formas de pensar, de sentir
e de agir que os orientam na vida prática, em particular na relação com o sistema de ensino
brasileiro. A realidade social é composta, segundo Bourdieu (2001), por uma dupla verdade,
sem a qual não podemos compreender completamente os fenômenos sociais: a verdade
objetiva, determinada pelas posições dos agentes e das instituições nas estruturas sociais, e a
verdade subjetiva, construída pelos agentes a partir de suas posições sociais e necessária
para significar o mundo social. Dessa maneira, o estruturalismo e a etnometodologia são
dois lados da mesma moeda, duas formas complementares – e não antagônicas – de
explicação da realidade social, pois não se pode interpretar um fenômeno por meio do
esquecimento quer das estruturas sociais, quer das representações e das classificações que os
agentes operam dessa mesma realidade. A própria eficácia da estrutura social está no fato de
ser incorporada pelos agentes, transfigurada e esquecida, se convertendo em esquemas de
percepção, apreciação e ação dos agentes – o habitus (BOURDIEU, 1989). Nesta dissertação,
pretendo conciliar essas duas dimensões teóricas a respeito da realidade social, explicando
como as tomadas de posição, o ethos familiar, as disposições e as identidades dos jovens
estão assentadas em condições objetivas, tais como a estrutura de capitais e a trajetória das
famílias, a história e a posição da Federal no espaço das escolas de ensino médio de São
Paulo.
Além disso, esta pesquisa, por ter um escopo empírico bem circunscrito e delimitado,
permitirá testar a capacidade de generalização, com as devidas mediações, das teorias de
Pierre Bourdieu, de Nobert Elias e das pesquisas já estabelecidas no campo da sociologia da
educação brasileira sobre a relação entre reprodução social e reprodução cultural por meio
da instituição escolar para o caso das famílias de frações das classes médias que se utilizam
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da Federal durante o ensino médio. Um caso empírico circunscrito torna-se, assim, um
objeto teórico de maior envergadura, permitindo questionar a pertinência para o presente
estudo de determinadas categorias, métodos e hipóteses construídas para explicar outras
realidades sociais, assentadas também em uma estrutura de classes.
O tema desta pesquisa localiza-se na área da sociologia que investiga as relações
entre a reprodução social e a reprodução cultural, ou seja, a sociologia da educação que, por
um lado, explica a forma como determinada sociedade produz, por intermédio de diversas
instituições, os agentes de que necessita, com as disposições e as crenças requeridas
socialmente e legitimadas simbolicamente, e, por outro lado, explica como os agentes
incorporam o mundo social, se revestindo de determinadas identidades socialmente
construídas e se utilizando de representações específicas para justificar e motivar sua
existência social.
Trata-se nesta dissertação de explicar como determinadas formas institucionais de
socialização – principalmente a familiar e a escolar – produzem jovens dispostos e aptos a
“escolher” uma trajetória marcada por um alto investimento na escola e na cultura. As
desigualdades sociais e culturais dentro do sistema de ensino, amplamente pesquisadas pela
sociologia da educação brasileira a partir dos anos 1980, serão observadas aqui a partir do
ponto de vista específico das experiências acumuladas do passado familiar e educacional e
das expectativas em relação ao futuro de estudantes, marcados pelo sucesso escolar, de uma
escola pública em São Paulo de nível médio, considerada como de qualidade. Como afirma
Passeron (1995, p. 113), um dos grandes desafios da sociologia da educação contemporânea
não é somente explicar a fronteira simbólica que separa os jovens com sucesso escolar
daqueles que fracassam, mas investigar os níveis mais profundos das desigualdades
escolares e as nuances e as modulações de sucesso que existem no interior do sistema,
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principalmente a partir dos anos 2000, quando pensamos no caso brasileiro, momento de
expansão do nível de acesso à escolarização básica.
Partirei nesta dissertação de hipóteses assentadas na teoria de Pierre Bourdieu a
respeito da reprodução da posição de classe por meio do investimento escolar. Testarei aqui
a hipótese de que o alto investimento escolar desses jovens, marcado por autossacrifícios e
superações, pode ser descrito e explicado, com as devidas mediações, a partir das
disposições relacionais do habitus do pequeno-burguês descrito por Bourdieu (2003, p. 298349) em A distinção, no qual sobressaem o esforço, o ascetismo e a boa vontade cultural no
trabalho de aquisição de um capital cultural não herdado (NOGUEIRA, 1997).
Uma classe social, segundo Bourdieu, é uma categoria lógica criada pelo sociólogo
para compreender a realidade e deve ser pensada a partir da estrutura de relações que a une e
a separa das demais classes em uma sociedade estratificada. A classe nunca se define apenas
pela posição sincrônica ocupada por agentes em determinada estrutura social, mas também
pela trajetória, ou seja, os deslocamentos sucessivos que compõem a história social
particular do grupo, como veremos aqui em relação às famílias dos alunos4. O pressuposto
teórico-metodológico inicial desta pesquisa estabelece que a história social das famílias –
ascendentes, estabelecidas, em declínio – permite explicar as disposições dos jovens em
relação à escola, que não foram produzidas essencialmente nas experiências escolares deles
no ensino médio, ou seja, no momento em que a pesquisa fotografa as posições e as tomadas
de posição desses jovens – ainda que o vestibulinho e diversas características da instituição,
como veremos, reforcem e reiterem tais disposições. O esforço e a dedicação aos estudos,
disposições encontradas entre a maioria dos jovens desse colégio, são, de acordo com essa
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Segundo Bourdieu (2005, p. 7), “A posição de um indivíduo ou de um grupo na estrutura social não pode
jamais ser definida apenas de um ponto de vista estritamente estático, isto é, como posição relativa („superior‟,
„média‟ ou „inferior‟) numa dada estrutura e num dado momento. O ponto da trajetória, que um corte
sincrônico apreende, contém sempre o sentido do trajeto social”.
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hipótese, produzidas socialmente a partir dos recursos objetivos e simbólicos que as famílias
legam aos herdeiros.
A posição de classe, segundo Bourdieu, é definida a partir do volume e da estrutura
dos capitais, o capital cultural e o econômico. Ambos capitais podem funcionar como capital
simbólico, ou seja, meios de legitimação que sustentam a permanência de uma estrutura de
desigualdade na distribuição dos recursos escassos em uma sociedade de classes como a
brasileira. Na modernidade, a escola adquiriu predominância nessa função de legitimação
das desigualdades sociais. Se as diferenças que separam o Brasil da França não permitem
qualquer tipo de transposição mecânica de conceitos e teorias produzidas alhures, a
sociologia pode – e às vezes deve – realizar estudos que permitam uma comparação entre
sociedades que possuam determinadas condições estruturais homólogas – como as
desigualdades produzidas por uma estrutura de classes –, testando a capacidade de
generalização de determinados conceitos e explicações. Bourdieu (1992a, p. 8-9) argumenta
que duas classes sociais, pertencentes a duas sociedades distintas, mas que ocupam uma
posição equivalente na estrutura de classes, podem ter as mesmas características relacionais
e disposições em função de uma homologia estrutural:
[...] duas classes sociais que ocupam a mesma posição
(sincronicamente, mas sobretudo diacronicamente) em estruturas
sociais diferentes, podem apresentar certo número de propriedades
comuns, a despeito das diferenças de situação que uma definição
aristotélica registraria mecanicamente [...]. Desta forma, a abordagem
estrutural permite captar, pelo estudo sistemático de um caso particular,
traços transistóricos e transculturais, que aparecem, com poucas
variações, em todos os grupos com posições equivalentes.
A hipótese explicativa inicial, construída a partir da teoria de Bourdieu, estabelece,
portanto, que a propensão para investir na educação varia de acordo com o grau em que a
estabilidade ou a possibilidade de ascensão social das famílias depende da escola e do
acúmulo de capital cultural, em função, inclusive, da transmissão de outra espécie de capital
– o capital econômico, principalmente – ter se tornado menos rentável e eficaz para esse
10

grupo em relação às estratégias escolares. A ascensão social, como bem demonstrou Roberto
Grün (2002) em relação aos armênios em São Paulo, nem sempre depende do investimento
escolar. Portanto, uma das questões que essa dissertação tentará responder refere-se
justamente aos fatores da trajetória familiar que tornaram possível e necessário o alto
investimento escolar na geração dos jovens alunos da Federal – que tipo de ascensão social
eles almejam? Por que a escola se tornou tão essencial em suas estratégias de reprodução?
Quais foram as mudanças na estrutura econômica da cidade de São Paulo e no sistema de
ensino que impulsionaram o alto investimento escolar desses jovens?
O ensino médio é um momento da trajetória escolar privilegiado para a análise
sociológica da produção social das disposições dos agentes, assim como para a análise da
produção social das crenças e das representações sociais, uma vez que é nesse nível de
ensino que os jovens se encaminham (ou não) para cursos e instituições de ensino superior a
partir de recursos sociais, principalmente o capital escolar, e representações socialmente
produzidas sobre si mesmos, o mundo e o futuro (“sou inteligente? Sou capaz? Posso entrar
na USP?”), em que tentam, com seus familiares, justificar e atribuir sentidos sociais a essas
trajetórias (BOURDIEU & PASSERON, 2010, p. 25-54; ALMEIDA, 2009). O ensino médio é,
portanto, um momento mais ou menos arriscado para os jovens, de acordo com o cacife
desigualmente distribuído entre as classes sociais no jogo escolar e o nível de dependência
das famílias em relação à escola para obtenção da ascensão social. É um momento decisivo
no jogo social e escolar, onde apostas socialmente determinadas ocorrem e possuem
consequências determinantes que delimitam o horizonte de possíveis futuros.

Os primeiros estudos sistemáticos na sociologia da educação brasileira sobre o
sucesso escolar das classes médias e dominantes e as “escolas de boa qualidade” de nível
médio surgiram somente no final da década de 1990. Segundo Catani et al., é nesse
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momento que ocorre a incorporação do modus operandi da teoria de Bourdieu pela
sociologia da educação brasileira, ou seja, a incorporação sistemática de conceitos e do
“modo de fazer ciência” do sociólogo francês – e não apenas a apropriação de conceitos
esparsos e de citações avulsas, como ocorreu com o conceito de reprodução social nas
interpretações sobre as desigualdades frente à escola nas décadas de 1970 e de 1980 – para a
realização de análises de aspectos específicos da realidade educacional brasileira (CATANI et
al., 2001, p. 71-2).
Nesse período, a principal preocupação teórica da sociologia da educação recai sobre
a legitimação da desigualdade na sociedade brasileira por meio do sucesso escolar, ou, na
definição de Bourdieu (1989, p. 387-9), sobre a função de sociodiceia exercida pelo sistema
de ensino. Surgem os primeiros trabalhos que não analisam o ensino médio em sua função
negativa – a produção do fracasso escolar –, mas sim a partir de sua função positiva de
produção dos eleitos para ocupar as posições mais privilegiadas, em termos econômicos e
simbólicos, na hierarquia escolar e social. O artigo que inaugura o campo de estudos nessa
linha de pesquisa no Brasil é o de Maria Alice Nogueira (1991), no qual a autora realiza uma
leitura dos trabalhos de Bourdieu sobre a educação com o interesse de formular uma agenda
de pesquisas empíricas sobre a realidade educacional brasileira, oferecendo uma
possibilidade sistemática de utilização dos conceitos e métodos de Bourdieu como
alternativa às leituras predominantes no campo educacional brasileiro nos anos 1980 que
enquadravam o sociólogo francês no paradigma das teorias da reprodução, em oposição às
teorias da resistência e da transformação (cf. CATANI et al., 2001).
É possível destacar, grosso modo, algumas características analíticas principais nessa
recente literatura sociológica sobre a escolarização das elites brasileiras: 1) os
estabelecimentos de ensino se tornam o nível de análise privilegiado, ainda que não
exclusivo (cf. NOGUEIRA, 1998; ALMEIDA, 2009; MAFRA, 2003); 2) a análise considera
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outros fatores de desigualdade, não meramente econômicos, tais como o gênero, a
localização da moradia, as identidades étnicas, o capital cultural e o capital social das
famílias, como preponderantes na definição das diferentes estratégias de escolarização no
interior das elites e das classes médias (cf. NOGUEIRA, 1998; GRÜN, 2002; PEROZA, 2009); 3)
a relação entre as classes sociais e a educação não é abordada mecanicamente, como causa e
efeito – há mediações e, principalmente, diferenciações entre as frações das classes
dominantes e médias que precisam ser descritas e interpretadas (cf. NOGUEIRA, 1997, 1998;
ALMEIDA, 2009); 4) a escolarização das elites não é abordada como um fenômeno
circunscrito às fronteiras do Estado nação, mas sim como uma prática permeada de
estratégias de formação e intercâmbios no exterior ou de utilização de escolas internacionais
no Brasil que oferecem um ensino bilíngue e ligado à cultura do estrangeiro (cf. PRADO,
2004; CANTUARIA, 2005; NOGUEIRA, 2004b).
Um resultado dessas análises recentes sobre os estabelecimentos de ensino das elites
é o de que as escolas possuem estilos – formados pela história específica de cada instituição,
a imagem construída pelos fundadores da escola, o trabalho pedagógico realizado, a
estrutura curricular, a composição social da clientela e o destino social dos alunos formados
– que as diferenciam em um mercado educacional altamente competitivo. Esses estilos
correspondem às expectativas e valores que as famílias possuem a respeito da formação dos
seus filhos (cf. ALMEIDA, 2009).
De acordo com essa literatura, os critérios para a escolha do estabelecimento de
ensino médio para os filhos diferem entre as famílias de frações das classes dominantes e
das classes médias. As famílias que, em geral, possuem maior capital cultural, privilegiam a
“reputação” da escola em aprovar os estudantes no vestibular e a “qualidade do ensino”,
outras, com mais capital econômico, social e patrimonial, privilegiam critérios relacionados
com a “qualidade da clientela da escola”, ou seja, se importam mais com a composição
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social homogênea e seleta dos estudantes do que com o valor acadêmico do estabelecimento.
O efeito produzido pela passagem dos filhos das famílias privilegiadas culturalmente por
algumas dessas escolas de elite é a crença na legitimidade de sua posição social dominante
(função de sociodiceia), justificada por meio dos bons resultados obtidos nos vestibulares
das universidades mais prestigiadas da sociedade brasileira (cf. ALMEIDA, 2009). Famílias
pertencentes à outra fração das classes dominantes dispensam o mérito escolar como único
meio de legitimação de sua posição social: o caso de filhos de empresários estudados por
Nogueira (2004a, 2004b).
Ao incorporar os resultados das pesquisas dessa última fase da sociologia da
educação brasileira sobre a escolarização das elites, esta pesquisa pretende contribuir para
uma maior compreensão dos processos de produção do sucesso escolar, investigando como
são produzidas as disposições e as crenças sociais de estudantes de frações das classes
médias em São Paulo que precisam da escola para se manter ou ascender socialmente.
Assim, um dos principais objetivos teórico-metodológicos desta pesquisa será
conciliar duas abordagens sobre o sucesso escolar, em geral utilizadas separadamente pela
literatura da sociologia da educação nacional: de um lado, a explicação a partir de fatores
estruturais, tais como a posição social das famílias, a etnia e o gênero, e, de outro, a
interpretação a partir das motivações e representações subjetivas produzidas pelos agentes a
respeito dos estudos nas interações no cotidiano escolar. Anselm Strauss (1999, p. 27)
afirma que não é possível compreender uma interação social – como um processo avaliativo
ou a própria situação de uma entrevista na pesquisa – sem levar em consideração a estrutura
social que incide sobre os agentes; decorre deste postulado a completa perda de sentido da
separação entre metodologias e abordagens de pesquisa tidas como macrossociológicas e
microssociológicas5, tais como a análise de dados quantitativos e tabelas, por um lado, e
5

Na própria apresentação de seu livro clássico, Espelhos e máscaras, considerado por alguns como um dos
textos fundadores do interacionismo simbólico, Strauss (1999, p. 27) argumenta: “Espero que os leitores
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entrevistas e observação de situações de interação, por outro. Tentarei nesta dissertação
explicar o sucesso escolar por meio de uma dupla causalidade: a herança objetiva legada
pela família aos jovens estudantes – o capital cultural e econômico –, assim como a herança
subjetiva, as interpretações que os jovens elaboram, a partir de sua posição social e de suas
interações sociais, sobre a história familiar e suas próprias identidades. Bourdieu soluciona
essa controvérsia entre métodos qualitativos e quantitativos, e entre teorias que favorecem a
agência ou a estrutura, a partir de um modelo teórico de interação entre posições sociais e
práticas, que utilizado aqui orienta as hipóteses e a construção do objeto de pesquisa.

Nota metodológica
Foram realizadas 21 entrevistas em profundidade com alunos da Escola Técnica
Federal selecionados a partir dos resultados de um questionário aplicado com todos os
estudantes do terceiro ano do ensino médio em 2009 (total de questionários: 257). O critério
de seleção dos entrevistados foi basicamente o de respeitar a heterogeneidade interna das
turmas de ensino médio do colégio, entrevistando jovens dos mais diferentes perfis culturais
e econômicos. As entrevistas aconteceram em dois momentos da trajetória desses alunos: o
primeiro, no final do terceiro ano do ensino médio, quando eles se preparavam para prestar
os vestibulares (17 entrevistas), e o segundo com eles já na universidade (4 entrevistas).
Além das entrevistas com os alunos da Federal, realizei uma entrevista com a mãe de um
aluno, uma entrevista com uma ex-estudante do Santa Cruz pertencente à classe dominante e
duas entrevistas com alunos que foram reprovados no vestibulinho da Federal, matriculados
na Escola Municipal Derville Allegretti, na Zona Norte de São Paulo. Por fim, há um

contemporâneos que usam a terminologia popular de „macro‟ e „micro‟, e que tentam talvez lançar uma ponte
sobre o fosso que separa os estudos em grande escala e aqueles em escala muito pequena, possam entender que
em Espelhos e Máscaras eu tentava evitar essa própria dicotomia. Não podemos elaborar estudos
microscópicos adequados sem uma identificação cuidadosa e precisa das condições estruturais pertinentes,
tampouco entender de modo apropriado „estruturas‟ e ações macroscópias sem levar em conta as condições de
„identidade‟ que incidem sobre o macroscópico”.
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conjunto de entrevistas com professores (4 entrevistas), coordenadores e diretor da
instituição (2 entrevistas).
O roteiro das entrevistas com os alunos (consultar o Anexo II) e o questionário
(consultar o Anexo IV) versaram sobre a história familiar, a trajetória escolar dos alunos, as
práticas culturais, a posição social das famílias (ocupação e escolaridade dos pais e dos avós,
local de moradia), as representações dos alunos sobre a escola, sobre o próprio futuro
(escolha das carreiras de ensino superior e planos profissionais e educacionais) e, por fim,
sobre a situação política e econômica do país e internacional – para abordar a visão de
mundo desses jovens. As entrevistas ocorreram no próprio colégio ou na biblioteca do
Centro Cultural São Paulo.
As informações obtidas não podem ser vistas como dados puros colhidos pelo
pesquisador em campo. A objetivação implica uma relação social, frequentemente uma
relação de poder, entre o sujeito e o objeto da pesquisa. Os etnometodólogos ensinam que
não existe um fato social dado, esperando pelo investigador que o observará de longe, com
aparatos técnicos neutros, tal como um dia se imaginou no sonho positivista. Nestas
entrevistas e na aplicação do questionário, o local da interação e os pressupostos do roteiro,
assim como a própria postura do entrevistador – marcada por seu habitus –, influenciaram
significativamente os resultados obtidos. O questionário, por exemplo, foi aplicado com a
ajuda da professora de sociologia da escola em suas aulas. Alguns alunos estavam receosos
em respondê-lo, pois pensavam que ele poderia ser utilizado – tal como o questionário
socioeconômico da Fuvest ou do Enem – para a concessão de bônus ou de isenção nos
vestibulares. Após uma breve explicação dos fins estritamente acadêmicos da pesquisa, a
maioria dos alunos se desarmou e respondeu ao questionário sem nenhum problema (só
recebi dois questionários em branco); alguns (6 alunos), contudo, preferiram manter o
anonimato, o que impediu a realização de entrevistas posteriores.
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As respostas dos alunos foram, em geral, muito completas: poucos deixaram em
branco as questões sobre suas práticas culturais, expressando, dessa forma, sua boa vontade
cultural e a confiança naquele exercício de pesquisa, muito próximo de um exercício escolar
valorizado por eles. As questões que os alunos mais se recusaram a responder,
principalmente aqueles mais privilegiados do ponto de vista econômico na escola (a filha de
empresários, o filho de um gerente de grande empresa, dentre outros), foram aquelas sobre o
número de propriedades e de empregados domésticos. Uma das alunas escreveu, quando
questionada sobre quantas propriedades a família possuía: “Então...”. O privilégio,
principalmente o econômico, em uma escola pública como a Federal, não pode ser
declarado de maneira natural; ele é motivo de certo desconforto.
A entrevista, por sua vez, implicou um envolvimento, marcado pela empatia, do
entrevistador com os alunos, o que, por certo, influenciou a troca de informações. O
entrevistador não adotou uma posição distanciada das falas dos alunos – ele se envolveu
nelas, guiado, é claro, pelo roteiro de entrevista. Vários sinais corporais de concordância –
como o simples gesto de balançar a cabeça afirmativamente, ou a expressão de um “sim” –
quando os alunos relatavam suas experiências, similares àquelas do pesquisador6, suscitaram
uma situação de entrevista em que os entrevistados e o entrevistador se sentiram
relativamente à vontade para conversar.
Em A miséria do mundo, Bourdieu apresenta a vantagem relativa de o entrevistador
ser alguém com uma identificação com o entrevistado, ou seja, de acordo com a teoria do
sociólogo francês, alguém próximo no espaço social: a redução, ainda que não a anulação,
da violência simbólica característica da situação de entrevista, principalmente, como era o
caso da equipe de pesquisa de Bourdieu, quando se entrevista jovens e pessoas destituídas de
6

Para deixar claro, não sou ex-aluno da Escola Técnica Federal, porém sou “filho” de uma escola pública
também de qualidade, ainda que não equivalente à Federal, e com uma formação profissionalizante dos anos
2000 no interior paulista, o CEFAM (Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério), mantido pelo
Governo do Estado de São Paulo até 2005, quando o então Secretário da Educação Gabriel Chalita e o
Governador Geraldo Alckmin decidem fechá-lo.
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capital cultural7. No caso da pesquisa com os jovens da Federal, tal distância não existia, o
que permitiu um acordo tácito na comunicação. Dessa forma, as entrevistas sempre fluíram
sem maiores dificuldades ou mal-entendidos. Segundo Bourdieu (2003, p. 697):
[...] quando o interrogador está socialmente muito próximo daquele que
ele interroga, ele lhe dá, por sua permutabilidade com ele, garantias
contra a ameaça de ver suas razões subjetivas reduzidas a causas
objetivas; suas escolhas vividas como livres, reduzidas aos
determinismos objetivos revelados pela análise. Por outro lado,
encontra-se também assegurado neste caso um acordo imediato e
continuamente confirmado sobre os pressupostos concernentes aos
conteúdos e às formas de comunicação: esse acordo se afirma na
emissão apropriada, sempre difícil de ser produzida de maneira
consciente e intencional, de todos os sinais não verbais, coordenados
com os sinais verbais que indicam quer como tal ou qual enunciado deve
ser interpretado, quer como ele foi interpretado pelo interlocutor.
Muitas informações foram obtidas graças a essa situação específica de interação, na
qual o entrevistador e os entrevistados compartilhavam posturas e crenças, expressas no
corpo – marcado por uma trajetória e um habitus relativamente homólogos no espaço social.
Em algumas situações, essa postura permitiu que os alunos explicitassem e desenvolvessem
os pressupostos de suas falas, explicitando a linguagem natural pesquisada pelos
etnometodólogos, suscitando momentos em que eles são chamados a justificar para o
entrevistador, e para si mesmos, tomadas de posição que para eles são tidas como naturais e
cotidianas, portanto, não problematizadas e irrefletidas; trata-se do poder simbólico, mais
presente em alguns alunos do que em outros, de explicitar aquilo que estava implícito,
enquanto senso prático. Isso só se torna possível a partir da relação de confiança
7

Bourdieu (2003, p. 696) afirma que “é o pesquisador que inicia o jogo e estabelece a regra do jogo, é ele
quem, geralmente, atribui à entrevista, de maneira unilateral e sem negociação prévia, os objetivos e hábitos, às
vezes mal determinados, ao menos para o pesquisado. Esta dissimetria é redobrada por uma dissimetria social
todas as vezes que o pesquisador ocupa uma posição superior ao pesquisado na hierarquia das diferentes
espécies de capital, especialmente do capital cultural [...]. Levando em conta estas duas propriedades inerentes
à relação de entrevista, esforçamo-nos para fazer tudo para dominar os efeitos (sem pretender anulá-los); quer
dizer, mais precisamente, para reduzir no máximo a violência simbólica que se pode exercer através dele”.
Com o intuito de reduzir a violência simbólica presente nas situações de entrevista de sua equipe, Bourdieu
(Ibidem) revela a estratégia adotada em A miséria do mundo: os entrevistados eram escolhidos entre pessoas
conhecidas, ou apresentadas por pessoas conhecidas, o que reduzia a distância social entre entrevistador e
entrevistado. “Deve-se agir também, em certos casos, sobre a própria estrutura da relação (e, por isso, na
estrutura do mercado linguístico e simbólico), portanto na própria escolha das pessoas interrogadas e dos
interrogadores”.
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estabelecida na situação de interação e também em função da garantia tácita de que as razões
subjetivas, como afirma Bourdieu no trecho citado acima, serão respeitadas e levadas em
consideração pelo sociólogo na explicação das próprias trajetórias dos estudantes.
Em outras situações, porém, como no trecho abaixo, os alunos queriam dizer uma
coisa diferente daquela que o pesquisador solicita que eles digam em função de seu
envolvimento com a própria fala deles:
Rosa: E eu não era rica, então não podia gastar dinheiro nas coisas... E
antes eu achava tudo muito superficial. O que acabava sendo uma
parede, porque tudo que as pessoas ligavam, televisão, novela... Meu pai
não me deixava assistir novela quando criança. Eu achava um absurdo...
Entrevistador: Isso é ótimo! [risos]
Rosa: É, eu acho que foi bom para mim, de certa forma. Mas na época
eu ficava indignada, porque só eu não sabia o que acontecia, porque era
inútil na verdade. É um estereótipo que você cria. E na verdade foi bom.
Isso foi legal dos meus pais. Quando eu era criança eles só me deixavam
assistir Cultura. Eu assistia Castelo Ratibum, o mesmo episódio duas
vezes por dia, porque eles não me deixavam mudar de canal. Eles só
deixavam eu assistir Castelo Ratibum, Glubglub, esses programas,
porque eu não podia assistir novela. Depois eles foram deixando, mas aí
já não era importante para mim. Eu assisti novela umas duas vezes, mas
enchia o saco e eu nunca mais quis saber disso na minha vida.
(Entrevista com Rosa, atualmente aluna de Direito na USP, 30/11/2009)
A revolta da jovem pelo fato do pai a proibir de ver novelas, pois ajudou a criar uma
“parede” que a fechou em relação ao que era importante para outros jovens de sua idade, se
converte em uma virtude, graças à intervenção do entrevistador ao dizer: “Isso é ótimo!”. A
fala se transforma e a legitimidade cultural de determinados programas infantis é revelada –
em virtude, é claro, da disposição da entrevistada em reconhecer tal legitimidade, pois se o
entrevistador estivesse entrevistando uma jovem de outro grupo social, provavelmente a
reação não seria a mesma, a revolta se intensificando, ou ainda a televisão simplesmente
sumiria do horizonte da conversa (No anexo III, o leitor poderá encontrar um exemplo de
como a entrevista foi conduzida pelo pesquisador).
A entrevista com os professores, por sua vez, foi mais difícil de ser realizada, pois
eles estiveram diante de um jogo duplo ao encarar uma reflexão sobre a própria prática
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docente e a instituição, ou seja, o jogo entre vangloriar e reproduzir a fala da instituição – “a
Federal é uma ilha de excelência” – ou criticá-la e refletir sobre os paradoxos que ela
enfrenta. Alguns professores modularam seu discurso a partir do que esperavam do
pesquisador, portanto, expliquei sempre a eles com mais detalhes os objetivos da pesquisa
para afastar mal-entendidos, sempre presentes apesar de toda precaução. Demorei, em todas
essas entrevistas, bastante para ligar o gravador, pois o desconforto dos professores com a
presença do equipamento era maior do que entre os alunos; eles disseram bastante coisa em
off, antes de ligar e depois de desligar o gravador.
A entrevista com os professores versou sobre: a formação acadêmica e a trajetória
profissional, a comparação entre os colégios onde já lecionaram e a Federal, a forma como
foram contratados pela Federal, as relações e interações entre os professores e a
administração, as práticas pedagógicas e os projetos da instituição, a história do colégio e as
transformações recentes, as representações deles sobre o „bom aluno‟, a docência e a
educação (consultar Anexo VI).
Uma modulação na fala dos professores se refere ao gênero: com as professoras, a
entrevista ocorreu sem maiores problemas, elas escutavam com atenção as perguntas e
respondiam somente àquilo que era solicitado, sem muitos mal-entendidos. Não houve
embaraço para conversarmos sobre a prática docente no interior da sala de aula, os projetos
pedagógicos da instituição e o perfil do bom aluno. Já nas entrevistas com os professores,
produziu-se uma situação constrangedora: eles não responderam diretamente às perguntas
feitas e não viam sentido nas perguntas sobre a prática pedagógica no interior da sala de
aula. A situação de entrevista deixou o entrevistador muito mais embaraçado ao conversar
com eles sobre atividades banais e cotidianas da escola. Vejamos algumas anotações após a
entrevista com um professor de história do colégio:
Antes de iniciar a conversa, o professor disse que estava muito
ocupado, pois tinha que escrever um prefácio até o final do dia e tinha
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acabado de lecionar. Então, para tentar encurtar a conversa, ele fez
várias perguntas sobre a pesquisa e disse que tudo sobre ele está no seu
memorial, no site do colégio, que não tínhamos tempo a perder com
perguntas sobre a trajetória dele. Ele fez questão de „me orientar‟ na
pesquisa, antes de começar a conversa, enfatizando a necessidade de
construir um quadro objetivo com os elementos que diferenciam o
colégio. Eu disse que a pesquisa era qualitativa e a entrevista não era só
sobre informações objetivas, mas também sobre a visão do entrevistado
sobre a própria trajetória, o colégio, a prática docente etc., e que por
isso seria interessante fazer perguntas sobre a trajetória. O professor
estava muito “armado” na entrevista – não consegui fazer muitas
perguntas; em um momento de nossa conversa, por exemplo, ele tirou
um papel da bolsa com anotações que havia feito para uma palestra
sobre a Federal uma semana atrás e discorreu longamente sobre a
história da instituição. Aqui, a comparação com a entrevista com as
professoras se faz necessária: ele é o único professor que se sentia
autorizado a falar não sobre sua prática no interior da sala de aula, mas
sobre a burocracia (nem mesmo a professora que é pró-reitora de
ensino teve a mesma desenvoltura que ele para falar sobre tal assunto)
e o autoritarismo que reinam no colégio, sua atuação política junto ao
sindicato e aos movimentos sociais. O professor, para justificar sua
posição em um colégio de ensino médio, falará mais sobre os cursos de
ensino superior e pós-graduação na escola, e também sobre sua
produção acadêmica e reconhecimento fora do colégio. O professor fez
questão que a entrevista ocorresse no jardim da Federal, bem em frente
ao sindicato dos trabalhadores da instituição, e não no prédio da escola
– fomos pegos de surpresa por uma chuva; parte da entrevista ocorreu
dentro do próprio sindicato
(Anotações do pesquisador após a entrevista com Vitor, professor de
história, 15/02/2011).
Os dois professores entrevistados sentiram a necessidade de justificar sua posição no
nível médio de ensino; não por acaso eles fizeram questão de falar mais sobre suas
experiências no ensino superior e em cursos de pós-graduação latu sensu oferecidos pela
instituição, ainda que esses cursos ocupem um espaço pequeno na jornada de trabalho deles.
Foram os professores da instituição que manifestaram uma crítica à estrutura burocrática do
colégio e às hierarquias de poder que se produziram nos anos 1990 e 2000. Além disso, eles
expressaram maior interesse quando questionados sobre assuntos externos ao colégio: a vida
acadêmica, a conjuntura política nacional etc.
Segundo Bourdieu, há uma pressão da estrutura social sobre a própria interação
social de pesquisa. Não podemos interpretar apenas a partir da etnometodologia uma
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situação de entrevista, ainda que sem a etnometodologia e o interacionismo simbólico não
seria possível se ater aos detalhes mais minuciosos que tornam possível essa ordem da
interação, a entrevista ou a aplicação de um questionário. Para aquém dos códigos próprios
da interação, como as representações que os agentes constroem do self, há constrangimentos
da ordem social que pesam sobre a relação. Aquilo que a etnometodologia tende a tratar
como um dos móveis da luta social e da realidade social – a capacidade do agente construir a
realidade por meio de suas categorias, de sua definição da situação e sua capacidade de
avaliar os motivos do outro – deve ser entendido na relação com a estrutura social: a
definição da situação depende da posição que o agente ocupa no espaço social, alguns
agentes terão uma visão mais englobante da situação, enquanto outros, mais destituídos
culturalmente, terão uma visão mais limitada. Nas entrevistas com os professores e as
professoras do colégio, a distinção de gênero, socialmente construída, modula as reações às
mesmas questões formuladas pelo entrevistador, e também a própria disposição do
entrevistador em fazer determinadas questões – o embaraço socialmente produzido me
impediu de aplicar exatamente o mesmo roteiro utilizado com as professoras aos
professores. Tanto o embaraço como a desenvoltura não são somente o produto da interação
em si ou de falhas na comunicação decorrentes dos atos e da linguagem dos atores; são,
antes de tudo, fruto das posições estruturais ocupadas pelos agentes no interior da
instituição, assim como na sociedade. Segundo Bourdieu (2003, p. 694),
[...] a oposição tradicional entre os métodos ditos quantitativos, como a
pesquisa por questionário, e os métodos ditos qualitativos como a
entrevista, mascaram que eles têm em comum se apoiar nas interações
sociais que ocorrem sob a pressão de estruturas sociais. Os defensores
das duas categorias de métodos têm em comum ignorar estas
estruturas, como os etnometodólogos, cuja visão subjetivista do mundo
social os leva a ignorar os efeitos que as estruturas objetivas exercem
não somente sobre as interações que registram e analisam, mas também
na sua interação com as pessoas submetidas à observação ou à
interrogação.
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As modulações nas falas dos professores só podem ser totalmente compreendidas,
portanto, quando lançamos luz sobre a estrutura das desigualdades de gênero na carreira
docente, assim como sobre as posições no interior do colégio. Enfim, não é possível apenas
se ater às interações face a face, assim como não é possível apenas reconstruir as estruturas
sociais na apreensão da realidade dentro da qual as entrevistas e os dados quantitativos são
produzidos; é necessário um retorno reflexivo da sociologia sobre sua própria prática,
abordando tanto o peso da estrutura social como os rituais de interação que estão na base da
produção acadêmica. Nenhuma das duas dimensões é suficiente, quando utilizada sozinha,
para dar conta da complexidade de uma situação de pesquisa.
Na identificação de meus informantes, utilizarei nomes fictícios para alunos e
professores, e não números ou siglas, com o intuito de deixar claro que estamos lidando com
falas de indivíduos, ainda que considerados pelas posições que compartilham como
membros de toda uma categoria social, marcada pelas diferenças e desigualdades
socialmente produzidas entre homens e mulheres, brancos e negros, ricos e pobres,
ignorantes e doutos, preguiçosos e disciplinados, indiferentes e vocacionados, fracassados e
bem sucedidos.
***

A dissertação está dividida em cinco capítulos. No primeiro capítulo, denominado A
posição paradoxal da Escola Técnica Federal no espaço das escolas de ensino médio em
São Paulo, apresento ao leitor algumas características institucionais do colégio que o
singularizam no espaço das instituições escolares, tais como: a qualificação do corpo
docente, os projetos pedagógicos, a história da instituição. Além disso, discuto como a
Federal se localiza no espaço social e geográfico da cidade de São Paulo, ocupando um
local – o centro da cidade – que a diferencia dos demais colégios tidos como de excelência
pelos rankings, também analisados nesse capítulo, produzidos pela imprensa paulistana a
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partir do desempenho no ENEM e nos vestibulares. Veremos como a Federal, um colégio
público considerado como de excelência, ocupa uma posição paradoxal nesse espaço
institucional e, por isso, possui características híbridas de diferentes desenhos institucionais:
laxismo pedagógico, autonomia docente, projetos interdisciplinares de alta qualidade,
ausência de uma proposta político-pedagógica unificadora.
No segundo capítulo, O mito familiar, desenvolvo a análise da herança familiar dos
jovens alunos da Federal. Além dos capitais econômico e cultural, típicos de frações
emergentes das classes médias, veremos como os jovens herdam também, em primeiro
lugar, determinados valores e disposições – o ascetismo, a valorização do mérito pessoal –
transmitidos por meio da produção simbólica de um passado familiar glorioso e, em segundo
lugar, um senso prático das oportunidades objetivas de seu grupo de origem, os predispondo
a investir no sistema de ensino como uma das poucas alternativas para se manter ou dar
continuidade à trajetória de ascensão social da família. O senso prático é adquirido por meio
do acúmulo de experiências dos pais e de pessoas próximas no mercado de trabalho. Os
jovens têm a percepção prática, uma estatística intuitiva, de que muita coisa mudou em
relação ao mundo em que seus avós e seus pais conseguiram alcançar uma posição
intermediária na hierarquia social brasileira, sentindo a necessidade prática de converter as
estratégias e os capitais conquistados por essas gerações, incluindo de maneira mais
sistemática o componente escolar. Trata-se aqui de um segundo momento do processo de
formação de um grupo estabelecido, no sentido de Elias e Scotson (2000): eles necessitam,
além das conquistas econômicas, para serem reconhecidos, do suposto mérito intelectual, se
aproximando mais das carreiras de colarinho branco, tão valorizadas na sociedade brasileira.
Veremos neste capítulo como a luta dos jovens alunos da Federal refere-se, portanto, a uma
nova conquista: tentar transpor as barreiras econômicas e simbólicas que separam suas
famílias das frações das classes dominantes.
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No terceiro capítulo, Vestibulinho e eleição, interpreto algumas consequências do
elemento institucional mais determinante do “estilo de colégio” (ALMEIDA, 2009) da
Federal, o vestibulinho. O exame (re)produz desigualdades de gênero e raciais no sistema de
ensino da cidade de São Paulo, como veremos, produzindo um público altamente
selecionado no colégio. O principal efeito social – a magia – do vestibulinho é a produção de
um sentimento de eleição, a crença no próprio talento e no mérito que os alunos do colégio
carregam. Veremos todo o trabalho necessário para a produção dessas disposições que
abrem um universo de possíveis a esses jovens distinto daquele dos seus pais e avós. Por
fim, analiso a expressão “Um colégio com ares de faculdade”, que permite interpretar o
relativo paradoxo da Federal ser um colégio de excelência que não é tão rigoroso em termos
disciplinares como outros colégios de ensino médio, tanto particulares quanto públicos.
O quarto capítulo, Esforçados e talentosos, refere-se à interpretação do ascetismo
enquanto disposição desse grupo de jovens aplicada nos estudos e no esporte. Veremos
como a vontade de ganhar e o envolvimento de corpo e alma no jogo escolar, o investimento
pessoal e emocional, material e simbólico na escola, são encontrados em alto grau nesse
grupo seleto de jovens do ensino médio e podem parecer como voracidade para aqueles que
ocupam posições dominantes no espaço social. Nesse capítulo, investigo ainda duas
categorias classificatórias e identitárias fortemente presentes no colégio que jogam água no
moinho de produção do sucesso escolar: a categoria dos nerds e a categoria do prodígio.
Veremos que a produção de uma trajetória marcada pelo sucesso escolar só se realiza
quando encontra um ambiente onde o estudo e as conquistas escolares adquirem uma
valorização positiva e onde as interações entre os jovens no interior do colégio trabalham a
favor da conquista da cultura. Destaco nesse capítulo as nuances na forma de identificação
desses jovens no interior da escola, marcadas, por exemplo, por concepções distintas do
masculino.
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Por fim, no último capítulo, Um amor sem jeito pela cultura e a escolha da tradição,
interpreto a relação com a cultura que os alunos da Federal cultivam e como eles
apresentam suas conquistas, como veremos, enquanto um trabalho ascético, carregado de
sacrifícios, virtudes e superações. Além disso, interpreto o campo de possíveis que se abre
para eles ao término do ensino médio, analisando as escolhas das carreiras de ensino
superior. Na conclusão desta dissertação, retomo as hipóteses apresentadas nesta introdução
e apresento as principais descobertas da pesquisa, assim como as questões que não foram
aqui totalmente respondidas e que constituem uma agenda em aberto para pesquisas futuras.
No final desta dissertação, o leitor encontrará em anexo alguns materiais de pesquisa
utilizados: I) Carta de solicitação para os colégios e resposta do Colégio Santa Cruz; II)
Roteiro de entrevista com os alunos; III) Exemplo de uma entrevista com aluno; IV)
Questionário de estudante; V) Roteiro de entrevista com os pais; VI) Roteiro de entrevista
com os professores.
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Capítulo I

A POSIÇÃO PARADOXAL DA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL NO ESPAÇO DAS
ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM SÃO PAULO
É uma instituição pública para uma parcela privada...
É de uma determinada classe. Não é da classe média
alta de São Paulo, da elite, mas é de uma determinada
classe média... Você tem mais de 80% dos alunos que
entram aqui no ensino médio que vem de escolas
particulares. Eles têm um repertório... Tem muita gente
que o pai e a mãe já estudaram aqui. Geralmente, gente
que quase todos os pais e mães têm ensino superior. A
entrada aqui é pautada na meritocracia. Os melhores...
(Entrevista com Paula, professora de Filosofia da
Federal, 22/09/2010)

A crise na educação não afeta da mesma forma, tampouco com a mesma intensidade,
todas as instituições públicas de ensino médio em São Paulo. Assim como as escolas
particulares de elite, algumas escolas públicas consideradas como de excelência conseguem
manter um alto nível de qualidade em termos de ensino, quer por pregarem a convertidos, ou
seja, por ensinar alunos de famílias em posições sociais que os predispõem a aceitar as
regras do jogo escolar e investir seu tempo nos bancos escolares, como veremos no capítulo
II desta dissertação, quer por ensinar àqueles que já sabem de antemão, isto é, aqueles com
uma herança cultural e um domínio dos códigos com alto rendimento escolar.
Antes de iniciar a análise do colégio em questão, precisamos, portanto, realizar uma
primeira ruptura em relação ao senso comum e às interpretações que circulam na imprensa
sobre o sistema de ensino brasileiro: não há apenas um tipo de escola particular, assim como
não há um único modelo de escola pública, ainda que seja corrente no senso comum a
imagem, reproduzida por alguns estudos acadêmicos, de uma polaridade que apaga as
nuances e as diferenciações no interior dos dois segmentos – a escola pública vista como
sem nenhuma qualidade e precária em sua totalidade e o ensino particular como o exemplo
de boa educação e de eficiência ao aprovar os alunos nos vestibulares.
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Algumas características que aproximam as escolas particulares de elite–
principalmente aquelas que preparam seus alunos para as competições mais acirradas do
jogo escolar (ALMEIDA, 2009) – e as escolas públicas reconhecidas como de maior qualidade
– tais como as ETEs (Escolas Técnicas de São Paulo mantidas pelo Centro Paula Souza) e a
Federal, além de algumas instituições financiadas parcialmente por dinheiro público e que
não cobram mensalidades de seus alunos (ou somente de uma parte deles, funcionando por
meio de bolsas), tais como o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo e o Colégio Engenheiro
Juarez Wanderley (financiado pela Embraer em São José dos Campos) – são: os processos
seletivos, um corpo docente altamente qualificado e uma proposta pedagógica diferenciada.
Seja o vestibulinho, uma seleção a priori adotada por algumas escolas particulares e por
quase todas as escolas públicas consideradas como de qualidade8, sejam as seleções
contínuas e internas realizadas pelas escolas particulares que atendem à fração dominada das
classes dominantes que consistem em produzir um elevado número de reprovados e de
alunos que deixam o colégio por não conseguirem acompanhar seu ritmo, os mecanismos de
seleção tendem a produzir no sistema de ensino aquilo que se entende por excelência,
hierarquizando as instituições9.
A principal diferença do vestibulinho para ingresso nessas escolas públicas de
excelência em relação aos processos seletivos para as escolas particulares é a concorrência.
Enquanto a mensalidade é um elemento que restringe a demanda por alguns colégios
particulares em São Paulo, a gratuidade do ensino é um atrativo para amplos segmentos das
classes médias ávidas por uma formação de qualidade para seus filhos pelo menor custo

8

As exceções ficam por conta dos colégios de aplicação das universidades públicas que adotam,
prioritariamente, o sorteio como forma de selecionar seus alunos, ainda que tais colégios atendam a um público
com alto capital cultural herdado, principalmente os filhos de professores universitários, como demonstra a
pesquisa de Nogueira (2003) para o caso da escola de aplicação da UFMG. Nesse caso, nem mesmo o sorteio
é, portanto, um mecanismo democrático de seleção, pois os pais que procuram essa instituição são
privilegiados do ponto de vista cultural por justamente ter tal colégio de aplicação no horizonte de possíveis.
9
No capítulo III irei analisar, a partir do estudo de caso da Escola Técnica Federal, como o vestibulinho e
alguns outros mecanismos de seleção tendem a produzir as desigualdades no espaço das escolas de ensino
médio de São Paulo ao incitarem os alunos a acreditar no seu mérito e no seu “dom”.
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econômico possível, ainda que também seja um elemento que repele muitas famílias das
mesmas frações de classe e, principalmente, as frações das classes dominantes, que se
orientam no sistema de ensino a partir da imagem da escola pública sem qualidade e com um
público heterogêneo e perigoso10. Como descreverei mais adiante, alguns desses
vestibulinhos para as escolas públicas de nível médio chegam a possuir uma concorrência de
40 candidatos por vaga.
Um dos efeitos perversos do vestibulinho no final do ensino fundamental é a
produção de uma posição paradoxal ocupada por tais instituições: enquanto instituições
públicas, elas atendem, como é o caso da Federal, predominantemente os alunos que
cursaram escolas particulares durante o ensino fundamental e com um relativo privilégio
cultural e econômico herdado, não conseguindo “democratizar” o acesso ao ensino médio de
qualidade.
Para compreender as especificidades dessa instituição, é necessário levar em
consideração não só suas características internas, descritas e interpretadas à frente, como
também aquelas características relacionais que se referem à sua posição no espaço das
escolas de ensino médio de São Paulo.

1.1 O espaço das escolas de ensino médio na cidade de São Paulo
No final da década de 2000, tivemos um diagnóstico sobre o sistema de ensino
paulistano nada animador: apesar do aumento da inclusão no nível fundamental de ensino,
que atingiu patamares de matrícula que apontavam para a sua universalização,
principalmente nas séries iniciais, a qualidade da educação e a continuidade da escolarização
(a conclusão do ensino superior) ainda não estavam asseguradas para os setores mais pobres
da população. Segundo o diagnóstico de diversas agências de pesquisa em políticas
10

O medo da heterogeneidade social do colégio é mais forte no que se refere às filhas dessas famílias de
frações das classes médias, como veremos no capítulo III.
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educacionais, foi no ensino médio que a crise se intensificou, pois há nesse nível de ensino –
que não adotou o sistema de progressão continuada e o sistema de ciclos do ensino
fundamental do estado de São Paulo – altos patamares de reprovação e de desistência. Em
2007, apenas 45% dos jovens de 19 anos havia concluído o ensino médio (ALMEIDA, 2009,
p. 37).
Além disso, o sistema educacional brasileiro, no ensino fundamental e médio, é
assolado por enormes desigualdades em termos de qualidade. Apesar de não termos um
sistema segmentado em ramos de ensino exclusivos como encontrado em outros países,
possuímos uma segmentação específica que tende a produzir uma diferenciação dentro do
ensino médio. Almeida (2009, p. 38) explica a segmentação clássica encontrada em outros
países e que acabou sendo abolida na segunda metade do século XX:
[...] os ramos de ensino correspondiam a programas de ensino
mutuamente exclusivos que coexistiam no interior do ensino médio
como opções de percurso a que eram encaminhados os alunos logo no
primeiro ano a partir de sua própria escolha ou a partir da percepção de
pedagogos e psicólogos seja sobre sua capacidade acadêmica, seja sobre
seu futuro possível ou desejável, ou ambos. A coincidência entre
posição no ramo de ensino na hierarquia acadêmica e origem social dos
alunos foi revelada por inúmeros estudos ao longo de 1960 e 1970.
No Brasil, desde a década de 1930, quando o sistema de ensino se estruturou – em
termos de legislação e regulamentação estatal, ainda não em termos de matrículas e de
inclusão –, a presença da Igreja católica11 em todos os níveis de ensino marca a ausência de
uma reforma verdadeiramente republicana de consolidação do setor público, como
aconteceu cedo em outros países da América Latina, como a Argentina. A segmentação do
sistema de ensino brasileiro está alicerçada, portanto, na separação entre ensino público e
ensino privado, duplicada, em alguns casos, na oposição entre ensino laico e ensino
religioso.

11

Cf. Miceli (1988) sobre a estratégia de investimento nas escolas pela Igreja católica para a perpetuação do
seu poder no país após a reforma do Estado brasileiro durante a República velha.
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A trajetória escolar dos jovens provenientes de frações das classes médias e
dominantes tenderia a ocorrer predominantemente no setor privado até o vestibular, quando
se operaria uma inversão, e os alunos das escolas particulares de ensino médio entrariam nas
universidades públicas; esse é o percurso que a literatura da sociologia da educação tende a
denominar como o “circuito virtuoso”. Porém, pesquisas demonstram que não é possível
associar diretamente escolas privadas e boa educação no nível médio, já que há uma
segmentação no próprio interior dos dois setores, o público e o privado, tornando o quadro
de produção da desigualdade pelo sistema de ensino brasileiro muito mais complexo.
Existem muitas escolas particulares que não conseguem, e algumas delas nem almejam,
obter bons resultados nos exames nacionais e internacionais, como demonstra a pesquisa de
Franco (2002) em relação ao desempenho dos alunos brasileiros pertencentes ao grupo dos
7% de maior nível socioeconômico no teste que mede habilidade de leitura do Programa
Internacional de Avaliação dos Estudantes (PISA), cujos resultados foram inferiores aos de
seus congêneres de diversos países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Outra análise
que se contrapõe à interpretação do circuito virtuoso é a de Nogueira (2004a), que investiga
as novas opções em termos de escolarização no nível superior dos filhos de empresários.
Segundo a autora, há um mito na área da educação de que os estudantes pertencentes às
famílias mais ricas em termos econômicos possuem os melhores resultados escolares e em
geral optam pelas universidades públicas. Nogueira descobriu que a maioria dos filhos de
empresários de Belo Horizonte possui uma trajetória marcada por acidentes de percurso
(reprovações e o adiamento da entrada no ensino superior) e, em geral, segue em direção
aos estabelecimentos privados no ensino superior e aos cursos que exigem um menor
investimento escolar de tempo (os vestibulares são menos seletivos e exigentes), tais como
os cursos de Administração e de Publicidade. Esses jovens não apostam suas fichas na
escolarização; a reprodução de sua posição social ocorre por outros meios, como, por
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exemplo, a herança e a iniciação precoce nos negócios de família (cf. GRÜN, 2002;
NOGUEIRA, 2004a).
Os alunos oriundos das classes populares, por sua vez, tenderiam a se matricular nas
escolas públicas de péssima qualidade durante o ensino fundamental e médio. Esses alunos
não conseguiriam passar nos vestibulares mais concorridos para as universidades públicas e,
dessa forma, aqueles do segmento público de educação básica que conseguem chegar ao
ensino superior cursariam as universidades e faculdades particulares, principalmente após a
expansão dessas instituições nos anos 1990 e 2000. Esse é o denominado “circuito vicioso”.
Essa interpretação é válida quando pensamos em todo o sistema de ensino brasileiro, da préescola à universidade; há, de fato, mais jovens provenientes das escolas particulares de
ensino médio e fundamental nas universidades públicas de São Paulo12; porém, essa
interpretação apaga as nuances que existem no interior dos dois setores, como, por exemplo,
a existência de escolas públicas, como é o caso de algumas escolas técnicas estaduais e da
Escola Técnica Federal, que se constituem como uma exceção à regra do ensino público de
péssima qualidade encontrado no Estado de São Paulo; seus alunos, como veremos,
conseguem se destacar nos exames nacionais e nos vestibulares.
Nesse cenário marcado por uma desigualdade extrema entre um segmento do setor
privado, conhecido pela qualidade e visto como o modelo da „boa educação‟ perseguido por
todo o sistema de ensino – esse segmento foi pesquisado por Almeida (2009) e Perosa
(2009) para períodos históricos distintos –, e o segmento público que oferece uma educação
sem qualidade, a Escola Técnica Federal ocupa uma posição paradoxal, possuindo algumas
características do que seria uma instituição pública e outras que caracterizam as escolas
particulares de alto nível. As Escolas Técnicas Federais não possuem um alcance amplo no
espaço das escolas de ensino médio: são responsáveis por apenas 0,8% de todos os alunos
12

Na Fuvest – vestibular para ingresso na USP –, por exemplo, no ano de 2008, 70,79% do total de aprovados
afirmaram ter cursado todo o ensino médio em escola particular. Nas carreiras mais concorridas, esse índice é
ainda maior: em Medicina, 86,3%, em Engenharia, 80,3%.
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matriculados no ensino médio do país (INEP, 2007). Porém, são responsáveis por uma
parcela significativa dos jovens aprovados nos principais vestibulares do país13.
Nos rankings das escolas divulgados e produzidos pela imprensa paulistana, a
Escola Técnica Federal é uma das duas escolas públicas que constam entre as dez melhores.
A respeito dos rankings de escolas, podemos afirmar, segundo Almeida (2009, p. 55):
Apresentados como um serviço prestado ora aos leitores pais (à procura
de ferramentas que lhes permitam escolher as escolas de seus filhos),
ora aos leitores cidadãos, à procura de ferramentas para compreender o
Brasil, a desigualdade social, a lentidão do desenvolvimento, etc., os
rankings podem também ser reveladores dos princípios levados em
conta na avaliação das escolas por esses grupos sociais específicos.
Almeida enfatiza que não podemos utilizar esses rankings para avaliar a real
qualidade do ensino oferecido pelas instituições, mas como um modo de representar os
valores e os critérios que estão em jogo quando se trata da escolha da escola onde matricular
o filho por aquelas famílias que possuem o privilégio de escolher e também como um
recurso empírico para descrever o espaço das escolas de ensino médio de São Paulo. Estão
em jogo, principalmente, a capacidade das escolas de oferecer condições aos jovens para
passar no vestibular e, também, uma formação diferenciada para a vida, que não se limite
ao conteúdo exigido pelo vestibular. Vejamos um desses rankings, comparando algumas
características das escolas selecionadas a partir do resultado obtido por elas no ENEM de
200814:

13

Infelizmente, os dados disponíveis publicamente dos principais vestibulares do país não permitem a
identificação das escolas de origem de seus aprovados.
14
O ENEM de 2008 foi o último ENEM no modelo de prova realizado em um único dia. Foi em 2009 que o
exame entrou em relativo descrédito em função do vazamento da prova e, no ano seguinte, do erro de
impressão (inclusive não sendo mais utilizado pela Fuvest para compor a nota dos alunos no vestibular). O
quadro I foi realizado a partir da consulta ao material de imprensa (Folha de São Paulo, Revista Veja, Revista
Época) e também à tabela similar feita por Almeida, 2009, p. 56.
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Quadro I: Ranking das escolas com as maiores notas no ENEM 2008 em São Paulo
Colégio

Média no
ENEM 2008

n. de
alunos

Mensalidade

Sal. médio dos
professores

Localização
na cidade

Vértice

81,67

214

R$ 2.336

R$ 6.000

Centro-Sul

Bandeirantes

78,88

2.600

R$ 1.597

R$ 7.400

Centro-Sul

Mobile

78

370

R$ 1.560

R$ 9.400

Centro-Sul

Santa Cruz

76,88

1.800

R$ 1.515

R$ 8.350

Oeste

Agostiniano
Mendel

76,52

2.000

R$ 800

R$ 3.500

Leste

Etapa

76,44

1.100

R$ 1.681

R$ 6.300

Centro-Sul

Palmares

76,15

1.400

R$ 1.980

R$ 6.000

Oeste

Escola Técnica
Federal

75,93

1.200

Gratuita

R$ 4.500

Centro
(CanindéArmênia)

Albert Sabin

75,74

900

R$ 1.072

R$ 7.200

Oeste

Etesp

75,6

1.100

Gratuita

R$ 1.600

Centro
(Luz)

O que primeiro chama a atenção nesse quadro é a localização geográfica das escolas.
Ainda que as instituições escolares brasileiras não sigam estritamente o modelo francês do
mapa escolar (Carte scolaire), onde somente os alunos residentes no arrondissement onde a
escola se localiza podem se matricular nela, o que tende a produzir uma dualidade no
sistema de ensino parisiense marcado pela qualidade das escolas públicas centrais mais bem
localizadas – os tradicionais liceus –, que atendem a um público seleto, e a precariedade das
escolas mais periféricas que atendem principalmente os jovens de famílias sem capital
cultural e imigrantes15, a distribuição das escolas em São Paulo por seus bairros segue de
perto a segregação produzida no espaço urbano. A concentração das escolas particulares de
excelência em duas regiões da cidade, a Zona Oeste e a Zona Sul, assim como a ausência de

15

A segregação escolar e étnica é uma das principais agendas de pesquisa dos sociólogos franceses que tentam
pensar o sistema de ensino nos anos 1990 e 2000 (cf. ZANTEN, 2009).
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escolas de excelência na Zona Norte e a escassez na Zona Leste (uma única escola
particular, localizada em um bairro de classe média emergente – Tatuapé/Anália Franco),
produz um quadro de concentração de capital cultural em determinados bairros e regiões da
cidade (assim como temos uma concentração de renda), onde, além das escolas, também se
oferece um acesso privilegiado a museus, cinemas, universidades, dentre outras instituições
culturais.
Almeida (2009) demonstra como na Zona Leste, por exemplo, temos uma ausência
quase completa de espaços culturais: em um guia oferecido a turistas para conhecer São
Paulo, descrito e interpretado pela autora, não há nenhum museu ou espaço cultural na Zona
Leste ou na Zona Norte indicado, que tenha legitimidade para ser visitado por quem queira
conhecer a capital paulista. Produz-se, assim, ao longo da história da cidade, uma
distribuição muito desigual por seu território dos aparelhos culturais e, ao mesmo tempo, se
gera na mente dos habitantes de São Paulo um mapa cognitivo que atribui valores
simbólicos desiguais aos endereços:
Na simbologia da cidade, os bairros da zona leste já estavam, nesse
momento [década de 1970 e 1980], associados a uma imagem peculiar,
algumas vezes objeto de zombaria, definida em função de um sotaque,
vagamente italiano, e uma maneira de vestir considerada provinciana.
Os bairros da zona centro-sul e oeste, sobretudo o bairro dos Jardins,
representam, em oposição, uma imagem de sofisticação associada,
especialmente, à concentração do comércio de luxo, dos museus, de
cinemas, etc. (ALMEIDA, 2009, p. 127).
As duas escolas públicas que aparecem no ranking localizam-se na região central.
Diferentemente das escolas particulares que se localizam nas regiões expandidas do centro
em direção às Zonas Oeste e Sul da cidade, as escolas públicas estão no centro que se
expande em direção à Zona Norte e Leste, próximas da principal via de acesso à Zona Leste
da Capital (a Marginal Tietê) e a duas estações de metrô (Tiradentes e Armênia). Essa
localização próxima aos meios de transporte coletivos já diz muito a respeito do público
dessas escolas que, como veremos no capítulo III, não é formado pelos moradores pobres do
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centro velho da cidade (do Bom Retiro, da República, da Sé etc.; consultar Mapa I na
página 116).
Perosa (2009), em um estudo sobre as transformações no espaço das escolas
secundárias para as moças de famílias de frações das classes dominantes em São Paulo,
interpreta a transformação acelerada nas estratégias educacionais desses grupos associada às
mudanças no estilo de vida, marcado pelos deslocamentos dessas famílias enriquecidas ou
em vias de se enriquecer pelos bairros novos e elegantes que surgiram no cenário urbano de
maneira repentina no período da Belle Époque paulistana e durante a primeira metade do
século XX: Higienópolis, Campos Elíseos, a Avenida Paulista, os Jardins, Alto de
Pinheiros, dentre outros.
Esses novos bairros surgiram para acomodar novos interesses e estilos de vida das
famílias de frações emergentes ou tradicionais das classes dominantes, que lutavam para se
distinguir de grupos de imigrantes que ameaçavam seu status na cidade. Em contrapartida, o
centro da cidade envelheceu, perdeu prestígio e deixou de ser um local “habitável” para
diversas famílias dos grupos privilegiados. Novos colégios foram criados, outros perderam
prestígio quando seus antigos alunos seletos e bem nascidos deixaram de se matricular
neles, em função da posição do colégio no espaço social da cidade, tais como o Ginásio São
Bento (um dos berços do modernismo paulista nas décadas de 1920 e 1930).
Essas mudanças estão associadas às transformações nos padrões de segregação
espacial produzidos em São Paulo. Caldeira (2000) demonstra como São Paulo desenvolveu
três lógicas de segregação social: durante o século XIX e o começo do século XX, a cidade
ainda permitia a utilização em comum, por ricos e pobres, do espaço público, pois a
separação entre as classes era evidenciada por símbolos incontestes: a cor de pele, o acesso
à educação, as vestimentas, as habitações etc. Nessa época a separação era marcada pela
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etiqueta e formas de utilização de espaços em comum16, ainda que muitos espaços da cidade
já fossem reservados para os membros da elite, como, por exemplo, as escolas de nível
médio, mesmo públicas, e a Faculdade de Direito. Contudo, uma inflexão ocorre na
primeira metade do século XX: quando a cidade se torna mais urbanizada e provoca o
afluxo de massas de imigrantes de diversos países europeus, a antiga elite enriquecida com
o café e a incipiente industrialização se sente incomodada em dividir o espaço urbano com
grupos sociais tão diferentes em modos e estilo de vida, principalmente porque esses grupos
de imigrantes e trabalhadores reivindicavam direitos e igualdade no espaço público. Para
contornar essa sociabilidade embaraçosa, a antiga elite, associada a grupos emergentes, se
separa do centro e cria bairros residenciais reservados que afirmavam um estilo de vida
europeu e mais “civilizado”: Higienópolis foi um marco nessa produção do espaço urbano.
Nesse segundo processo de segregação, as classes populares “perigosas” serão afastadas e
terão que ocupar as periferias em expansão da cidade.
O espaço das escolas de São Paulo, nesse processo, foi profundamente modificado; a
elite começou nesse período a deixar de utilizar as escolas públicas centrais, que passaram a
atender filhos de famílias de classe média, principalmente descendentes de imigrantes. As
meninas, por exemplo, deixam de frequentar a antiga escola normal da Praça da República,
cada vez mais desvalorizada, que formava as mulheres para se tornarem professoras e/ou
para o casamento, e passam a frequentar os colégios religiosos que já existiam na capital ou
que foram criados na primeira metade do século XX, como o Colégio des Oiseaux, Colégio
Santa Marcelina e Colégio Sion (PEROSA, 2009). As famílias abastadas cultivaram o medo
de matricular suas meninas em colégios públicos onde o controle sobre o público não era
total. O medo do casamento misto com um jovem pobre ou/e negro, uma pequena minoria

16

Frehse (2005) descreve como a utilização da rua, no final do século XIX, era um evento social que
congregava pessoas de diferentes status, visíveis na forma como cada grupo social se apropriava do centro: as
damas ricas observando as procissões religiosas das sacadas dos sobrados, os negros libertos vendendo
informalmente mercadorias pelas ruas etc.
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em meados do século XX que conseguia ascender aos bancos escolares, era mais um critério
determinante para afastar o colégio público do horizonte de possíveis17.
Por fim, Caldeira (2000) descreve a terceira lógica de segregação, iniciada nos anos
1970 em São Paulo: a produção da cidade de muros e do afastamento dos ricos em direção
aos condomínios de luxo e autossegregados. Nesse último processo, as famílias de frações
das classes médias e dominantes de São Paulo negam a cidade e a heterogeneidade social
que marca os espaços públicos, procurando se cercar com sistemas de segurança
particulares, frequentando locais reservados, como clubes, escolas particulares, shoppings
etc. Nesse período, a escola pública está totalmente ausente do horizonte dos pais de
famílias de frações estabelecidas das classes médias e, principalmente, das classes
dominantes.
Como veremos, a Federal e a Escola Técnica do Estado de São Paulo serão
procuradas por famílias de frações da classe média lutando para se estabelecer na cidade, e
também por alguns jovens das classes populares superselecionados pelos exames da
instituição. Veremos nesta dissertação que o endereço de origem dos jovens são os mais
diversos, ainda que sigam um padrão, descrito e interpretado no capítulo III, onde
predominam jovens oriundos das duas regiões com maior escassez de capital cultural, a
Zona Norte e a Zona Leste, e que buscam no centro a aquisição de um capital cultural não
herdado.
Outro dado que chama nossa atenção no Quadro I é o valor da mensalidade das
escolas e o salário dos professores. O único colégio onde os professores ganham menos do
que a média salarial da Federal é aquele localizado, não por acaso, na Zona Leste da capital.
Os demais colégios pagam a seus professores valores bem acima da média salarial no estado
17

Florestan Fernandes (2008) demonstrou como os negros que conseguiram ascender aos círculos mais
privilegiados culturalmente, frequentando os colégios públicos e as universidades na primeira metade do século
XX, sofreram várias formas de preconceitos na intimidade, principalmente nas relações amorosas, que não
eram escancaradas no espaço público em função do preconceito de se ter preconceito criado pelos mores
católicos dos paulistanos das classes médias e dominantes.
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de São Paulo para a categoria, R$ 1.800, salário, aliás, pago aos professores da ETESP18. Na
Federal, um professor doutor pode chegar a ganhar o equivalente ao salário dos professores
dos colégios com as mensalidades mais caras da capital19.
A mensalidade dos colégios particulares, por sua vez, para valores de 2008, é
elevada e incompatível com o padrão de renda da maioria das famílias paulistanas. Somente
um colégio possui uma mensalidade que poderia ser paga pela maioria das famílias dos
alunos da Federal, não sem algum sacrifício, segundo dados obtidos pelo questionário
aplicado com os alunos sobre a renda mensal familiar, que está por volta de R$ 3.500: o
Agostiniano Mendel, R$ 800. Aliás, alguns alunos oriundos da Zona Leste afirmaram que
se não tivessem passado no vestibular da Federal, tinham esse colégio como segunda opção
– interessante aqui que o colégio público não é a segunda opção, mas a primeira, invertendo
a lógica comum das estratégias escolares das frações de classe média estabelecida em São
Paulo.
Para entender como a Federal ocupou essa posição paradoxal, é necessário recorrer
à sua história, interligada com a história do sistema de ensino da cidade de São Paulo, e
investigar a carreira docente e o perfil dos professores do colégio, assim como os projetos
pedagógicos que tornam a escola diferenciada no espaço das escolas de São Paulo.

1.2 Uma história de idas e vindas da Escola Técnica Federal
A Escola Técnica Federal foi criada em 1965, por meio da transformação
institucional da antiga Escola de Aprendizes Artífices de São Paulo pela Lei n.º 4.759, de 20
de agosto de 196520. Nas décadas de 1960 e 1970, o Regime Militar tentou executar um

18

Dados da Apeoesp, Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, site: http://apeoespsub.org.br/ visita
em 10/01/2011.
19
Veremos à frente a história de alguns professores que preferiram deixar as escolas particulares de elite para
lecionar na Federal, em função não só do padrão salarial elevado, como também das condições de trabalho.
20
Para compreender a história da criação da Escola de Aprendizes e Artífices de São Paulo, consultar
D‟Angelo, 2000. Em poucas palavras, essa Escola foi criada em 1909, com o intuito de treinar os operários de
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plano de reforma do sistema de ensino brasileiro, com o intuito de fortalecer o ensino
técnico para oferecer mão de obra qualificada para as indústrias de bens duráveis que se
desenvolveram no período do chamado “Milagre Econômico” (cf. CUNHA, 1977).
Nos estudos sociológicos sobre o nível médio de ensino, entre as décadas de 1970 e
1980, o centro do debate acadêmico foi a Lei n.º 5.692/71 – que regulamentou a
profissionalização compulsória de todo o ensino médio – e o seu malogro nas décadas
seguintes21. Segundo Cunha, essa reforma foi planejada em 1971 como um complemento
essencial da reforma universitária de 1968 realizada pelo Regime Militar, com o intuito de
preparar os jovens para entrar no mercado de trabalho sem a necessidade de obter um
diploma superior (CUNHA, 1977).
A função do ensino médio de contenção do fluxo de estudantes para o ensino
superior22, almejada pelos militares na reforma para conter “a revolta dos excedentes” nos
vestibulares, não se concretizou nas décadas seguintes por duas razões articuladas. Primeira
razão: a aspiração dos jovens que concluíam o ensino médio, a maioria oriunda de frações
das classes médias, inclusive no segmento técnico, era de continuar os estudos no ensino
superior, retardando a entrada no mercado de trabalho e a conclusão da escolarização. Dessa
forma, a maioria das escolas particulares e algumas escolas públicas desse nível de ensino
não abriram mão de sua função propedêutica, mudando apenas os nomes dos cursos ou

São Paulo a lidar com o maquinário que era importado para as nascentes indústrias daquela época. Não
existiam os cursos técnicos como os conhecemos hoje: mecânica, eletrônica, edificações etc. Essa escola foi
criada, segundo D‟Angelo, por uma elite emergente de São Paulo (formada por Engenheiros, principalmente),
que almejava esclarecer (ensinar o português, principalmente, e noções de higiene) e treinar a classe
trabalhadora que surgia em São Paulo, formada principalmente por imigrantes e camponeses.
21
A profissionalização compulsória visava unificar o sistema de ensino e acabar com a dualidade estrutural
entre os cursos propedêuticos e os cursos técnicos. Todas as escolas deveriam oferecer cursos no ensino médio
que fossem preparatórios para o exercício de uma profissão, extinguindo, ao menos no papel, os cursos de
formação geral e de preparação para os vestibulares.
22
A educação, tanto a de nível médio como o ensino superior, foi abordada pelas políticas públicas do regime
militar como um problema econômico. Não é fortuito o fato de que diversas comissões de reforma educacional
foram coordenadas, nesse período, por economistas e que o jargão econômico tenha se inserido – por exemplo,
na utilização dos termos fluxo, demanda, oferta, retorno econômico, investimento, capital humano, dentre
outros –, em definitivo, nas discussões educacionais. Segundo Almeida (2008), a tentativa de profissionalizar
todo o ensino médio em 1971 foi uma medida orientada pelas políticas educacionais formuladas por esses
novos pensadores do campo educacional brasileiro, os economistas.
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oferecendo algumas disciplinas que poderiam ser consideradas profissionalizantes para se
“adequar” à nova legislação. Essa reforma ficou conhecida como a “profissionalização do
faz de conta” (ABRAMOVAY & CASTRO, 2003). Segunda razão: há um processo, iniciado nos
anos 1960, de desvalorização simbólica e econômica do diploma de nível médio e técnico
em decorrência da expansão do número de estudantes que conseguem concluí-lo e que
seguem seu percurso educacional no ensino superior. Em termos simbólicos, ocorreu no
sistema de ensino brasileiro o processo de “inflação dos diplomas” (BOURDIEU &
CHAMPAGNE, 2003), ou seja, a diminuição do rendimento simbólico – legitimação das
desigualdades sociais e econômicas – de diplomas de nível médio e superior em decorrência
da ampliação do número de diplomados. Em termos econômicos, o diploma de nível médio
e técnico não permite, desde os anos 1980, o acesso às posições intermediárias no mercado
de trabalho, cada vez mais ocupadas, em geral, pelos detentores de diplomas do ensino
superior. Se na geração dos pais, nos anos 1960, o grau médio de escolarização era
suficiente para o exercício de atividades de gerência e de supervisão nas empresas ou para
ser aprovado em um concurso público, com o aumento do número de diplomados no nível
superior dispostos a exercer as mesmas atividades dos técnicos, os filhos com os mesmos
diplomas de nível médio dos pais terão que se resignar com posições inferiores no mercado
de trabalho ou então investir mais tempo e dinheiro no prolongamento de sua escolarização
no ensino superior (SINGER, 1988). Segundo Paul Singer, essa elevação das credenciais
escolares exigidas pelo mercado de trabalho – denominada pelos economistas de “upgrading
das qualificações” – foi uma das principais causas estruturais do fracasso da
profissionalização compulsória do ensino médio nos anos 1980, incentivando e exigindo que
os diplomados desse nível seguissem adiante com seus estudos.
D‟Angelo (2007) demonstra que a Escola Técnica Federal conseguiu manter um alto
nível de qualidade nesse período, apesar da crise econômica e do início do desmantelamento
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das escolas públicas, graças a sua robustez institucional, principalmente no que se refere à
contratação de excelentes professores, à manutenção de laboratórios e oficinas, à construção
de uma cultura de autonomia docente e à aquisição de equipamentos modernos para o ensino
e a prática técnica23. Muitos professores da área de ciências exatas, por exemplo, possuíam
uma formação nas Engenharias. Segundo D'Angelo (2007, p. 20),
A excelência da Escola Técnica Federal de São Paulo foi possível
devido às condições infraestruturais de que dispunha a referida
instituição (material humano, oficinas e máquinas) no sentido de
propiciar um ensino de qualidade em termos propedêuticos e técnicos, já
que os professores concursados eram especialistas nas áreas de
Engenharia como em outras disciplinas. Houve um investimento nessas
escolas, enquanto as escolas públicas regulares de 2º grau entraram num
processo de decadência.
Em função dessa robustez institucional e da manutenção da qualidade, a Escola
Técnica Federal foi afetada diretamente nos anos 1970 e 1980 por uma demanda de alunos
que não conseguiam mais encontrar nas escolas públicas, nem mesmo na maioria das
escolas particulares, um ensino de qualidade, propedêutico ou técnico – as escolas públicas
estaduais também foram compulsoriamente transformadas em escolas técnicas, sem os
recursos necessários para um ensino desse tipo, como mencionado acima. A escola era
procurada por jovens que almejavam uma formação técnica e uma rápida inserção no
mercado de trabalho, mas também jovens que pretendiam entrar nas universidades públicas
e procuravam, então, um ensino propedêutico de qualidade. Esse último grupo tornou-se
mais amplo em função dos processos já mencionados (upgrading das qualificações ou
inflação dos diplomas) e também em função da reserva de mercado feita pelas corporações

23

Vanessa, estudante entrevistada, possui consciência dessa diferença da Federal em relação aos colégios
particulares onde ela estudou: “[...] é muito mais fácil você aprender com os instrumentos que eles tem aqui;
que é uma coisa que você vê o que acontece, do que aquela coisa desenhada da apostila. [...] Eu lembro que no
meu primeiro ano, a gente fez experimento com uma bolinha bem pequena. O professor mostrou o papel que
cada bolinha daquele tamanho custava oitocentos reais, sem superfaturamento. [...] Num colégio particular não
se ia gastar oitocentos reais com uma bolinha de laboratório. Aqui tem esse tipo de coisa” (12/11/2009).
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de profissionais com ensino superior, reduzindo o espaço para os técnicos, tais como o
Conselho Federal de Engenheiros e Arquitetos24.
Nos anos 1990 e 2000, a Escola Técnica Federal passa a ser vista – por professores,
pais, alunos, formuladores de políticas educacionais e imprensa – como “uma ilha de
excelência” no sistema público de ensino. Nesses últimos vinte anos, contudo, a instituição
passou por mudanças rápidas e radicais que afetaram sua própria identidade e o perfil de
seus alunos.
Encontramos as três últimas denominações institucionais das últimas décadas ainda
inscritas na portaria do estabelecimento de São Paulo: Escola Técnica Federal, CEFET-SP
(Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo) e IFSP (Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo). A primeira denominação – a mais conhecida
da instituição e utilizada nesta dissertação para facilitar a exposição – foi criada em 1965 e
perdurou até meados da década de 1990, quando a instituição passou pelo processo,
denominado por professores, de “cefetização” (cf. CAMPELLO, 2005). Nos anos 1980, a
Escola Técnica Federal possuía um perfil institucional claro: era uma escola técnica de
excelência com cursos integrados – ou seja, cursos que articulavam uma formação
propedêutica de ensino médio com uma formação profissionalizante.
Antes da “cefetização” de todas as Escolas Técnicas Federais, existiam cinco
CEFETs no Brasil que se destacavam por oferecer, além de cursos técnicos de nível médio,
cursos superiores, principalmente em Engenharia. Cunha (2005) afirma que a “cefetização”
significou a tentativa de criação de uma versão anacrônica das universidades de trabalho no
Brasil25.

24

As escolas técnicas sofreram, durante os anos 1970 e 1980, uma crise de identidade – quais são as funções de
um técnico na indústria? Essa identidade tendeu a ser definida em brigas judiciais e regulatórias, envolvendo
corporações de profissionais com nível superior (cf. D‟ANGELO, 2007).
25
O CEFET do Paraná tornou-se uma referência institucional para diferentes setores do governo e entre os
dirigentes e professores que defendiam a cefetização das Escolas Técnicas, pois oferecia uma formação técnica
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Em 1997, o Governo Federal proíbe a oferta de cursos integrados com o decreto n.
2.208, pois, segundo algumas interpretações da época, esses cursos seriam caros e
relativamente ineficientes, já que a maioria dos alunos não seguiria uma atuação
profissional e técnica, mas sim se utilizava do curso para obter uma formação propedêutica
de qualidade que permitisse a entrada nas universidades públicas. Já o decreto 2.406/97
regulamenta a transformação das escolas técnicas e agrotécnicas federais em Centros
Federais de Educação Tecnológica. Segundo diversos analistas (FRIGOTTO et al., 2005) que
defendem o conceito de politecnia26 no ensino profissionalizante, criado por Saviani no final
dos anos 1980, ou seja, a integração entre formação humanista e geral e formação técnica,
essas políticas dos anos 1990 representaram um retrocesso histórico, principalmente com a
separação entre ensino médio e o técnico.
Segundo D‟Angelo (2007, p. 159),
[...] o Decreto n. 2.208/97, introduzindo a separação entre a formação
geral e a formação específica, proibindo o curso técnico integrado, gerou
um desmonte do ensino profissionalizante com várias consequências,
entre as quais, uma grande demanda pelo curso médio apenas
propedêutico, e uma pequena demanda pelos cursos técnicos que
seguiram o modelo do Senai com disciplinas apenas especiais, de estilo
concomitante ou sequencial. Essa situação precarizou totalmente a vida
do aluno do curso técnico concomitante, que é obrigado a passar dois
períodos ou mais na mesma instituição ou em instituições diferentes,
comprometendo o seu tempo disponível para o estudo e possibilidade de
trabalho, além do gasto excessivo para as suas famílias, gerando despesa
dupla para o Estado.
Em 2005, nova inflexão ocorreu na história dessa instituição, a criação dos
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), um arranjo institucional
híbrido que permite a conciliação de diversos interesses em jogo na definição da

em todos os níveis de ensino, do ensino médio à pós-graduação. Em 2005, esse CEFET se transformou em
Universidade Federal Tecnológica do Paraná (UFTPR).
26
Uma definição da politecnia pode ser encontrada em Frigotto et al. (2005, p. 1093): “Reiteramos que a
sobreposição de disciplinas consideradas de formação geral e de formação específica ao longo de um curso não
é o mesmo que integração, assim como não o é a adição de um ano de estudos profissionais a três de ensino
médio. A integração exige que a relação entre conhecimentos gerais e específicos seja construída
continuamente ao longo da formação, sob os eixos do trabalho, da ciência e da cultura”.

44

instituição. Sua principal inovação é a volta do ensino profissionalizante integrado ao
ensino médio, embora muitos IFs mantiveram turmas exclusivas de ensino médio até
2009, como a Escola Técnica Federal de São Paulo. Outras inovações nessas
transformações institucionais foram: a possibilidade de oferecer cursos profissionalizantes
para adultos (PROEJA - Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com
a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos), a criação de
licenciaturas e cursos de pós-graduação latu sensu e stricto sensu nas áreas tecnológicas e
de educação. Os Institutos Federais organizam-se a partir de uma administração central –
uma reitoria – e de diversos campi, que foram criados nos últimos oito anos (Governo
Lula) ao se adotar uma política de expansão da rede de educação tecnológica federal. A
presente pesquisa foi realizada justamente nesse momento de transição institucional,
quando o colégio deixava de ter turmas exclusivas de ensino médio, adotando o modelo
do ensino integrado.
Uma interpretação indígena para as transformações institucionais da Escola
Técnica Federal
O professor de história Vitor possui uma interpretação muito coerente a respeito
das transformações pelas quais o colégio passou desde sua fundação. Apesar dessas
transformações não serem o centro de interesses desta dissertação – há uma
consistente literatura da sociologia e da história da educação sobre tais processos,
citada anteriormente –, transcrevo na íntegra essa interpretação muito mais com o
intuito de que o leitor reconheça qual é o perfil dos professores desse colégio,
extremamente atentos e politizados em relação aos processos que modificaram a
instituição e, principalmente, detentores dos recursos acadêmicos de produção
discursiva, como no caso de Vitor, que produz uma interpretação assentada na
historiografia contemporânea: emergem de sua interpretação, referências implícitas
à Foucault, Braudel, dentre outros. As transformações do colégio, segundo o
professor, ocorreram em uma interação entre, por um lado, as propostas
governamentais de leis que alteram o estatuto do ensino técnico e o perfil das
instituições federais de ensino e, por outro, as reações endógenas dos professores e,
principalmente, dos diretores dessas instituições. Diferentemente do que demonstra
a tese de D‟Angelo (2007), cujo argumento central é de que os diferentes governos
visaram adequar o ensino técnico às transformações econômicas mais amplas da
sociedade brasileira, principalmente na esfera do trabalho, essa entrevista retrata
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como há uma disputa, que envolve diferentes agentes e esferas de ação, por
hegemonia na definição da política tecnológica e educacional nacional.
Interessante notar também nesse trecho da entrevista alguns termos utilizados
vagamente pelo professor para definir o público da escola, como, por exemplo, a
denominação de estudantes de classe média plebeus, retratando a ambivalência dos
professores ao definir o perfil da instituição e de seu público em decorrência das
diversas transformações pelas quais a instituição passou.
***
Como você vivenciou as mudanças pelas quais a Federal passou? Desde quando
você chegou, em 1989, ela mudou muito de caráter institucional, ela era Escola
Técnica Federal, passou a ser CEFET e depois IFSP. Você já falou um pouquinho
sobre a mudança entre o governo FHC e Lula, mas eu gostaria que você falasse
um pouquinho mais...
Essa é a parte mais substancial [O professor pega um esquema em sua pasta]. Eu
tive que fazer uma palestra na semana passada sobre ensino técnico e tecnológico,
então... Faz mais sentido consultar um esquema que já está pronto, porque assim eu
sou mais objetivo.
[Pausa para leitura das anotações]
Fundamentalmente, no que diz respeito à Federal, nós podemos sinalizar quatro
etapas, considerando a história em uma longa duração. Em uma primeira etapa a
Escola Técnica Federal foi uma escola de formação para o trabalho manual, como
trabalho especializado. Ela era uma instituição pública, mas fundamentalmente
irmã do Liceu de Artes e Ofícios, e era uma das escolas mais tardias, porque a
nossa tem 100 anos, ela completou no ano passado, mas que estavam orientadas
para a formação de mão de obra, em um regime paralelo ao Senai [...]. O que
diferenciava essa antiga escola [Escola Técnica Federal] e o Liceu era o exame de
acesso, já na época. Esse primeiro período era de treinamento, e, portanto, de
formação de mão de obra para o mercado. Era um modelo inspirado nas ideias da
primeira metade do século XX, fundamentalmente a noção de que a questão
operária era uma questão política e social e de que era preciso criar um
enquadramento, uma disciplinarização da mão de obra, uma educação para o
trabalho, em um país predominantemente agrário, em uma cidade que se
urbanizava muito rapidamente [...]. Os pais eram fundamentalmente analfabetos e
os filhos precisavam ser educados para a disciplina do trabalho industrial. O
objetivo era reduzir custos para as empresas, principalmente porque havia
quebralheira total das máquinas. Enfim, havia uma mão de obra muito pouco
qualificada. Esse período se estende fundamentalmente até 1950. A partir dessa
década, o sistema S [Sesi, Senai, Sesc] se amplia, e as Escolas Técnicas Federais
transformam-se porque elas passam a ser escolas que oferecem ensino médio de
qualidade e gratuito. Portanto, a demanda que elas recebem é daqueles filhos do
proletariado e dos setores médios urbanos mais plebeus que não tinham condição
de com a sua renda familiar manter seus filhos na escola particular. E passa a haver
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uma seleção social marcada pelo exame de acesso. Essa demanda já não é a
demanda que existia antes dos anos 1950, já não é uma demanda de uma mão de
obra que procura uma rápida profissionalização para integrar-se no mercado de
trabalho em um patamar superior ao trabalho manual e qualificado. Eles já entram
com o diploma de técnico que permite uma função intermediária dentro das
empresas, que possui um nível cultural mais alto. Depois muda acentuadamente
nos anos 1970, ela é uma demanda que procura na Federal acessibilidade aos
cursos superiores e às universidades. Nos anos 1970 isso já é claro [...].
As transformações vieram quando, nos anos 1990, FHC assume e Paulo Renato
percebe que há uma distorção, ou seja, as escolas técnicas tem um programa de
ensino de quatro anos, orientado para a indústria, principalmente para São Paulo
[...]. Então Paulo Renato decide introduzir o modelo canadense, que prevê a
separação entre o ensino médio e o técnico, ele previa encolher a acessibilidade ao
ensino médio. Nós tínhamos 1000 vagas anuais, na unidade de São Paulo, e foram
reduzidas abruptamente primeiro para 400 vagas, depois para 300 vagas. E, por
outro lado, são ampliadas as vagas para os cursos técnicos que são feitos em
concomitância, mas em outro período. Previa que o aluno viria em um turno,
matutino ou vespertino fazer o ensino médio, e no outro turno fazer o ensino
técnico. Não era obrigatório. O aluno poderia prestar o ensino só para o ensino
médio ou dois exames. O que aconteceu foi que a demanda pelos cursos técnicos
era muito baixa [...].
Esse foi um período de crise, que gerou uma reação que nós podemos dizer
coorporativa a nível nacional na rede. E havia outro modelo a ser seguido, que era
o do CEFET Paraná. Não era só o CEFET Paraná, era também o de Minas, mas o
do Paraná era referência. Dentro da rede a instituição mais poderosa era o CEFET
Paraná porque, por razões históricas que nos desviariam do nosso tema, os cursos
de engenharia do CEFET tinham mais prestígio e havia uma demanda mais
selecionada do que os da própria Universidade Federal do Paraná. Então o plano da
reação endógena do aparelho de gestão da rede, de todas as escolas técnicas
federais, como mecanismo de resistência à política do ministério que aplicavam um
projeto que se demonstrava improdutivo, pouco eficiente, foi defender a
Cefetização. O governo absorveu algumas reivindicações e aceitou a Cefetização
acelerada das escolas técnicas federais ao mesmo tempo em que mantinha os
cursos técnicos. Ele aceitou o modelo da Cefetização que era abrir cursos de
tecnologia pós-secundários, que atendiam a uma nova demanda. Por que o governo
absorveu? Porque ao mesmo tempo em que ele flertava com o modelo canadense,
ele olhava com interesse para o modelo francês; no sistema público francês, você
tem as universidades, mas você tem paralelamente institutos politécnicos. Esses
institutos superiores oferecem cursos de tecnologia que estão mais voltados para as
demandas do mercado, são cursos mais rápidos e atendem uma demanda de um
público que procura rápida inserção no mercado de trabalho, porque já está
trabalhando ou pretende trabalhar durante o curso [...].
Depois nós temos uma terceira transformação histórica, que é a transformação dos
CEFETs em Institutos Federais. Aí é uma nova transformação cuja dinâmica veio
47

também endógena. Os diretores dos antigos CEFETs tinham uma experiência
pioneira que começou em São Paulo com a unidade descentralizada de Cubatão,
em 1988. [...] Esse modelo, de se ter uma unidade sede, e uma rede descentralizada
que interioriza o acesso aos cursos tecnológicos, em alguns casos ao curso técnico
integrado, foi a inovação do Governo Lula. Se nós considerarmos na longa
duração, podemos considerar quatro fases: primeira, escolas técnicas de formação
de mão de obra para o trabalho, corresponde aos primeiros sessenta anos da
Federal; depois nós temos uma fase intermediária, de 1965 até 1995, que é o
período em que as escolas técnicas federais são as melhores escolas públicas de
nível médio gratuito; depois nós temos uma fase de 1995 a 2005 que é de
Cefetização; e depois nós temos a fase de 2005 até hoje, que é da Ifetização.
Além do elevado número de alunos que procura a instituição, muitos professores
buscaram a Federal como local de trabalho, aumentando em muito a concorrência de seus
concursos. Analiso, nos próximos itens desse capítulo, a história de alguns professores,
relatada em entrevistas, e como funciona atualmente um concurso para docente no colégio.

1.3 A transformação simbólica do professor em docente
Como salientei acima, a Federal conseguiu manter-se como uma “ilha de
excelência” graças a sua força institucional que, dentre outras coisas, atraiu muitos
professores e profissionais qualificados e com experiência. Uma das explicações mais
recorrentes para o sucesso desta escola é justamente a alta qualificação de seus docentes.
Segundo Almeida (2009, p. 58),
Mesmo no caso do único estabelecimento público recorrentemente
listado [nos rankings das consideradas melhores escolas], a hipótese da
boa formação dos professores como elemento explicativo do sucesso dos
alunos pode ser mobilizada na medida em que se trata de uma escola
técnica federal que goza de um estatuto privilegiado em relação ao
conjunto das escolas públicas sob responsabilidade municipal ou
estadual – os salários são mais elevados que nessas escolas e 84% dos
seus professores completaram ou desenvolvem um curso de pósgraduação.
Como veremos a partir da trajetória profissional de alguns professores, o que os
atraiu para a Federal foi, dentre outros elementos, a condição institucional de exercer a
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docência, algo que não encontraram – ou deixaram de encontrar após as reformas das
décadas de 1980 e 1990 – nos outros colégios públicos de São Paulo e em diversas escolas
particulares pelas quais passaram. Dentre essas condições, destaque para: a possibilidade de
exercer a docência com relativa autonomia; a possibilidade, na verdade, uma exigência para
ascensão na carreira, de se requalificar e cursar uma pós-graduação; condições materiais
razoáveis das salas de aula e laboratórios para a realização do trabalho pedagógico; carga
horária dentro da sala de aula reduzida, com tempo amplo reservado para a preparação de
aulas, atendimento aos alunos e reuniões com professores da mesma área; e, por último, mas
não menos importante, um plano de carreira e padrão salarial mais elevado que nas escolas
estaduais, municipais e várias escolas particulares. O padrão salarial e o plano de carreira da
Federal valorizam o profissional que continua sua formação em pós-graduação strictu
sensu: um doutor, recém-ingresso na carreira, começa ganhando R$ 6.055, bem acima do
padrão salarial para professor do Estado de São Paulo, que é de R$ 1.800, mesmo para um
doutor27.
Além desses fatores institucionais, há o reconhecimento de certo status em ser
professor da Federal, uma identificação com o colégio que marca suas vidas profissionais e
que os atrela a ele, tornando muito baixas a rotatividade e a evasão da carreira 28. Esse status
pode ser representado pela forma como eles se reconhecem e como são reconhecidos pela
27

Veja a tabela dos vencimentos salariais estabelecida para o início na carreira no último concurso realizado
em 2010 para provimento de vagas de professores nas áreas técnicas e propedêuticas do ensino médio:
Jornada de Trabalho – Regime de Dedicação Exclusiva
Classe
Remuneração
Titulação
Vencimento
GEDBT
Total
nível
Titulação
DI - 1
Graduação
R$ 1.728,28 R$ 1.029,36 R$ 0,00
R$ 2.257,64
DI - 1
Aperfeiçoamento R$ 1.728,28 R$ 1.029,36 R$ 89,43
R$ 2.847,07
DI - 1
Especialização
R$ 1.728,28 R$ 1.029,36 R$ 319,64
R$ 3.077,28
DI - 1
Mestrado
R$ 1.728,28 R$ 1.029,36 R$ 1.336,21
R$ 4.094,25
DI – 1
Doutorado
R$ 1.728,28 R$ 1.029,36 R$ 3.297,37
R$ 6.055,01
28

O grande problema atual enfrentado pelas escolas públicas estaduais é a alta rotatividades dos professores
entre as escolas, além da evasão da carreira de diversos profissionais que não conseguem se realizar na
profissão. Não por acaso, o Governo do Estado de São Paulo precisa realizar anualmente concursos para tentar
preencher cem mil vagas de professores abertas na rede (esse número tende a aumentar em 20.000 por ano,
segundo a Apeosp, por causa da evasão, principalmente de jovens professores).
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instituição: como docentes, e não apenas professores. Essa marca sutil de distinção está
expressa no concurso – que descreverei à frente –, cujo edital é bem diferente dos concursos
para professores de ensino médio realizados pelo Governo do Estado: não se trata de
contratar professores, mas docentes, com formação em pós-graduação. Aqui, a tentativa é
clara de se equivaler ao professor universitário, carreira de maior prestígio social. Ainda que
os docentes da Federal reconheçam a distância social entre eles e os professores das
universidades públicas, principalmente no que se refere às condições institucionais de
pesquisa, nem todos deixam totalmente de lado a perspectiva de se tornar, no futuro, um
professor universitário. Vejamos a trajetória profissional de alguns desses professores para
entender melhor as transformações que ocorreram na carreira e na própria escola.

1.4 Paula: a desilusão com a escola estadual e com a docência
Paula, professora de história e filosofia do colégio, formou-se em história pela
Unesp de Franca em 1989, e em filosofia pela USP em 199629. Antes de entrar na Federal,
ministrou aulas em algumas escolas públicas estaduais, de 1989 a 1999. Sua experiência não
foi totalmente negativa; nos anos iniciais de docência, ela encontrou uma escola tida como
padrão de qualidade pelo Governo estadual, que se diferenciava das outras por ter um
tratamento especial em termos de recursos e de autonomia no trabalho pedagógico. A escola
possuía cinema, uma ampla biblioteca, aulas aos sábados, atividades extracurriculares,
como teatro e música, e a presença constante das famílias. Em meados da década de 1990,
na gestão de Rose Neubauer na Secretaria de Educação do Governo de Mario Covas,
segundo Paula, “a experiência de dar aulas no Estado ficou ruim. O projeto deles
desestruturou muito o trabalho que a gente tinha”. Nesse período, muitos professores
29

A maioria dos professores da escola é formada nas universidades públicas paulistas, ou então nas
universidades particulares que ainda mantêm um reconhecimento por sua qualidade (PUC, Belas Artes,
Mackenzie). É possível visualizar esses dados a partir da Plataforma Lattes dos professores, que se destacam
justamente por terem um currículo cadastrado e atualizado nesse banco de dados sobre pesquisadores mantida
pelo CNPq.
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relataram que a situação ficou difícil e que cogitaram abandonar a carreira. Paula, ao relatar
como descobriu o concurso da Federal, demonstra que teve uma total desilusão com o
ensino público em meados dos anos 1990, chegando a pensar em se tornar oficial de justiça
e abandonar a docência:
Eram concursos públicos [para se tornar docente da Federal]. Naquele
período, em 1999, não era tão concorrido. Eu vi no jornal que estava
tendo o concurso, e eu não sabia direito para o que era. Eu já estava em
licença no estado, porque eu não estava aguentando dar aula. Já tinha
passado por esse processo de mudança profunda. Eu estava até
procurando outra coisa para fazer... Eu buscava ser oficial de justiça, sair
da carreira. Aí eu vi no jornal, prestei o concurso e passei [na Federal].
(Entrevista com Professora Paula, 22/09/2010)
A desilusão de Paula é de uma jovem professora, recém-formada, que acreditava na
docência, com um engajamento no ensino público que transcende a mera ocupação de uma
profissão, um engajamento que é permeado de valores, sentimentos e deveres em relação à
escola pública (ela mesma conseguiu entrar na universidade pública a partir de um colégio
público de ensino médio), difíceis de serem racionalizados em discurso durante uma
entrevista, mas fáceis de serem vistos na prática cotidiana da professora30. A geração de
Paula, que se formou em 1989, momento de efervescência política pós-constituinte e de
discussão sobre o sentido da educação pública (logo após, Paulo Freire assumiu a Secretaria
de Educação da Prefeitura de São Paulo), em meados da década de 1990 se sentiu
desamparada, sem perspectivas na carreira, e tendo que enfrentar o desmantelamento quase
completo das escolas estaduais, mesmo aquelas tidas como de excelência. O investimento nas
escolas se tornou mais escasso e o professor do estado perdeu a autonomia de trabalho,
sofrendo várias ingerências externas sobre sua prática docente; os projetos diferenciados que
existiam na rede, como aqueles desenvolvidos pela escola modelo onde Paula lecionava,
foram extintos. Além dessas condições institucionais, os salários dos professores do estado

30

Nas aulas de Paula, era possível observar uma entrega de corpo e alma à docência; em consequência, ela era
considerada, pela maioria dos alunos da Federal, a melhor professora que eles tiveram durante o ensino médio.
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ficaram praticamente congelados durante dez anos (gestão Mario Covas e gestão Geraldo
Alckmin, quando as greves dos professores eram duramente reprimidas por aparato policial).
As condições objetivas da docência, naquele momento, solaparam as bases das
expectativas dessa professora. O sentido da desilusão é, também, perda do envolvimento
afetivo e descrença, se pensarmos a partir de Bourdieu (2001) ao definir illusio como o
envolvimento, investimento afetivo e pessoal, em algum campo social. A illusio só se
sustenta a partir de um alicerce institucional – não é uma crença que parte do “interior” do
indivíduo –, caso contrário, até mesmo o mais crente dos crentes na educação pública – um
oblato, para continuar a utilizar expressões religiosas empregadas por Bourdieu para
compreender a educação – pode vir a perder sua crença e se desiludir. Paula esteve prestes a
alcançar a desilusão completa, deixando de lado sua dupla formação, em história e filosofia,
para se tornar oficial de justiça. Porém, ao passar no concurso da Federal, essa professora se
sentiu novamente reconhecida na profissão, encontrando as condições institucionais para
criar novas expectativas em relação à docência, marcadas para sempre pela desilusão: Paula
fala em perda da ingenuidade, como veremos à frente:
Mas aí sua vontade de dar aula voltou quando você passou na Federal?
Voltou. Eu voltei a... Na verdade, eu senti o que era ser respeitada como
docente aqui.
No estado você tinha perdido esse respeito?
Sim, e aqui você se sentia participante. Você tem autonomia! Acho que
o mais importante para mim foi a autonomia.
Qual o sentido dessa autonomia?
Autonomia pedagógica, em sala de aula. As reuniões de área eram para
discutir politicamente como era a área [Sociedade e Cultura] dentro da
estrutura da escola, a preservação da própria área dentro de uma escola
técnica. Então era mais do que falar sobre conteúdos, didática. Então eu
tinha total liberdade, e os alunos solicitavam muito. Eu me senti muito a
vontade para exercer muitas coisas, que eu nunca tinha exercido.
A heteronomia na profissão era o que mais incomodava a professora na escola
estadual. Essa heteronomia era marcada pela ausência de diálogo com os pares e o
enfrentamento em relação às políticas educacionais que vinham de cima, numa hierarquia de
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ordem/execução que marca a relação entre os formuladores de políticas da Secretaria de
Educação do Estado e os professores. Na Federal, a professora encontrou novamente a
possibilidade de exercer sua profissão com liberdade e autonomia relativas. Assim, a
professora voltou a ser reconhecida e a se reconhecer como uma trabalhadora intelectual – e
não como mera técnica ou executora de políticas públicas elaboradas por especialistas, como
tende a acontecer atualmente no estado – e recuperou a estima e certo status profissional,
agora sendo tratada como docente, o que se refletia no seu próprio desempenho no interior da
sala de aula.
Ao ser reconhecida e se reconhecer como uma docente, com autonomia relativa, Paula
retorna à Universidade de São Paulo para cursar pós-graduação: mestrado em Letras (20012006) e, atualmente, doutorado em Educação, na área de formação de professores. Hoje,
Paula leciona tanto no ensino médio e técnico quanto em cursos de ensino superior da
Federal na área da educação, cursos de licenciatura em geografia, química, matemática e
física e pós-graduação latu-sensu em educação de jovens e adultos para professores da rede
estadual. Podemos observar aqui que seu engajamento no ensino público aflorou novamente,
ao encontrar condições institucionais para o exercício da docência.
Ao chegar à escola, entretanto, nem tudo foi encantamento; a professora demonstra
um mal-estar ao lidar com uma instituição em processo acentuado de mudanças,
principalmente na passagem do Governo FHC para o Governo Lula. Outro mal-estar,
presente nesse momento de inserção em uma escola totalmente diferente das escolas
estaduais, ocorreu no interior da sala de aula, ao se deparar com um perfil de aluno
totalmente diferente do anterior:
E foi difícil aqui. Primeiro para entender a estrutura; porque era uma
escola que estava implementando o ensino médio propedêutico, e
terminando o ensino integrado. Então eu entrei aqui e não tive
introdução a nada. Eu fui jogada na sala de aula e não sabia em que
curso eu estava dando aula. Foi muito difícil o começo. E os alunos
tinham um perfil muito diferente dos alunos do Estado. Eram alunos que
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já vinham com uma base e um repertório muito diferenciado. Eles
tinham, como dizia o Bourdieu, um capital cultural completamente
diferente.
A contraface da autonomia, por vezes, é a solidão; ao “ser jogada na sala de aula”,
Paula teve que se reinventar, sem o auxílio de outros professores, e sem uma orientação
específica por parte de direção ou coordenação pedagógica do colégio. Como vimos na
citação anterior de sua entrevista, ela teve que se responsabilizar por tarefas antes distantes,
tais como: pensar no currículo, refletir sobre o papel da área de humanidades em um colégio
técnico, discutir com os colegas as transformações institucionais que ocorreram no colégio.
Acostumada a outra realidade, da escola estadual onde o professor precisava mais obedecer
às orientações de superiores, realizando um tipo de trabalho alienado, Paula encontrou
dificuldades em se adaptar a um colégio com uma estrutura diferente.
Devido às transformações pelas quais o colégio passou no final da década de 1990 e
início da década de 2000, mencionadas anteriormente, todos os professores, e inclusive os
dirigentes da instituição, não sabiam de maneira clara qual era o perfil da escola:
propedêutica ou/e técnica, ensino médio ou/e superior. Os professores novatos não tinham,
portanto, quem os orientasse no início, e muito menos experiência para lidar com alunos
que já possuíam um capital cultural, como afirma Paula e como veremos mais à frente,
superior ao encontrado entre os alunos das escolas estaduais.
A exigência não vinha mais de cima, dos supervisores e da cobrança de resultados
por parte da direção e dos formuladores de políticas públicas (por meio de índices de
avaliação, como o ENEM no caso do ensino médio), mas da relação dos professores com os
alunos e entre os pares. Esse tipo de cobrança, podemos supor, se torna muito mais frutífera,
pois desafia o professor no interior da própria sala de aula; se antes ela estava acostumada a
lecionar de um determinado modo, tendo que simplificar suas aulas ou prepará-las da
maneira mais didática possível para enfrentar uma sala de aula com alunos que ainda tinham
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dificuldades de leitura e um precário repertório cultural, agora ela tinha que enfrentar o
desafio de ministrar aulas mais aprofundadas, cobrando mais conhecimento específico de si
mesma na preparação das aulas – e menos conhecimento pedagógico, que é mais exigido
em uma sala de aula com alunos com dificuldades.
Na entrevista com Paula, mergulhamos no interior da relação entre professor e
aluno; ela foi a professora que mais conseguiu expressar seus projetos e desafios no interior
da sala de aula. Como mencionei na introdução desta dissertação, os dois professores
entrevistados não tinham a mesma desenvoltura para expressar suas experiências docentes
que as professoras. Nas entrevistas com elas, esse embaraço não existia; elas falavam com
naturalidade sobre seus alunos, o conteúdo didático e os projetos pedagógicos. Eles, por sua
vez, tinham mais facilidade para conversar sobre os dilemas políticos que a instituição
enfrentava, em função também da maior facilidade do entrevistador formular perguntas
sobre tais temas na interação com eles. Vemos aqui a modulação da fala dos professores a
partir da questão de gênero: de um lado, as professoras se veem autorizadas a falar sobre
ensino e didática, sobre os alunos e a sala de aula a partir das interações face a face do
cotidiano escolar, de suas experiências pessoais, em um discurso carregado de aspectos
profundamente subjetivos, tais como elementos de cuidado (care31) na prática docente; de
outro, um dos professores menciona o perfil dos alunos da Federal durante a entrevista a
partir de dados quantitativos elaborados por ele com as turmas de primeiro ano, de maneira
impessoal, distanciada e objetiva, sem mencionar suas experiências didáticas e pessoais de
ensino. Mais do que o conteúdo das entrevistas, o modo e as modulações das respostas às
mesmas perguntas expressam uma relação desigual entre homens e mulheres com a carreira
docente.

31

Cf. Carvalho (1999) sobre a questão da adoção de práticas de care na carreira docente por parte das
professoras.
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Vejamos como Paula descreve o tipo de aluno que ela considera ideal e que, em
grande medida, é o perfil da maioria dos alunos da Federal, principalmente daqueles
matriculados no curso de ensino médio, jovens que não possuem um repertório cultural
muito amplo, mas que possuem a vontade de conquistá-lo por meio da escola e do usufruto
dos aparelhos culturais que existem no centro da cidade de São Paulo:
Em relação ao aluno, qual seria o perfil do aluno que você acha ideal?
O que faz um aluno ser um bom aluno?
É o aluno que aceita tudo que a gente fala, que não discute o que eu vou
colocar, que brilha os olhos quando você está falando na aula, que tem
interesse e não vai questionar nada. [Risos]. Esse é o melhor aluno
possível.
É verdade [risos]...
Eu estava verificando o seguinte, ou você tem um aluno que não te
acompanha e que você exige dele, e aí é no Bourdieu mesmo, você
exige dele um capital cultural que ele não tem. Então a escola com um
repertório extremamente elitista, ele não acompanha e cai fora. Ele é o
péssimo aluno. Ou o aluno que já tem todo esse capital, esse repertório,
porque ele frequentou cinema, teatros, viajou, foi para a Europa, ele tem
toda uma formação. Ele já tem noção de quem é Platão, Nietzsche,
Dostoievski e assim por diante. Então ele não precisa prestar atenção na
sua aula, porque ele já tem esse repertório. E aquele aluno que não tem
esse repertório, mas que se esforça ao máximo para aprender isso;
então, o que a gente considera um bom aluno: justamente esse último
tipo, que não tem, e que não questiona nada e aceita tudo o que você
fala, porque ele quer ter aquele repertório.
[...]
Você falou dessa postura do que seria um bom aluno, que é esse
esforçado, que quer ter o repertório e às vezes não tem...
Isso, ao mesmo tempo que é uma ironia e... Entendeu? Essa minha
postura é real. Mas você sente que está carregado de ironizar minha
própria postura?
Sim...
Eu estou rindo de mim, tudo bem?
Rir de si mesma é uma maneira de manter certa consciência dos paradoxos que
envolvem a docência em uma escola como a Federal e não deixar de se engajar, ainda que
de maneira não ingênua, na própria profissão. Em diversos momentos da entrevista, Paula
citou Bourdieu e os limites do “poder transformador” da educação escolar, tal como se
organiza hoje no Brasil: a desilusão com a escola pública estadual marca o amadurecimento
desta professora que não consegue mais ver a escola como um mecanismo de transformação
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da realidade, nem possui mais as crenças que marcaram seu envolvimento inicial com a
carreira docente, principalmente a crença na escola pública democrática. Ao ser questionada
sobre qual era o sentido da educação, a professora respondeu:
Eu estou em crise... Hoje, o meu desafio é esse: tentar encontrar o que é
a educação, qual é o sentido da escola. Nem a escola sabe, ou então ela
se engana, achando que vai ser a grande transformadora... É o aluno que
tem que se adequar à escola. É o que acontece aqui: o aluno tem que se
adaptar à escola, e quem não se adapta está fora. Aqui acontece assim, os
melhores permanecem, não porque a escola tenha um projeto de
adaptação e inserção, mas o aluno vai escolher estar dentro ou estar fora.
O ideal da escola republicana, que preencheu de sentido a carreira docente no
período da redemocratização do país, quando a professora ingressou na carreira, já não serve
mais de referência em uma escola de acesso quase universalizado nas séries iniciais, mas
que não oferece a todos aquilo que exige de todos. O autoengano, em certa medida o sentido
da verdade subjetiva da instituição, se faz socialmente necessário para que o trabalho
pedagógico siga em frente. Porém, nem todos os professores conseguem se entregar
ingenuamente a essa profissão de fé no discurso institucional, no caso da Federal, o discurso
de que a instituição está contribuindo para democratizar o acesso ao ensino médio de
qualidade e para o “desenvolvimento do país”. O riso, assim como a citação de autores da
sociologia, no caso de Paula, são formas de manter uma vigilância em relação a esse
autoengano.
O aluno ideal, segundo a professora, portanto, é já um privilegiado, ainda que não
seja o perfil do aluno pertencente às frações das classes dominantes com alto capital cultural
pesquisado por Almeida (2009) – os alunos do colégio São Tomás32 –, ou seja, um aluno
que possui um repertório cultural de antemão e que pode até mesmo dispensar, em certa
medida, a escola e a aprendizagem escolar da cultura. Como veremos nos capítulos
seguintes desta dissertação, e como Paula demonstra com clareza, não são jovens da elite

32

Em seu livro, Almeida utiliza nomes fictícios para designar os colégios.
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cultural de São Paulo, nem jovens da classe trabalhadora, de colarinho azul, que nos anos
1950 encontravam nos cursos técnicos e industriais (em geral de nível fundamental, e não
médio) uma possibilidade de ascensão no interior da fábrica; os alunos da escola,
principalmente nos cursos de ensino médio e técnico integrado, são jovens de algumas
frações das classes médias que dependem da escola para obter um repertório cultural
necessário para passar nos vestibulares mais concorridos do país e obter sucesso na carreira
profissional. Eles representam esse aluno ideal que é esforçado e que já possui uma pequena
base cultural que favorece a disposição para a aprendizagem escolar. Na fala da professora,
portanto, o aluno ideal é o mais adaptado e passivo, pois depende da escola. O aluno mais
“necessitado” da escola é expulso pela concorrência por ser incapaz de se adaptar, não
possuir os recursos culturais necessários para sobreviver em um universo de alta
concorrência. Em função dessa situação, cai por terra a perspectiva da escola emancipadora
que preencheu de sentido o início da carreira docente da professora, no final dos anos 1980.
Há dois sentidos históricos – ligados a perspectivas políticas distintas – para a ideia
de escola emancipatória: 1) emancipação, segundo ideias liberais e pragmáticas que marcam
as concepções, por exemplo, dos educadores norte-americanos, seria promovida a partir da
oferta de condições culturais iguais para que os indivíduos possam competir no mercado
educacional e obter um sucesso pessoal, sem transformação da ordem social e econômica
estabelecidas; 2) emancipação enquanto transformação da ordem social por meio do
confronto de projetos distintos de educação voltados para classes sociais diferentes. O
segundo sentido de emancipação, próximo do ideal de uma escola libertária criado por Paulo
Freire, estava muito em voga na passagem dos anos 1980 e 1990, quando esse educador
assumiu a secretaria da educação da Prefeitura de São Paulo; contudo, ao longo das últimas
duas décadas, as experiências profissionais da professora demonstraram que é o primeiro
sentido que tende a predominar, inclusive nas escolas públicas de excelência, em uma lógica
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que não consegue arranhar a reprodução da estrutura desigual de distribuição dos bens
culturais e econômicos – como veremos ao discutir as escolhas das carreiras profissionais
dos alunos da Federal no capítulo V.
O paradoxo revelado do “bom aluno” traz também à baila outro paradoxo, mais
geral, da educação: educar o jovem para ser autônomo. Uma contradição em termos, pois
educar significa, para lembrar um termo durkheimiano, inculcar e dirigir, ou utilizando um
termo de Foucault, disciplinar os corpos. O “bom aluno” seria aquele que está aberto a esse
trabalho pedagógico de inculcação, aquele que possui um corpo dócil. Para forjar a
autonomia, o professor precisa de um aluno não autônomo – ele não pode ser aquele aluno
que “já tem todo esse repertório, tem noção de quem é Platão, Nietzsche e Dostoievski, e
que não precisa prestar atenção na sua aula”. O professor precisa de um aluno que se
disponha às injunções de uma autoridade pedagógica: “o aluno que aceita tudo que a gente
fala, que não discute o que eu vou colocar, que brilha os olhos quando você está falando na
aula”. A professora possui consciência desses paradoxos e, por isso, precisa rir de si mesma
para manter a racionalidade e o sentido de sua ação.
Não se trata aqui de um cinismo, puro e simples, mas de uma racionalidade que
permite a ela se distanciar tanto do otimismo encantado dos crentes na instituição que
acabam reproduzindo um discurso institucional, quanto da desilusão completa que marca a
trajetória de muitos professores que abandonaram a carreira. Nesse caso, a professora produz
aquilo que os etnometodólogos chamam de um account (relatório), um raciocínio
sociológico prático, que é essencial na construção de um mundo social com sentido. Os
etnometodólogos atribuem dois sentidos à accountability ao descrever e interpretar a
realidade social: primeiro, ela é reflexiva, ou seja, a accountability é um elemento
constitutivo das atividades práticas, pois os agentes produzem definições da situação que os
orientam na prática e na produção discursiva; segundo, ela é racional, ou seja, é
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metodicamente produzida em situações, e a atividade é inteligível, passível de ser descrita e
interpretada a partir de sua racionalidade interna. É justamente esse movimento que Paula
realiza, revelando a racionalidade interna e a reflexividade presente no riso de si durante a
entrevista, enquanto um relatório a respeito de sua própria prática (COULON, 1995)33.
A fala de Paula, durante toda a entrevista, foi marcada por breves pausas e uma leve
tensão. Após cada questão do entrevistador, a professora refletia – construindo intervalos na
entrevista – sobre qual a resposta 'adequada' àquilo que era perguntado e à sua posição na
escola. A última frase dela na entrevista revela, de maneira clara, um dilema de toda
pesquisa: “Eu tenho medo de falar demais”. Nessa frase, descobrimos todo o receio da
professora de ser mal interpretada pelo entrevistador; por isso sua fala é marcada pela ironia
(e a explicitação da ironia) e pelas pausas reflexivas para encontrar as palavras e as citações
“certas”. Assim, a fala transcrita de Paula foi a que mais se aproximou de um texto
acadêmico, marcado pelo esforço em controlar a interpretação de sentido daquilo que foi
dito, inclusive por meio de citações.
Esse dilema da entrevista suscitado pela professora é, ao mesmo tempo,
epistemológico e ético. Epistemológico na medida em que o esforço de reflexão dos agentes
não pode ser menosprezado pelo pesquisador, nem reduzido a mero efeito de uma
racionalização discursiva; ele possui uma coerência que precisa ser interpretada à luz do
próprio sentido atribuído pelo agente àquilo que é dito, como fazem os etnometodólogos nas
análises dos relatórios – accounts – produzidos pelos agentes, e da trajetória objetiva do
agente, como faz Bourdieu (2003) ao se afastar dos etnometodólogos ao afirmar que os
próprios relatórios são produzidos a partir de posições institucionais e pressionados pela
33

Segundo Coulon (1995, p. 46): “Dizer que o mundo social é accountable significa que ele é algo disponível,
isto é, descritível, inteligível, relatável, analisável. Essa analisabilidade do mundo social, a sua descritibilidade
e sua objetividade se mostram nas ações práticas dos atores. O mundo não é dado de uma vez por todas. Ele se
realiza em nossos atos práticos... A etnometodologia aborda os relatos do mundo social feitos pelos seus
membros como realizações em situação, não como indícios daquilo que se passa verdadeiramente. A
etnometodologia, de modo geral, se preocupa em elucidar a maneira como os relatórios ou relatos, ou as
descrições de um acontecimento, de uma relação ou de uma coisa, são produzidos em interação, de tal modo
que atingem um estatuto metológico claro, por exemplo, estabelecido ou ilusório, objetivo ou subjetivo etc.”
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estrutura social. Só assim podemos entender a ironia e a ambivalência da professora ao falar
do 'aluno ideal', que é uma imagem marcada por suas experiências anteriores
(principalmente a desilusão com o ensino público) e sua reflexão sobre elas. É também um
dilema ético, uma vez que o poder de objetivação nas mãos do pesquisador pode, em um
caso extremo de reducionismo, inverter e perverter aquilo que foi dito, descaracterizando
completamente o esforço investido pelo entrevistado na produção de um sentido na
entrevista para sua prática.
Nesses trechos da entrevista com Paula, não se pode menosprezar também aquilo que
Bourdieu denominou “efeito teoria”, ou seja, como os resultados das pesquisas sociológicas
influenciam a própria representação que os “indígenas” constroem da realidade, quando não
influenciam a própria transformação da realidade. Ao discutir sobre como o conceito
marxista de classe social criou a classe social, Bourdieu enfatiza que, apesar da formulação
do conceito ser fundamental para o esclarecimento da exploração capitalista, uma classe
social só passa a existir quando os agentes se organizam politicamente, constroem
instituições (sindicatos, partidos políticos) e passam a conceber o mundo a partir dessa visão
e a lutar para transformá-lo. Foi preciso que alguém inventasse a classe social, que depois
passa a existir socialmente quando os indivíduos a utilizam como categoria de pensamento e
de atuação prática. Nesse ponto, Bourdieu segue de perto a tradição marxista,
principalmente historiográfica, como a definição de Thompson (2001) da classe que se faz
no cotidiano e por meio da política. Com o conceito de capital cultural acontece justamente
um efeito teoria: alguns agentes na arena educacional, principalmente aqueles que têm
interesse em explicar as desigualdades do sistema de ensino e possuem os recursos
necessários para tal explicação, passaram a utilizá-lo para compreender suas próprias
práticas, porém, não conseguem dar o segundo passo – muito mais difícil – que seria
transformá-las a partir de uma atuação política.
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Paula constrói sua representação da realidade da Federal a partir, é claro, da relação
que se estabeleceu entre ela e o pesquisador. Paula sabia, antes da entrevista, que o meu
projeto de pesquisa utilizava o referencial teórico de Bourdieu para tentar compreender a
escola (ela era coordenadora pedagógica do ensino médio na época dos contatos iniciais com
a escola, leu meu projeto quando solicitei autorização para a realização da pesquisa e
favoreceu bastante minha entrada). O interessante é que ela utiliza o autor de maneira crítica
e reflexiva – a ironia e o riso não deixam intacta a crença no poder transformador da escola,
nem a imagem de que a Escola Técnica Federal seria “uma ilha de excelência” no espaço
das escolas públicas. Paula demonstra, portanto, uma consciência aguda, como já mencionei,
dos paradoxos que a escola enfrenta, transformando esses paradoxos em dilemas
profissionais ao se perguntar: “qual é o sentido da docência?”. Paula não possui respostas
prontas a essa pergunta, só esboça algumas indicações a partir de Bourdieu. Talvez, nesse
momento de crise de referenciais para a educação, e de certo marasmo político na atuação
dos sindicatos de professores, encontrar uma resposta sozinha seja cada vez mais difícil,
restando a ironia fina e a reflexão intelectual, desenvolvidas pela professora e possibilitadas
pela instituição, como saídas para a ausência de perspectivas políticas mais amplas em
relação à educação.

1.5 Luana: o paradoxo de uma pesquisadora em uma instituição sem pesquisa
Luana possui uma formação acadêmica similar a de Paula: formou-se em geografia
na USP em 1989, fez Mestrado em história e Doutorado em geografia nos anos 1990, ambos
na USP. Suas experiências profissionais são, contudo, bem diferentes. Durante a graduação
em geografia, Luana trabalhou como funcionária pública na Caixa Econômica Federal;
depois de formada, e concomitante à realização da pós-graduação, começou a lecionar em
vários colégios particulares de São Paulo, todos eles com certa tradição: Liceu Coração de
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Jesus, Liceu Pasteur, Santo Américo. Em 1998, ela entrou na Federal, mas se manteve no
colégio Santo Américo, localizado no Morumbi, até 2002, quando obteve o título de doutora
e optou por ter dedicação exclusiva à Federal. A professora, portanto, não precisou lecionar
nas escolas públicas estaduais de São Paulo, desde sempre trabalhando em colégios
particulares, alguns deles para as frações da classe dominante.
Um trecho interessante desta entrevista é a comparação que a professora realiza entre
os colégios particulares, em específico o Santo Américo, e a Federal:
Qual a diferença entre sua experiência nos colégios particulares e aqui
na Federal?
Eu senti bastante diferença do ponto de vista do aluno. O aluno do
CEFET era um aluno mais maduro, mais estudioso, mais ciente de uma
série de coisas. Eles não tinham a mesma estrutura que o colégio
particular onde eu trabalhava, que era um colégio de alta elite, que é o
Santo Américo, no Morumbi. Todo o aparato que tinha lá, de
acompanhar o aluno, tinha tutoria... Tinha um acompanhamento muito
próximo do aluno, individualizado. Isso, de certa forma, acabava tendo
como resultado um aluno que era muito protegido. Nas escolas
particulares, houve uma tendência de se ter um aparato, até como uma
oferta da escola para os pais, de cuidado com o aluno, que é um
cuidado que quase representa a substituição da família. Então faz parte
no Santo Américo e em outros colégios onde trabalhei; é diferente do
Liceu que é uma escola mais ligada ao modelo da escola pública
francesa. Nas outras particulares tinha muito isso, principalmente no
Santo Américo, que era um público bastante privilegiado. Aqui na
Federal não tinha, os alunos tinham muito mais autonomia.
(Entrevista com Luana, 09/02/2011)
Nesse trecho temos a presença de um discurso recorrente na fala de alunos – descrita
e interpretada no capítulo III –, professores e diretores, de que a Federal possui um público
de alunos muito mais maduro, responsável, autônomo e interessado nos estudos do que os
outros colégios públicos e os particulares de São Paulo. Essa fala, contudo, precisa ser
matizada: ela é uma fala institucional sobre um dos efeitos da própria organização do
colégio que não possui um controle rígido sobre os alunos e os próprios professores. A
professora Paula diz que é preciso tomar cuidado com a oposição entre a Federal, enquanto
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uma escola que prepara os jovens para ter autonomia, e as escolas particulares, enquanto
escolas mais paternalistas:
Eu via esse encantamento dos alunos que chegavam aqui e tinham
liberdade total. Eles tinham que aprender a administrar esse tempo e
espaço. Administrar a si próprio. Esse encantamento é bárbaro e causa
um amadurecimento no aluno, porque ele faz escolhas. E no momento
que ele faz as escolhas, eles têm que assumir as escolhas que fazem.
Então ele sai de uma escola autoritária e paternalista e vem para uma
escola diferente... eu não vou me contrapor... Aqui não é uma escola
libertária... Não é de jeito nenhum. Mas uma escola que dá liberdade de
ir e vir, de cabular aula.
Esse tipo de fala só faz sentido em contraste com a estrutura dos colégios particulares
de elite, principalmente aqueles que oferecem um ensino preocupado com o cuidado para as
frações com mais capital econômico e social das classes dominantes, ou seja, colégios que
oferecem um serviço de proteção aos filhos de famílias de mães profissionalizadas –
executivas, engenheiras, médicas etc. – e que não têm tempo, em função das mudanças na
divisão sexual do trabalho, para controlar a vida dos filhos, outorgando esse serviço às
instituições escolares. O Santo Américo surge aqui como um colégio que oferece no
mercado altamente competitivo das escolas particulares de elite em São Paulo (ALMEIDA,
2009) um serviço desejado pelas famílias que possuem medo de deixar seus filhos em
espaços públicos heterogêneos e que encontraram nos condomínios fechados nos anos 1990
e nas escolas particulares um refúgio de segurança em uma cidade que amedronta
(CALDEIRA, 2000).
Além disso, a professora salienta o fato de que a atenção despendida pelos
professores no colégio Santo Américo é individualizada – há inclusive uma forma de tutoria,
uma orientação preocupada com as dificuldades específicas de cada aluno. De qualquer
forma, por que a professora optou por um colégio público de ensino médio e deixou a
carreira que poderia ter no Santo Américo assim que obteve o doutorado?
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Além das questões pessoais que podem ter sido decisivas, como os conflitos pessoais
com diretores ou coordenadores, ou a distância entre a residência da professora e o colégio –
que não foram expressas na entrevista –, é possível apontar algumas características
institucionais que influenciaram a decisão da professora pelo colégio público.
A questão não pode ser reduzida ao salário, porém ele também influenciou a tomada
de decisão: ao deixar o Santo Américo, cujo salário médio está na faixa dos R$ 7.000, a
professora já possuía o doutorado, o que lhe permitiu ter um salário equivalente caso optasse
pelo regime de dedicação exclusiva à Federal. Assim, foi decisivo que a escolha não tenha
sido realizada entre um colégio público estadual, como a ETESP, por exemplo, cujo salário
mensal do professor está na faixa dos R$ 1.800, e o Santo Américo. Aliás, nesse caso, não
haveria a possibilidade da escolha.
Além do salário, outras características institucionais foram importantes na decisão da
professora. Primeiro, ela encontrou na Federal a possibilidade de exercer a docência com
autonomia relativa, sem as pressões provenientes dos pais dos alunos e da direção da escola.
Os pais não estavam aqui nem na hora da matrícula, ao passo que eles
iam lá, no Santo Américo, a todo o momento. Há um aparato dos pais
na escola, que ficam sabendo tudo que acontecia. Aqui não. O aluno
tinha uma autonomia para resolver essas questões. Eu achei que nessa
perspectiva ele era mais independente.
Em relação à pressão dos diretores e coordenação pedagógica, a professora afirma
que:
A Federal tem uma estrutura que quando eu entrei aqui, eu não sabia
para onde me dirigir, não tinha ninguém para conversar também. Não
tinha coordenador para me orientar, me explicar como funcionava. E lá
[Santo Américo] era tudo muito bem organizado, muito bem explicado.
Tinha material didático, coordenação, planejamento. Tudo muito
explicado. Quando começavam as aulas a gente tinha tudo em mãos: o
horário, o plano de aula, planejamento. O aluno já tinha a lista de
material, e eles já traziam na primeira aula. Então era muito bem
organizado. Então tinha um controle muito maior do nosso trabalho.
Eles controlavam nosso desempenho e o rendimento dos alunos. Faziase uma curva. Tinham os conselhos bimestrais, e tinha uma curva das
notas dos alunos. Se o aluno não conseguia ir bem, você sabia. Se
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muito aluno ficava em recuperação e nas outras disciplinas não, você
ficava isolado, e tinha que explicar porque na sua disciplina isso
aconteceu. E aqui não tem não. Eu agora nessa posição de Pró-reitora
de ensino, eu acho que isso seria até interessante. Vejo agora o outro
lado.
Novamente podemos constatar uma ambivalência na atribuição de sentido à
autonomia docente: a professora oscila entre valorizar positivamente a prática da “cultura
arraigada de autonomia” que há na Federal, segundo suas palavras, e criticá-la,
principalmente em função da nova posição que ela ocupa na instituição, enquanto Próreitora de ensino, uma posição que exige maior controle das propostas pedagógicas de cada
disciplina e do trabalho docente dos outros. Ao mesmo tempo ela demonstra como o
controle exercido na escola particular de frações dominantes das classes dominantes pode
ser bem exagerado, duplicando o cansaço do trabalho do professor.
Na época da escolha entre a Federal e o Santo Américo, em 1998, a professora
provavelmente sofria com a pressão de todos os lados, de pais e de diretores – e, vale
salientar, não tinha ainda tido a experiência de administradora na escola. Quando se dedicou
exclusivamente à Federal, no entanto, ela enfrentou o outro lado da autonomia, também
expresso na entrevista com Paula, a solidão – “ser jogada em sala de aula, sem orientação de
ninguém”. Na escola particular, por sua vez, a orientação era rigorosa: o ensino era pautado
por apostilas ou livros didáticos que os alunos traziam já na primeira aula; o horário, o
planejamento e o plano de aula já vinham prontos para o professor aplicar em sala; as
dificuldades dos alunos eram avaliadas todo bimestre, e por todos os professores a partir de
curvas estatísticas de desempenho, tanto dos alunos quanto dos professores.
Além dessa heteronomia e controle rígido do trabalho pedagógico, a professora tinha
que lidar com outro tipo de cansaço característico do trabalho docente nessas escolas
particulares: a afetividade e atenção extrema exigida pelos alunos. Segundo a professora, “eu
vi que eles eram muito próximos de você se você fosse amoroso, tivesse afetividade, você
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não podia ser muito dura. Eu era um pouco dura e tal, aqui eu também sou”. Segundo
Carvalho (1999), a carreira docente cada vez mais exige do professor um tipo de trabalho
ligado às emoções, ao care, como a sociologia do trabalho denomina atualmente algumas
qualificações profissionais tidas como femininas. Nessa economia do afeto, muitas mulheres
– principalmente aquelas com uma formação acadêmica – não conseguem lidar com um
envolvimento emocional muito exigente, se sentindo cansadas e tentando manter um
afastamento dos alunos (CARVALHO, 1999). Para realizar esse afastamento, e também para
continuar sua carreira como pesquisadora – incompatível com a docência em um colégio
particular que exigia dela uma dedicação integral –, a professora preferiu a escola pública,
onde a relação entre professores e alunos era bem diferente, marcada por um distanciamento
relativo34.
Nesse ínterim, a professora Luana se tornou uma pesquisadora reconhecida no
campo dos estudos sobre a questão quilombola brasileira e as identidades étnicas. Ela
publicou dois livros sobre o tema e vários artigos em revistas especializadas, além de
participar de bancas de mestrado e doutorado, simpósios nacionais, tudo muito bem
documentado em seu currículo lattes, equivalente a de muitos professores universitários. A
professora vivencia, portanto, uma dupla experiência profissional, enquanto pesquisadora e
docente. Porém, na Federal ela lida com uma “ausência”, a falta de incentivo à pesquisa e de
uma cultura acadêmica no colégio (algo que já está mudando em função da recente
contratação de doutores), como manifestou no trecho a seguir:
Como é ser uma pesquisadora aqui na Federal? Há espaço, que tipo
de incentivo houve na época em que você fez o doutorado?
Nenhum, é muito difícil ser pesquisador na Federal. Aqui, mesmo com
a entrada do ensino superior, a gente não tem uma estrutura de pesquisa
ainda. Quer dizer, tem algum desenvolvimento na parte de especialização em educação, no mestrado em automação. Então isso está sendo
construído. O que eu tive de incentivo? Eu consegui ter seis meses de
afastamento na época da qualificação do doutorado. Quando eu entrei,
34

Analisarei no capítulo III a interpretação dos alunos dessa relação mais distanciada em relação aos
professores e diretores da escola.
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eu já tinha o mestrado. Então quando eu entrei no doutorado, eu só
consegui seis meses. Só. Eu fiquei trabalhando, com minhas 20 aulas, e
fazia o doutorado. Só que o que eu fiz? Tinha uma disciplina muito
interessante nessa época que se chamava projetos... E foi uma
experiência incrível, eu tinha no ensino médio um projeto chamado:
“Cidade, Modernidade e Identidade”. Que era dentro do meu
doutorado, era o tema que eu estava trabalhando na geografia urbana.
Eu trabalhava com os rappers, e eu tinha uma discussão sobre as tribos
urbanas. Então eu desenvolvia o tema, e consegui desenvolver textos
que eu utilizava na minha pesquisa com os alunos. Então, mas não tem
um incentivo maior, de pós-graduação. Isso é muito frustrante hoje,
saber que eu não tenho isso aqui. Tenho que vivenciar essa ausência.
Agora, nós construímos na nossa área de Sociedade e Cultura um
mestrado lato-sensu em Proeja que é o curso profissionalizante para
jovens e adultos. E a gente abre para vários professores da rede pública
do estado de São Paulo. E aí foi legal, porque eu desenvolvi uma
disciplina sobre um aspecto do meu tema de doutorado: “A dinâmica
etno/racial no Brasil”. Então, eu abro uma linha para quem quiser
desenvolver; já houve uma pesquisa sobre racismo no interior da sala
de aula. A gente ainda não conseguiu estruturar um grupo na CAPES,
porque tem tudo para fazer aqui. Eu vim para cá, na parte administrativa, e não estou conseguindo fazer muita coisa na parte docente; eu
estou trabalhando com outras questões que podem vir a facilitar isso.
A professora apresenta os poucos incentivos que obteve da escola para concluir o
doutorado: seis meses de afastamento remunerado e o oferecimento de disciplinas sobre o
tema de sua pesquisa no ensino médio e na pós-graduação latu sensu da escola. Algo não
mencionado pela professora é a própria ascensão na carreira concedida pela instituição para
o professor que obtém o doutorado (algo que não ocorre nas outras escolas públicas,
estaduais e municipais).
É muito difícil, contudo, vivenciar essa ausência da prática da pesquisa para uma
pesquisadora de formação; porém, as formas que ela encontrou de minimizar esse drama
pessoal foram muito criativas e, podemos supor (já que não podemos avaliar os resultados
desse projeto), ricas culturalmente para os alunos: a criação de um projeto para o ensino
médio utilizando diretamente sua pesquisa de Doutorado. Algo que imaginamos ser possível
somente no ensino superior, e às vezes apenas na pós-graduação – professores oferecerem
disciplinas optativas sobre os próprios temas de pesquisa –, ocorreu na Federal no ensino
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médio, em um esquema de dupla docência. Os professores elaboraram um projeto muito
sofisticado, que lembrava, em grande medida, uma disciplina de graduação, disponibilizando
o acesso dos alunos a textos teóricos e literários.
Luana e outros dois professores da área de Sociedade e Cultura, dentre eles Paula,
ofereceram uma disciplina sobre a questão urbana denominada Cidade, Modernidade e
identidade, onde se trabalhava com: a questão da emergência da modernidade e do sujeito
moderno, com uma identidade fragmentada e cindida, marcada pelo autocontrole, a
disciplina e a civilidade; a questão da segregação na cidade e a produção do espaço enquanto
mercadoria; a identidade produzida a partir da produção social de uma memória; a questão
das tribos urbanas e dos grupos jovens, principalmente os rappers, na produção de
identidades ligadas à questão étnica brasileira (objeto do doutorado da professora Luana).
A pedagogia dos projetos, segundo a professora, foi muito frutífera em alguns casos,
pois muitos professores, sem habitus acadêmico arraigado, não conseguiram trabalhar com
temas que não pertencem ao currículo tradicional das disciplinas do ensino médio e muito
menos de maneira interdisciplinar e com mais de um professor em sala. Os professores
mencionam os conflitos que surgiram com colegas que viram sua autoridade questionada
quando trabalharam com eles em uma mesma sala de aula. Na pedagogia dos projetos, a
interdisciplinaridade não foi vista como um amálgama de grandes temas abordados de
maneira genérica e superficial, como se faz em muitas escolas públicas com os temas
transversais, mas algo assentado na própria especialidade do professor, no caso a pesquisa
de doutorado de uma das professoras. Nesse sentido, a interdisciplinaridade e
transdisciplinaridade se aproximam da definição de Terry Shinn e Anne Marcovich (2009)
ao abordarem a mesma questão na produção do conhecimento científico: ela é pósdisciplinar, ou seja, se fundamenta na especialidade de uma disciplina (no caso da Federal, o
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desenvolvimento de uma pesquisa sobre um tema bem circunscrito), e não na
transdisciplinaridade pré-disciplinar, que seria aplicada na formação geral.
Somente uma escola com um público realmente seleto pode oferecer essa
oportunidade aos professores mais qualificados e com interesse em desenvolver pesquisas de
ponta, difundindo-as a seus alunos. Assim, já no ensino médio essa oportunidade era dada.
Porém, como relembra a professora, nem todos se envolviam, e esse era outro ponto
interessante dos projetos: eles não reprovavam os alunos, então os frequentava quem estava
mesmo interessado em aprender algo sobre o tema (15 a 20 alunos de turmas de 40). Muitos
alunos afirmaram que se envolveram em projetos específicos, escolhidos a dedo a partir não
só do tema, mas do professor responsável, pois dependendo do comprometimento do
professor, poderia ser fascinante ou apenas mais uma disciplina para complementar a grade
do ensino médio.
Podemos visualizar aqui um estilo híbrido da instituição: o colégio possui alunos
com um perfil cultural – e principalmente a vontade de adquirir a cultura não herdada – que
os aproxima dos jovens das escolas particulares de frações das classes médias e dominantes
de São Paulo que valorizam o aprendizado, tal como no caso do colégio Santo Estevão,
pesquisado por Almeida (2009). Porém, ainda que os projetos sejam pensados de maneira
sofisticada, que nos remete a uma homologia com a produção do conhecimento científico de
ponta, onde a interdisciplinaridade é produzida a partir da reunião de especialistas, os cursos
não têm o rigor e a disciplina encontrados nos colégios das frações dominantes da classe
dominante. Há o encontro de características dos colégios particulares – professores com alta
qualificação, jovens que obtêm alto desempenho acadêmico – com as características de
colégios públicos, como o laxismo pedagógico e a autonomia didática, produzindo efeitos
positivos, mas também negativos, como o não atendimento das necessidades de
aprendizagem de todos os alunos, que precisariam de um serviço mais individualizado.
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Sobre os projetos, eu conversei com Paula, que fez parte desse seu
projeto. E também com os alunos. Alguns se identificavam com eles, e
principalmente em relação aos professores.
Tinham alunos que achavam bem interessante – eram uns dez alunos
de cada sala (de 35 alunos). Mas esses eram muito interessados; todo
filme que a gente falava eles iam, viam... Sabe? Os outros faziam, e
alguns detestavam, achavam um horror.
A Patrícia falou que vocês pegavam pesado em termos de leitura.
A gente pegava (risos). A gente estudava Goethe, Walter Benjamin... A
gente falava do flâneur, do urbano, da paisagem... A gente trazia a
literatura, a filosofia, a história e a sociologia. Era muito interessante,
imagine ler Benjamin no segundo ano do ensino médio! Era muito
fascinante, ao mesmo tempo era muito puxado... Até hoje eu lamento
não ter dado sequência.
No restante da entrevista, Luana enfatizou a necessidade de produzir, agora em um
cargo de gestão, um esteio institucional para a difusão da pesquisa na Federal, assim como
projetos que ao mesmo tempo priorizem a integração da escola (entre o fazer e a teoria, o
técnico e o propedêutico, a educação básica e o ensino superior etc.) e a transdisciplinaridade. Se antes a cultura de autonomia era vista apenas a partir do olhar do professor que
conseguia criar vários projetos e práticas no interior da sala de aula, agora era vista a partir
dos olhos de uma administradora – pró-reitora de ensino – que precisa controlar
minimamente o trabalho docente e criar regulamentos que atendam as especificidades de
uma escola com bastante heterogeneidade. Os dramas vivenciados pela professora não são
agora apenas aqueles de uma docente que não consegue espaço para pesquisar, mas também
de uma administradora que não consegue coordenar a autonomia, dirigir a independência
dos demais professores e avaliar os projetos da instituição.

1.6 Rituais acadêmicos: o concurso para professor da Federal
O concurso para o preenchimento de uma vaga de professor da Federal, para
diversas áreas, exige titulação de nível de pós-graduação strictu sensu (Mestrado ou
Doutorado), além da licenciatura plena na especialidade. Os rituais do concurso são muito
similares aos rituais acadêmicos das defesas e, até mesmo, dos concursos para professor
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universitário das principais universidades públicas do país. Descreverei aqui como o
concurso é atualmente realizado, quais os critérios utilizados na avaliação dos candidatos,
com o intuito de traçar um perfil do corpo docente recentemente contratado pela instituição
(a Federal contratou muitos profissionais no período do Governo Lula – 2002-2010 –,
acompanhando a expansão das universidades federais)35.
O concurso é convocado pelo reitor da Federal, um indício da tentativa de vincular o
colégio a excelência do ensino superior público. No edital, podemos observar qual é a
formação exigida para o candidato ao cargo de professor de física: “Licenciatura plena em
física com mestrado ou doutorado na área de atuação, ou na área de educação”. A pósgraduação latu sensu (conhecida como especialização) não é suficiente para habilitar o
candidato; o edital é claro ao exigir uma pós-graduação strictu sensu. A disciplina de física é
a que encontra, nas escolas estaduais, a maior carência de professores habilitados, pois não
há professores diplomados em licenciatura dispostos a lecionar nas escolas públicas
estaduais. Ora, só uma instituição pública com o perfil aqui descrito consegue atrair o
interesse de muitos profissionais e pode exigir, além da licenciatura (já rara na área de
física), o nível de pós-graduação strictu sensu. Para essa vaga, 88 candidatos concorreram.
No caso do concurso para a vaga de professor de sociologia, a titulação exigida era a mesma
(licenciatura plena em sociologia com mestrado ou doutorado na área de atuação, ou na área
de educação), e a relação de candidatos-vaga era de 55.
O concurso possui três fases. A primeira fase é a prova teórica, uma prova muito
similar aos concursos públicos para professores de ensino médio – são questões de múltipla
escolha sobre o conteúdo específico da disciplina, português, legislação educacional e
informática; o candidato possui quatro horas para responder a 80 questões. A prova é
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Essa descrição foi realizada a partir de uma observação participante, pois em junho de 2010 me inscrevi no
concurso para o preenchimento de uma vaga de professor de Sociologia do colégio com a intenção justamente
de entender como funcionava internamento o processo; caso fosse aprovado (e que acabou acontecendo), eu
não poderia assumir a vaga já que ainda não tinha o título de mestre ou de doutor em Sociologia.
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elaborada por uma empresa especializada em concursos – e que também realiza o
vestibulinho da instituição. Nessa etapa, o concurso da Federal parece não ter nenhum ritual
acadêmico, pois não exige nem redação nem questões dissertativas dos seus candidatos,
talvez em função do grande número de candidatos que concorrem a suas vagas. Nessa fase,
mais de 6.000 candidatos concorreram a 100 vagas abertas para docente por um único edital
(nessa mesma data, a instituição realiza concurso para contratação de funcionários técnicoadministrativos). Os candidatos são distribuídos em escolas públicas da cidade de São Paulo,
e realizam a prova como se fosse qualquer outro concurso massificado do país – há diversos
ambulantes na porta vendendo água, lápis, caneta e borracha, as escolas ficam apertadas para
tanta gente, os fiscais, em geral, são professores da própria escola sede do concurso, há
vários ônibus na porta da escola vindos do interior do estado.
Dessa etapa massificada, os cinco primeiros candidatos passam para a segunda fase,
e aqui adentramos no universo dos rituais acadêmicos. A segunda fase é a chamada “prova
didática”. Nessa fase, a comissão do concurso, composta por professores da própria Federal,
define três temas para a aula expositiva. Os candidatos devem levar os planos de aula
preparados sobre cada um dos temas, que são divulgados três dias antes da data de
realização da prova e que, no caso de sociologia, eram os seguintes: “1) Definição de classe
social em Marx; 2) Pobreza e desigualdade social no Brasil; 3) A crise do Estado de BemEstar Social e o Neoliberalismo”.
A “prova didática” é realizada no campus (outra forma acadêmica utilizada pela
escola para designar suas diversas unidades) de São Paulo da Federal; o candidato é
recebido por um fiscal que o leva para uma sala de espera, onde outros candidatos aguardam
sua vez, conversando e tentando esconder o nervosismo por meio de bastante café.
Momentos antes de ser chamado, um professor, candidato à vaga de professor de
física, me perguntou qual era minha formação. Ao dizer que só tinha a licenciatura em
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Ciências Sociais e que estava ainda cursando o mestrado, ele disse para eu esquecer a
possibilidade de ser aprovado; ele relatou que prestou um concurso para o CEFET de Minas
Gerais e que na banca do exame um dos professores, ao perguntar qual era a formação dele,
sorriu e disse que o colégio não contratava mais licenciados devido à concorrência.
Ao ser chamado, o candidato entra em uma sala de aula da Federal, entrega para a
banca formada por dois profissionais da área específica e uma pedagoga os três planos de
aula e sorteia um dos temas. A partir desse momento, ele tem que ministrar uma aula teórica
de 45 minutos, demonstrando o conhecimento da área e também certa desenvoltura
pedagógica. Os únicos materiais permitidos para a realização da aula são: giz, lousa e
transparência/retroprojetor. Durante os 45 minutos, os docentes da banca não dizem nada, só
depois de terminada a prova, eles têm mais 20 minutos para arguição sobre a própria aula e a
trajetória acadêmica do candidato. Segundo o edital do concurso, “a prova de desempenho
destina-se a apurar a aptidão, a capacidade pedagógica de comunicação, a habilidade técnica
e o conhecimento do conteúdo” do candidato. Para as áreas de ciências da natureza (física,
química e biologia), há ainda uma prova prática de laboratório, para avaliar como o
candidato utiliza os recursos e equipamentos que a Federal possui36. Os docentes da banca
avaliam o candidato como se ele fosse um pesquisador sobre aquele tema, realizando
perguntas relativamente aprofundadas – e bem distantes da realidade de uma aula para o
ensino médio. A arguição segue de perto os rituais acadêmicos – não se realizam apenas
36

Para avaliar o candidato, os docentes da banca possuem duas tabelas de pontuação atribuída a alguns itens
exigidos da aula. Um quadro é denominado de “área específica”, onde o candidato é avaliado pela: 1)
pertinência do plano de aula; 2) apresentação e problematização do assunto a ser tratado na aula; 3) clareza,
objetividade e comunicabilidade; 4) linguagem: adequação; 5) fluência e dicção; 6) desenvolvimento da
apresentação; 7) adequação dos recursos didáticos ao tema tratado; 8) motivação; 9) adequação do
desenvolvimento do plano ao tempo; 10) conclusão. O segundo quadro é denominado de “área pedagógica”,
cujos critérios de avaliação são: 1) objetivos; 2) conteúdos; 3) estratégia/recursos didáticos/adequação e
utilização dos recursos com o tema tratado; 4) critério e explicação da forma da avaliação do conteúdo
desenvolvido/referências bibliográficas; 5) pertinência de plano de aula para apresentação e ao nível do curso
(médio, técnico ou superior); 6) apresentação e problematização de assunto a ser tratado; 7) domínio do
conteúdo – respostas a questionamentos da banca; 8) sequência do desenvolvimento da aula; 9) consistência
argumentativa; 10) linguagem – adequação, fluência e dicção. Cada item é avaliado numa escala de 0 a 10; o
candidato pode somar, portanto, 100 pontos em cada quadro, sendo realizada depois uma média do resultado
obtido na área específica e o resultado na área pedagógica.
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perguntas sobre o conteúdo e a forma da aula, mas também sobre a trajetória acadêmica do
candidato, suas pretensões de pesquisa e docência.
O candidato que obtiver nota inferior a 60 pontos é desclassificado nessa fase do
concurso. Aqueles que conseguem obter uma nota superior realizam a terceira fase, a “prova
de títulos”. Na “prova de títulos”, a pontuação segue a seguinte tabela:
Quadro II – Pontuação de títulos no concurso para „docente‟ da Federal
Pontuação na prova de títulos
Pontos

Titulação

Experiência
profissional

Licenciatura Plena
Doutorado
Mestrado
Especialização

Experiência profissional
corporativa e experiência em
docência, ambos válidos,
quando exercidos
exclusivamente na área de
formação exigida

Total de Pontos

10
45
35
15
Acima de 36
meses
completos e
inferior a 60
meses
Acima de 60
meses
completos e
inferior a 120
meses
Acima de 120
meses

Pontos
Máximos
10
45

15

45
35

45
100

A prova de títulos é decisiva na aprovação ou não do candidato; o peso é equivalente
ao das demais provas, sendo valorizados pelo concurso os candidatos com mais experiência
e com maior titulação. A escola, portanto, está cada vez mais interessada na contratação de
doutores para lecionar em seus cursos técnicos, tentando manter a robustez institucional que
a caracteriza desde os anos 1980, principalmente por meio da excelência de seu corpo
docente, como vimos anteriormente.

1.7 Uma instituição híbrida
A posição paradoxal da Federal no espaço das escolas de ensino médio em São
Paulo possibilita a ela o acúmulo de características típicas de diferentes desenhos
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institucionais, muitas vezes contraditórios e ambivalentes, tais como: o laxismo pedagógico
característico das universidades públicas paulistas de pesquisa; um corpo docente altamente
qualificado e com um perfil próximo das escolas particulares da cidade que atendem às
frações dominantes das classes dominantes, como vimos, por exemplo, em relação ao
colégio Santo Américo; um corpo discente, como veremos nos capítulos seguintes, motivado
e disposto a adquirir uma cultura não herdada tal como em alguns colégios particulares (caso
do Santo Estevão, pesquisado por Almeida, 2009); uma autonomia relativa de docência não
encontrada nos colégios públicos, tampouco nos particulares; organização das unidades de
ensino que se pretende similar a uma universidade (reitoria, campi, docente); um concurso
para „docentes‟ do colégio que valoriza a titulação acadêmica.
Esse caráter híbrido da instituição – localizada entre o ensino médio e o ensino
superior, as escolas públicas e as escolas particulares das classes dominantes – se traduz nas
hesitações e oscilações dos professores entre padrões pedagógicos diferentes. O mesmo
colégio proporciona a possibilidade de experiências pedagógicas singulares, tais como o
projeto “Cidade, modernidade e identidade” de Luana e Paula, onde o conhecimento
específico aprofundado em uma disciplina científica, fruto de um doutorado, permite o
trânsito por diferentes áreas e a formulação de uma interdisciplinaridade durante o ensino
médio típica da produção de ponta do conhecimento científico, assim como esse mesmo
colégio permite a ausência de rigor na cobrança de presença e na orientação dos estudos dos
alunos, deixando com que cada um se responsabilize, caso tenha maturidade suficiente, pelo
próprio desempenho acadêmico – o avesso do rigor de determinados colégios que atendem
às frações dominantes das classes dominantes de São Paulo (ALMEIDA, 2009).
Essa hesitação dos professores também se manifesta na diluição do sentido para a
própria carreira docente, principalmente por parte daqueles que entraram no magistério,
formados nas universidades públicas paulistas, com o sonho e a illusio, no sentido de
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Bourdieu, a vontade e o envolvimento de corpo e alma no ensino público, cultivando a
crença de que poderiam “retribuir” aquilo que conquistaram graças à escola e à universidade
públicas. Eles estão na melhor escola do setor público de ensino, um local que oferece
condições objetivas e subjetivas para o exercício da profissão; porém, essa escola atende a
uma parcela da população escolar já privilegiada cultural e economicamente, que não
permite a eles uma satisfação completa na carreira. Vale a pena retomar a epígrafe deste
capítulo, retirada da entrevista com a professora Paula: “É uma instituição pública para uma
parcela privada [...]. É de uma determinada classe. Não é da classe média alta de São Paulo,
da elite, mas é de uma determinada classe média”. Paradoxalmente, a Federal ocupa uma
posição localizada entre as hierarquias do sistema de ensino, no topo das escolas públicas de
ensino médio, mas na base da hierarquia das instituições de ensino superior públicas, além
de estar em uma posição dominada entre as escolas dominantes quando pensamos em todo o
sistema de ensino médio, aí incluídas as escolas particulares que atendem às diversas frações
das classes dominantes. As constantes reformas institucionais pelas quais o colégio passou
retratam, em um nível político mais amplo, ambivalências e ambiguidades vivenciadas pelos
professores no cotidiano dessa instituição.
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Capítulo II

O MITO FAMILIAR

Os jovens estudantes da Federal possuem famílias que poderíamos chamar de
“tradicionais”, ou melhor, famílias que reivindicam uma tradição, ainda não reconhecida e
conhecida por todos, na cidade de São Paulo. A descrição e interpretação das condições
objetivas – a herança objetiva, material e cultural, legada pela família aos jovens –, tanto
quanto do ethos e das representações transmitidas sobre a história familiar – a herança
simbólica –, permitirá, neste capítulo, abordar exploratoriamente a produção do
investimento na escola e as estratégias de reprodução dessas famílias.

2.1 Herança objetiva: do pequeno negócio às profissões de colarinho branco
Os avós dos 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. Poucos dos avós dos entrevistados possuem ensino superior: apenas 8,4% (21
casos) dos avós paternos obtiveram um diploma superior, enquanto 14,8% (37 casos)
concluíram o ensino médio e 8,4% (21 casos) o ensino fundamental. O índice de não
resposta ou de uma escolarização que não atinge o nível fundamental é bastante elevado:
68,4% (169 casos).
Os alunos nikkeis da Federal 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. 111-4), 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
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japonesa, as famílias não vieram somente para desempenhar trabalhos rurais; algumas
chegavam com expectativas de crescer na cidade, nos empregos qualificados e
semiqualificados na São Paulo da época. Os estudantes da Federal descendentes de
italianos, por sua vez, pertencem a famílias mais antigas na cidade (terceira ou quarta
geração), 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, a maioria dos pais
pertence a frações das classes médias, principalmente ocupando os empregos de colarinho
branco da nova classe média, formada por funcionários, descritas por Wright Mills (1979;
cf. GARCIA, no prelo) em meados do século XX: 15,2% funcionários em posições
intermediárias no serviço público (bancários ou servidores do judiciário, policiais, sargentos
do exército); 11% profissionais liberais (engenheiros, médicos, contadores, arquitetos,
economistas)37; 9,2% administradores de pequenas e médias empresas; 6,4% funcionários de
escritório; 6% professores do ensino médio; 7,3% quadros técnicos. Pertencentes às frações
da classe média tradicional, formada por proprietários, segundo Wright Mills (1979), e que
era predominante na geração dos avós: 7,8% pequenos comerciantes e 7,3% pequenos
empresários. Alguns alunos são oriundos de frações das classes trabalhadoras,
principalmente de pais que desenvolvem pequenos serviços urbanos desqualificados (8,3%)
e de operários (5%). Somente uma pequena minoria pertence a famílias de frações das
classes dominantes, onde os pais são: 1,3% (3 casos) militares de alta patente, 0,9% (2
casos) rentista, 0,9% (2 casos) professores universitários, 0,5% (1 caso) político (viceprefeito de Guarulhos) e 0,5% (1 caso) artista. Se na geração dos avós dos alunos, essas
37

A maioria desses profissionais liberais ocupa posição intermediária na carreira, com renda média mensal de
R$ 3.000.
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famílias pertenciam à fração da pequena burguesia tradicional, que entrou em declínio no
decorrer do século XX, formada principalmente por pequenos empresários e pequenos
comerciantes, na geração dos pais, eles se aproximaram da fração que Bourdieu (2003, p.
329-333) denominou de pequena burguesia de execução, constituída pelos empregados
subalternos do terciário e pelos quadros médios dos setores público e privado. Desfrutando
de uma posição relativamente estável no quadro das ocupações profissionais, essas frações
caracterizam-se pela posse de um capital cultural que, embora maior do que a geração
anterior, é relativamente pequeno face ao dos quadros superiores com quem mantêm uma
relação de tipo execução/concepção. Porém, é a esse capital cultural, traduzido em títulos
universitários, que seus membros devem a posição que ocupam atualmente na estrutura
social, e o fundamento das expectativas de elevação social que nutrem em relação aos filhos
(NOGUEIRA, 1997, p. 113).
Essas famílias, como veremos, possuem uma divisão sexual do trabalho muito
tradicional. Os alunos descrevem a ocupação das mães como „donas de casa‟ em 27,3% dos
casos; algumas delas possuem ensino superior, se profissionalizaram, mas tiveram que
sacrificar a carreira para cuidar dos filhos. Aquelas mães que se mantém no mercado de
trabalho tendem a ocupar carreiras vistas como substitutivas da maternidade, chamadas por
alguns sociólogos como profissões de “maternidade simbólica”, ou ainda ligadas às
qualificações do cuidado (care): 22,7% são professoras (esse alto índice de filhos de
professoras, sem paralelo em outras escolas, só corrobora a hipótese inicial da pesquisa, de
que os alunos da Federal possuem um relativo privilégio cultural herdado, maior, muitas
vezes, que sua herança econômica); 5,3% profissionais da saúde (enfermeiras,
fisioterapeutas, farmacêuticas, assistentes sociais e psicólogas). Também predominam aqui
ocupações de colarinho branco da nova classe média descrita por Wright Mills em meados
do século XX. Além das professoras, temos: 9% servidoras do funcionalismo público de
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nível intermediário (escrevente do judiciário; oficial de justiça; policial militar); 5,6%
funcionárias de escritório; 3,3% vendedoras. Pertencentes às classes médias tradicionais:
4,8% comerciantes e 3,8% pequenas empresárias. Algumas mães (4,3%) se enquadram na
categoria serviços desqualificados (costureira, manicure, operadora de telemarketing,
empregada doméstica); não encontramos nenhuma mãe como operária. Pertencentes às
ocupações tradicionalmente ocupadas pelas classes dominantes encontramos apenas duas
(1%) professoras universitárias.
Nos questionários, não aparece nenhuma menção ao desemprego de mães, como
ocorre no caso de alguns pais (5 casos). É possível dizer que as mães “desempregadas”
foram descritas pelos jovens ora como “estudantes”, ora como “donas de casa”. Um dos
alunos respondeu à pergunta “O que sua mãe faz?” da seguinte maneira: “no momento, é
apenas dona de casa”; outro, respondeu: “Ex-funcionária de banco, atual dona de casa”. O
desemprego é atribuído ao homem, que tem nessas frações das classes médias o papel social
do trabalho, enquanto a mulher pode/deve “se refugiar”, legitimamente, no lar quando o
mercado de trabalho não lhe é favorável. Essa forma dos jovens descreverem as ocupações
dos pais, em uma questão aberta (o que seu pai/mãe faz?), reflete justamente uma tradicional
divisão sexual do trabalho entre essas famílias que conforma as categorias de pensamento
utilizadas pelos jovens, inclusive em suas escolhas profissionais, como veremos no capítulo
V.
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Tabela I - Ocupação de pais e mães
Ocupação da mãe
Dona de casa
Professora Ens. Fund. e Médio
Funcionária pública40
Profissionais liberais42
Funcionária de escritório44
Profissionais da área da saúde45
Comerciante
Serviços desqualificados47
Pequeno-empresária
Vendedora
Aposentada49
Serviços qualificados50
Estudante
Administradoras
Professora Universitária52
Missionária da Igreja Católica
Voluntária
Total:
Sem resposta:

%
27,4
22,7
9
6
5,6
5,2
4,8
4,3
3,8
3,3
2,4
1,5
1,5
1
1
0,5
0,5
100

Total
58
48
19
13
12
11
10
9
8
7
5
3
3
2
2
1
1
212
27

Ocupação do pai
% Total
Funcionário público38
15,2
33
Profissional Liberal39
11
24
Administradores41
9,2
20
Serviços desqualificados43
8,3
18
Comerciante
7,8
17
Pequeno empresário
7,3
16
Quadro técnico46
7,3
16
Funcionário de escritório
6,4
14
Professor Ens. Fund. e Médio
6
13
Operário48
5
11
Vendedor
3,6
8
Aposentado
3,2
7
Desempregado
2,2
5
Profissionais da área da saúde51 2,2
5
Militar
1,3
3
Rentista
0,9
2
Professor Universitário53
0,9
2
Construtor
0,5
1
Missionário da Igreja Católica
0,5
1
Artista Plástico
0,5
1
Político54
0,5
1
Total
100
218
Sem resposta
21
Elaboração própria, 2010

38

Estão incluídos nessa categoria: gerente da Sabesp, fiscal da ANVISA, escrevente do judiciário, gerente
operacional e funcionário do Metrô, oficial da PM, bancário.
39
Estão incluídos nessa categoria: engenheiro, advogado, médico, arquiteto, contador, economista.
40
Incluídas nessa categoria: escrevente do judiciário, oficial de justiça, oficial da PM.
41
Nesta categoria estão incluídos: diretores de empresa (médias e grandes – um deles é diretor da Toyota),
gerentes (um deles, sociólogo formado na USP, é gerente de uma ONG), administradores.
42
Estão incluídas nessa categoria: médica, advogada, engenheira, jornalista, arquiteta.
43
Estão incluídos nessa categoria, serviços que não exigem uma qualificação escolar: feirante, ouriveres,
despachante, cabeleireiro, taxista, motorista, costureiro.
44
Incluídas nessa categoria: eletricista, analista de vendas, motorista, supervisora da indústria, secretária,
securitária.
45
Incluídas nessa categoria: enfermeira, farmacêutica, fonoaudióloga, dentista, fisioterapeuta, instrumentadora
cirúrgica, psicóloga, assistente social. Pelo seu status profissional diferenciado, optei por separar a categoria de
médica das “profissionais da área da saúde”.
46
Incluídos nessa categoria: projetista de software, analista de sistemas, veterinário e logística.
47
Incluídas nessa categoria: costureira, artesã, manicure/cabeleireira, cozinheira, operadora de telemarketing,
empregada doméstica.
48
Estão incluídos nessa categoria: operário, metalúrgico, mecânico.
49
Pela faixa de renda, podemos supor que as profissões dessas mães estão na posição intermediária da
hierarquia de ocupações brasileira: professoras, escrevente do judiciário, funcionárias de empresas, etc. Uma
mãe, dentre as aposentadas, era fiscal da Receita Federal, tendo uma boa aposentadoria.
50
Estão incluídos nessa categoria: agente de turismo, personal trainer, designer.
51
Estão incluídos nessa categoria: dentista, farmacêutico, enfermeiro, fonoaudiólogo e psicólogo.
52
Pela faixa de renda pode-se observar que não são professoras das universidades públicas paulistas.
53
Um dos pais provavelmente é professor da universidade pública, tanto pelo salário quanto pela qualificação:
possui doutorado no MIT nos EUA.
54
Esse é o típico político profissional weberiano, que vive da política. Na época da entrevista, ele era viceprefeito e secretário de saúde de Guarulhos.
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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 na
agricultura, no trabalho de fábrica, 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. No quadro, observa-se como as
carreiras de empregado (42,3%) que exigem qualificação – no sentido de Wright Mills
(1979), alguém que obedece a ordens de outros e não possui a autonomia e independência
assentada na propriedade privada de seu próprio negócio (administradores, funcionários
públicos, quadros técnicos, professores de ensino médio) – concentram um maior número de
pais do que as categorias de pequeno empresário, comerciante e aqueles que desempenham
os pequenos serviços, todos sem necessidade de acumular capital cultural para o
desempenho das atividades predominantes na geração dos avós.
Sem a escolarização, ou seja, a conversão dos títulos de propriedade em títulos
escolares, os pais dos alunos provavelmente não teriam condições de se manter na posição
social intermediária conquistada na geração dos avós, em função das mudanças na estrutura
social55. Os pais, nesse aspecto, são os primeiros a ter a necessidade objetiva – e,
paralelamente, a vontade subjetiva – de acumular capital cultural e simbólico, convertendo
parte do capital econômico dos avós e se aproximando, assim, das posições de maior
prestígio na sociedade brasileira, tais como as profissões liberais. Alguns dos pais dos jovens
entrevistados (3 do total de 21 entrevistados), por exemplo, entraram na Faculdade de
Direito da USP no Largo São Francisco aos 40 anos, depois de já estarem relativamente
estabelecidos economicamente enquanto funcionários públicos.

55

Sobre a transformação na estrutura das ocupações em São Paulo nos anos 1990, cf. Comin, 2002.
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Na maioria das entrevistas é possível observar como os pais tiveram que voltar aos
bancos escolares depois de um período no mercado de trabalho quando muitos passaram a
correr o risco de perder aquilo que haviam conquistado. Tanto nas empresas, como nos
pequenos negócios, os pais precisaram se „requalificar‟ para não serem demitidos; assim
como aqueles nos empregos públicos voltam a estudar para tentar subir dentro da hierarquia
do funcionalismo público. Alguns procuraram passar nos vestibulares das universidades
públicas para obter um diploma reconhecido, ou então entrar em universidades particulares;
outros cursaram pós-graduações lato sensu na área de atuação no mercado de trabalho, no
caso das mães uma pós-graduação em Educação, que permite o acesso às carreiras
administrativas e pedagógicas (coordenação, direção, supervisão etc.) almejadas por
algumas para se distanciar da prática docente no interior da sala de aula.
Romanelli (2003, p. 105) apresenta uma das características dos diplomas obtidos
pelos pais nesse momento do mercado de trabalho, a obsolescência acelerada:
Cabe observar que, no presente, o capital escolar está sujeito à
obsolescência precoce, em função das mudanças nos postos de
trabalho, e precisa ser constantemente renovado, o que cria novos
nichos para o sistema de ensino – sobretudo para o particular – oferecer
mercadorias educacionais para reciclagem profissional.
A maioria das trajetórias dos pais é marcada pela entrada precoce no mercado de
trabalho, o que impede o acúmulo mais prolongado e inicial de capital cultural em sua forma
escolar. Essa é uma das principais diferenças geracionais: os pais tiveram uma juventude e
uma vida como estudante mais curta que a dos filhos e não puderam se dedicar única e
exclusivamente aos estudos. Poderíamos enquadrar, em linhas gerais, os pais na designação
do estudante-trabalhador, elaborada por Romanelli56: trata-se de pessoas que tiveram de

56

Romanelli (2003, p. 108) estabelece uma tipologia que diferencia três tipos de estudantes – o estudante em
tempo integral, o estudante-trabalhador e o trabalhador-estudante: “o estudante totalmente mantido pela
família, sem participação no mercado de trabalho, podendo dedicar-se exclusivamente ao estudo, é classificado
como estudante em tempo integral. Quando o estudante trabalha, mas continua a ser parcialmente mantido
pelos pais, mesmo que o auxílio familiar limite-se a fornecer moradia e alimentação, é denominado estudante-
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trabalhar para prosseguir seus estudos, ainda que seus pais (os avós dos jovens da Federal)
pudessem oferecer condições materiais mínimas necessárias, tais como a moradia e as
mensalidades da faculdade. O estudante-trabalhador não possui uma necessidade urgente de
trabalhar, tal como o trabalhador-estudante; porém, a família e os próprios estudantes na
geração dos pais percebem que o trabalho é bom porque amadurece e permite um acúmulo
de capital econômico e a realização de um estilo de vida relativamente diferente daquele
reivindicado por seus filhos – os jovens da Federal57.
As estratégias de reconversão não são, portanto, totais. Os pais ainda hesitam entre o
acúmulo de capital cultural e o acúmulo de capital econômico, dividindo o tempo entre a
dedicação ao curso superior, em sua maioria em instituições particulares, e ao trabalho. No
mais tardar, os pais começaram a trabalhar durante o ensino superior, para ajudar os pais
(avós dos estudantes entrevistados) ou para se manter na própria faculdade. Outros, que não
tiveram acesso ao ensino superior, iniciaram sua vida profissional durante o ensino médio ou
até antes, ajudando os pais nos serviços não qualificados que ainda estavam abertos a eles
nos anos 1980 e 1990.
Segundo Bourdieu, Boltanski e Saint-Martin, as estratégias de reconversão – deixar
de investir exclusivamente no capital econômico – só podem ser compreendidas a partir da
dialética entre expectativas subjetivas e possibilidades objetivas na interface do campo
econômico e do sistema de ensino:
A propensão dos membros de uma fração de classe a se reproduzirem
com todas suas propriedades, quer dizer, a reproduzir em seus filhos
sua condição e sua posição ou, ao contrário, a operar uma reconversão,
isto é, uma mudança das estratégias e dos instrumentos de reprodução
destinados a reproduzir ou elevar sua posição pelo abandono de sua
condição, é determinada pela sua avaliação das probabilidades de se
manter na posição ou, se quisermos, pela percepção que eles têm da
posição presente e futura de sua classe na estrutura social, e de sua
trabalhador. Finalmente, quando a família não tem recursos financeiros para arcar com a manutenção, total ou
parcial do filho, ele é classificado como trabalhador-estudante”.
57
Veremos no capítulo V que o estilo de vida dos pais é marcado pela aquisição precoce de um automóvel em
detrimento, muitas vezes, do acúmulo inicial de capital cultural.
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posição presente e futura em sua classe (BOURDIEU, BOLTANSKI &
SAINT-MARTIN, 1979, p. 160).
Ao predizer o futuro da classe a partir de uma previsão prática, alicerçada nas
experiências de seus pais e daqueles próximos a eles, os jovens percebem que caso se
mantenham com os atributos e as profissões dos pais, enquanto feirante, pequeno
comerciante ou professor de ensino fundamental ou de ensino médio, isso significaria,
objetivamente, um declínio na hierarquia das posições sociais, já que a própria estrutura das
ocupações se moveu nos últimos trinta anos. Ficar imóvel enquanto o mundo se move é, na
maioria das vezes, decair socialmente. Daí a necessidade percebida praticamente por eles de
converter as estratégias de reprodução de seus pais, incluindo o componente escolar de
forma mais sistemática. Em função das alterações na estrutura das ocupações na cidade de
São Paulo, esses jovens possuem uma taxa baixa de „hereditariedade profissional‟
(BOURDIEU, 2003, p. 122), o que não significa, necessariamente, que eles estejam em um
movimento claro de ascensão social; muitas vezes muda-se de profissão, ou deixa-se de ser
pequeno proprietário, para manter a posição intermediária na hierarquia social conquistada
há duas gerações.
Por exemplo, ser professor de nível médio em uma escola pública na São Paulo dos
anos 1980 (o caso de 22,7% das mães e 6% dos pais) era ocupar uma posição totalmente
diferente e de maior status do que ser professor atualmente. É revelador das transformações
nas estratégias de reprodução desses jovens – filhos de professores que não querem ser
professor, ao menos não do nível médio e fundamental de ensino –, em função das
transformações estruturais no mercado de trabalho, o fato de poucos alunos escolherem
cursos de licenciatura no vestibular (7,9% – 19 alunos de 239)58. Nenhum aluno da escola
escolheu o curso de Pedagogia que habilita o professor das séries iniciais do ensino
fundamental. Dentre os jovens que escolheram cursos de licenciatura, a maioria não é filho
58

Desenvolverei mais sistematicamente a análise da escolha das carreiras de ensino superior pelos alunos no
capítulo V.
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de professor, mas de trabalhadores industriais, trabalhadores dos serviços que não exigem
qualificação (cabeleireiro, faxineiro), quadros técnicos (analistas de informação), jovens que
encontram na carreira docente, mesmo de nível médio e fundamental, uma possibilidade de
estabilidade ou de ascensão social59.
Um dos entrevistados retrata bem essa percepção prática de como os pais foram
afetados pelas transformações na estrutura de ocupações em São Paulo a partir dos anos
1980. Essa clarividência dos filhos, alicerçada em experiências pessoais em relação aos
riscos que acometeram a posição dos pais, influenciará significativamente suas estratégias
escolares:
Meu pai só terminou o ensino médio, em escola pública, mas na época
em que a escola pública era mais bem vista do que hoje... Desde que eles
saíram da escola, eles são comerciantes. Meu pai trabalha nas feiras
livres; ele começou há trinta anos no emprego como empregado, e aos
poucos foi crescendo. Na época a feira era muito boa. Aí ele passou a
ser dono de uma barraca de feira, e está assim até hoje. Faz 25 anos. A
gente mora na Zona Leste, mas ele faz feira na Zona Sul, que é um lugar
melhor para se manter. Hoje o negócio está caindo um pouco, porque as
feiras livres estão perdendo espaço para os grandes supermercados. E
minha mãe ajudou muito, trabalhou com ele boa parte da vida. Só que aí
chegou uma hora que ela se cansou; ela queria trabalhar fora, queria as
coisas dela. E agora ela está correndo atrás disso; ela voltou a fazer
cursos e pretende voltar a trabalhar no final desse ano ou no máximo no
começo do próximo ano.
(Ronaldo – atualmente aluno de Engenharia da Produção na USP)
Outro jovem, ao retratar como seu pai se manteve no emprego graças ao domínio do
inglês, apresenta a experiência de um amigo da família que não teve a mesma sorte, pois não
tinha tal competência:
[...] meu pai sofre no trabalho [...]. Projetista de softwares é um tipo de
carreira que se ele fosse mais novo, talvez ele tivesse mais problemas.
Inclusive, ele tem um amigo que trabalhava junto com ele, e a empresa
praticamente faliu e quase todo mundo foi mandado embora. E esse
amigo dele não conseguiu [permanecer] por não ter inglês. Meu pai

59

É importante ressaltar que a opção por um curso de licenciatura, como, por exemplo, o curso de Letras, não
implica necessariamente o exercício da docência no ensino fundamental e médio. Os alunos entrevistados da
Federal nos cursos de licenciatura já buscavam se encaminhar no primeiro ano para projetos de iniciação
científica, deixando de lado as expectativas de se tornar professor do nível fundamental e médio.

87

tem inglês e isso é importante. E o amigo dele praticamente não
conseguiu mais emprego na área por não ter o inglês.
(Entrevista com Bruno – pretende cursar Medicina na USP).
O fantasma do desemprego e do declínio na hierarquia social, caso não se
“requalifiquem”, ronda as experiências dos pais no mercado de trabalho, e acabará por se
transformar em um senso prático dos filhos que sabem, ainda que não de forma calculista,
que precisam converter os capitais herdados, investindo mais na escola, para manter a
posição dos pais e sonhar em dar continuidade às conquistas da família.

2.2 Sacrifício materno: a difícil conciliação entre maternidade e carreira
As mães têm uma trajetória profissional mais acidentada no mercado de trabalho.
Não por acaso, como vimos, a grande maioria delas é qualificada como “dona de casa”
(27,4%). Muitas deixam de trabalhar quando têm filhos para se dedicar exclusivamente à
educação deles; somente as mães com diploma superior – em geral, diplomas em cursos de
licenciatura ou de pedagogia – e as funcionárias públicas (as professoras incluídas nessa
categoria) conseguem permanecer durante mais tempo no mercado de trabalho. Outras
voltam a estudar depois dos 40 anos – um pouco motivadas pelos próprios filhos – e a
trabalhar depois que os filhos já conseguem “se virar”, tentando recuperar o tempo perdido.
Apesar de possuírem uma escolarização mais elevada que os pais, as mães dessas
famílias das classes médias têm enfrentado uma insegurança estrutural no mercado de
trabalho que é reforçada pelas desigualdades de gênero. São as mães, levemente mais
qualificadas que os pais, que precisam sacrificar sua carreira profissional para cuidar dos
filhos.
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Tabela II: A escolarização de pais e mães
Escolarização dos pais:

Mãe
Pai
% Total % Total
6,7
16
3,8
9
53,4 127 51,7 123

Pós-graduação60:
Ensino Superior completo:
Universidades/Faculdades de prestígio61: 14,7
Universidades/Faculdades sem prestígio: 38,7
Ensino Superior incompleto
10,5
Ensino Técnico:
1,7
Ensino Médio:
22,7
Ensino Fundamental:
5
Total de respostas:
100
Não respondeu:

35
92

11,7
40

28
95

25
4
54
12
238
1

15
2
22,6
5
100

36
5
54
12
239
0

Elaboração própria, 2010

Os jovens têm consciência desse sacrifício materno – expresso na entrevista como
um relativo sentimento de culpa ou como o dever de gratidão, de estar à altura de tal
sacrifício.
Sacrifício materno
[...] porque a cultura japonesa é essa mesma: você investe tudo na educação.
Você corta o que você está fazendo para investir na educação do filho. Então,
minha mãe estava trabalhando em uma empresa, japonesa, ela era secretária lá.
Ela parou para cuidar de mim. Ela trabalhava em Bragança Paulista que é do
lado de Vargem. Ela parou e meu pai ficou em São Paulo trabalhando, mas ele ia
para lá nos visitar toda semana. Eles desistiram de ter uma carreira para cuidar
da minha educação.
(Entrevista com Roberto, descendente de japoneses, que pretende cursar
Engenharia Mecânica na Poli-USP, 30/11/2009)
Ela trabalhou bastante tempo na Empresa X... Faz copos, essas coisas. Só que aí,
o que aconteceu? Eu nasci. Quando eu nasci, até que ela dava um jeito. Ela
60

A maioria dos pais e das mães cursou uma pós-graduação lato sensu. É o caso dos professores e professoras
que realizam uma pós lato sensu em psicopedagogia para poder se tornar coordenador, diretor ou supervisor da
rede pública de ensino (uma das principais vias de ascensão na carreira de docência no nível médio). Somente
dois pais e uma mãe possuem pós-graduação strictu sensu, com doutorado e, um dos pais, pós-doutorado. Os
dois homens se tornaram professores universitários com esses títulos; a mãe, por sua vez, permaneceu na
docência no nível do ensino médio.
61
As universidades de prestígio são designadas aqui como aquelas reconhecidas como de maior qualidade no
estado de São Paulo, além de portarem uma imagem alicerçada na tradição: as universidades públicas paulistas
e as universidades e faculdades particulares que se destacam no mercado do ensino superior, tais como PUC,
FAAP, FGV, Mackenzie, Ibmec. As faculdades e universidades particulares sem prestígios são, em sua
maioria, aquelas que se instalaram em São Paulo na recente expansão do setor privado no ensino superior do
país nos anos 1980 e 1990.
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trabalhava, eu ficava um tempo nas minhas avós. Só que dois anos após eu
nascer, nasceu minha irmã. Quando nasceu minha irmã, ela decidiu parar de
trabalhar para cuidar da gente. Foi basicamente isso. Ela parou de trabalhar para
cuidar da gente. Não sei se pode dizer que foi uma vantagem ou não para mim.
Mas, por exemplo, um monte de coisas que talvez um monte de gente não sei se
teve, eu tive. Por exemplo, em matéria de curso extradisciplinar, tinha a
disponibilidade da minha mãe poder pegar tanto eu como minha irmã. Então eu
cheguei a fazer coral, futebol, vôlei, inglês, natação, fiz um monte de atividades
extracurriculares porque minha mãe tinha essa disponibilidade para pegar e
levar. Eu e minha irmã estudávamos à tarde naquela época, no Salesiano, quando
o marido de uma amiga da faculdade dela [FEA-USP] ofereceu uma
oportunidade de emprego no Hospital do Câncer, como contadora. Ela aceitou o
emprego, porque o emprego não traria grandes problemas para isso, pois ela só
trabalharia à tarde. Ela levaria a gente na escola, ia trabalhar, voltava, pegava a
gente.
(Entrevista com Bruno, descendente de italianos, que pretende cursar Medicina
na USP).
Essas famílias de frações das classes médias, por não ter muitos empregados – nos
questionários, aparece sistematicamente a figura da faxineira ou da diarista – e por
estabelecerem uma divisão sexual do trabalho doméstico tradicional, “necessitam”, mais do
que as frações das classes dominantes, do trabalho não remunerado da mãe para a educação
dos filhos. Além disso, é possível observar no trecho acima como o sacrifício materno –
colocar a própria carreira profissional em segundo plano – se converte em um trabalho de
„cuidar‟ dos filhos, possibilitando a eles um conjunto de atividades, nas palavras escolares
do entrevistado, extracurriculares que não seriam possíveis sem a ajuda da mãe e do carro. O
deslocamento dos filhos na cidade de São Paulo é visto como uma ameaça constante.
Durante a infância, extremamente protegida, esses jovens não podem pegar ônibus ou metrô;
precisam da mãe para conduzi-los aos diversos lugares, geralmente distantes de sua casa.
Na sociologia da educação anglo-saxã dos anos 1990 e 2000, os estudos sobre as
desigualdades na infância se voltaram para a compreensão justamente das atividades
extracurriculares e de todo o trabalho e dinheiro dispendidos pelos pais, principalmente as
mães, de frações das classes médias emergentes e tradicionais para oferecer aos filhos todas
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as possibilidades de desenvolvimento pessoal consideradas necessárias para o sucesso
escolar e profissional62. Lareau (2003), por exemplo, comparou em um estudo etnográfico a
infância de estudantes de duas escolas nos EUA: uma escola particular no subúrbio típico de
classe média alta das cidades norte-americanas, e uma escola pública em um bairro
relativamente central, frequentado predominantemente por famílias negras das classes
trabalhadoras. As desigualdades culturais produzidas no interior das famílias eram
gigantescas e o mecanismo principal dessa produção eram as atividades extracurriculares,
além daquelas já estudadas por Bourdieu, como a transmissão na família, quase que por
osmose, de um trato com a norma culta da língua. No caso da etnografia de Lareau (2003), é
possível visualizar como tal reprodução ocorre na prática: nas famílias da classe
trabalhadora, a linguagem é utilizada pelos pais, em geral, de maneira muito mais
imperativa; enquanto nas classes médias, os pais se utilizavam de jogos de linguagem
complexos e argumentavam sempre sobre as razões de suas ordens. Enquanto a infância dos
meninos e meninas da classe trabalhadora, predominantemente negros, tendia a ocorrer de
maneira menos regrada e sistemática em grandes conjuntos habitacionais sem muita
possibilidade de lazer – a televisão ocupava grande parte do tempo livre das crianças –, a
infância dos filhos de classe média tinha um calendário completamente preenchido de
atividades dirigidas por adultos: futebol (soccer)63, dança para as meninas, aulas de música,
cursos de idioma, aulas de reforço, natação etc. As mães dessas frações das classes médias
carregam o dever de controlar o calendário (anexado, em geral, ao lado do telefone nas
cozinhas americanas), preparar, levar e trazer as crianças a essas atividades – tudo realizado
de carro, obviamente, em função da distância entre o subúrbio e os locais dessas atividades e
a precariedade do transporte público americano.
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Agradeço à sugestão desta literatura realizada por Ana Maria Almeida no exame de qualificação.
Segundo Swanson (2003), o futebol (soccer) é visto como um esporte adequado para os jovens das classes
médias dos subúrbios americanos desde os anos 1990. Ele proporciona uma estética corporal adequada,
enfatiza a competição, a vontade de vencer, a realização e é uma atividade que não ameaça tanto a integridade
física das crianças (como ocorre com o futebol americano – football –, visto pelos pais como mais violento).
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Além das aulas e dos cursos, Levey (2009) demonstra como a vida dos pais passa a
ser orientada pelas competições dos filhos, aliás, uma das justificativas principais do
envolvimento em tantas atividades esportivas é a produção de um espírito competitivo entre
as crianças, marcado por habilidades valorizadas atualmente pelo novo ethos do capitalismo
(BOLTANSKI & CHIAPELLO, 2009): liderança, vontade de realização, trabalho em equipe,
flexibilidade etc. Os pais esperam que seus filhos adquiram um determinado tipo de caráter e
uma relação com o sucesso que os prepare para uma vida de realizações, inclusive passando
no exame de admissão dos colleges (nos EUA, esse exame leva em consideração não apenas
os resultados estritamente acadêmicos dos jovens, como também sua capacidade de
comunicação e de interação com os outros e suas atividades extracurriculares).
Levey (2009, p. 15) utiliza a expressão habitus competitivo para designar essas
disposições que os pais pretendem cultivar em seus filhos a partir das atividades
extracurriculares:
[...] a participação nessas atividades competitivas conforma
maneirismos, hábitos alimentares, uma aparência corporal e outras
características do estilo de vida das crianças, além de desenvolver redes
sociais entre as famílias com status de classe similar, dessa forma, o
conceito de habitus é particularmente útil. O caráter associado a esse
habitus que os pais desejam que seus filhos desenvolvam é baseado na
aquisição de cinco habilidades e lições, que recentemente conforma a
vida cotidiana e o futuro das crianças: 1) aprender a importância de
vencer; 2) aprender com uma perda para ganhar no futuro
[perseverança]; 3) aprender a ser bem sucedido em um limite de tempo
dado; 4) aprender como agir e competir em meios que requerem
adaptação; 5) ser capaz de desempenhar sob o olhar de outros,
preparando a criança a ocultar seus sentimentos de desapontamento e
de orgulho, representando a si mesmo como um competidor
competente e confiante.64
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Original: “[...] that participation in these competitive activities shapes mannerisms, eating habits, bodily
appearance, and other aspects of children‟s lifestyles, in addition to developing networks between families
with similar class status, so the concept of the habitus is particularly useful. The character associated with this
habitus that parents want their children to develop is based around the acquisition of five skills and lessons,
which ultimately shape children‟s daily lives and futures: 1) importance of winning; 2) learning from a loss to
win in the future; 3) learning how to succeed given time limits; 4) learning how to perform and compete in
environments that require adaptation; 5) being able to perform under the gaze of others toughens a child to
shield his feelings of disappointment or elation, to present themselves as competent and confident
competitors”. Veremos no capítulo IV como os alunos da Federal também adquiriram um habitus competitivo
na escola e nas atividades extracurriculares, principalmente no esporte.
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Alguns chamarão esse novo trabalho materno de levar e trazer os filhos para as
atividades esportivas de mother‟s taxi (THOMPSON, 1999). O próprio Oxford Dictionary
incluiu um verbete para designar essa nova tarefa materna nos EUA: Soccer Mom – “uma
mãe que gasta grande parte de seu tempo levando as crianças a atividades tais como aulas de
música e esporte; termo usado para se referir a uma mãe tipicamente de classe média”.
Entre alguns alunos da Federal, podemos observar um padrão similar de infância,
superprotegida e competitiva, na qual as mães, até aquelas profissionalizadas e com uma
formação acadêmica de nível superior, têm que arcar com um sobre trabalho de cuidar, levar
e trazer os filhos às atividades extracurriculares. Bruno, cuja entrevista foi citada acima,
expressa uma consciência clara do seu privilégio e do sacrifício materno que proporcionou o
acesso a um conjunto de atividades, como o coral, o futebol, o vôlei, o inglês e a natação,
que nem todos possuem em São Paulo; sem a mãe disponível para ser sua motorista, esse
jovem teria uma infância completamente diferente.
A infância de alguns alunos da Federal, mesmo daqueles filhos de pais pertencentes
às classes trabalhadoras, pode ser descrita, em linhas gerais, como de uma criança-rei
(LAHIRE, 2004) em um universo não totalmente privilegiado em termos culturais e
econômicos. O sacrifício dos pais, principalmente das mães, se direciona totalmente para as
possibilidades abertas, graças ao sucesso escolar dos filhos, de ascensão social
intergeracional. Segundo Lahire (2004, p. 233):
A vontade parental de preservar os filhos e de fazer com que atinjam
aquilo que não se pôde conseguir se traduz, às vezes, por uma
verdadeira doação de si, um sacrifiício de si mesmo em benefício dos
filhos, isto é, do futuro. O sacrifício é, inicialmente e antes de tudo,
financeiro. Priva-se a si mesmo para comprar para os filhos tudo aquilo
de que têm necessidade (para a escola ou para seu conforto pessoal).
Recusa-se que eles sofram as consequências de uma situação
econômica difícil ou modesta, e faz-se de tudo para colocá-los em
posição de privilegiados. Algumas crianças vivem, assim, graças à ação
voluntarista de seus pais, como pequeno burgueses ou burgueses no
seio de meios populares. O mundo da criança se torna como que uma
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pequena ilha de riqueza e de luxo no seio de um universo na verdade
pobre, e a criança-rei se torna, então, objeto de um verdadeiro culto
familiar. O sacrifício é, evidentemente, também uma doação parental
de tempo consagrado ao auxílio escolar da criança.
Na tabela III podemos observar que as “donas de casa” da geração das mães dos
estudantes da Federal possuem uma escolarização relativamente elevada, em comparação
com o restante da população brasileira. Há uma porcentagem significativa de “donas de
casa” com diploma superior, o que torna a intervenção familiar em relação à escola e o
sacrifício materno no cuidar dos filhos muito mais eficientes (LAREAU, 2003; LAHIRE, 2005).
Tabela III –Escolarização das mães que não exercem trabalho
remunerado
Mães “donas de casa”
%
n.
Escolarização
Ens. Sup. Comp.
23,5
15
Ens. Sup. Inc.
17,2
11
Ens. Méd. Comp.
37,5
24
Ens. Méd. Inc.
17,2
11
Ens. Fund. Inc.
4,7
3
Total
100
64
Elaboração própria, 2010

Algo que era apanágio de famílias das classes dominantes nos anos 1950 e 1960, ou
seja, a mulher que adquiria o diploma superior como um capital simbólico valorizado no
mercado matrimonial, mas não tanto no mercado de trabalho (PEROSA, 2009), passa a ser
também um objeto almejado por frações das classes médias emergentes nos anos 1980 e
1990. Uma divisão sexual tradicional do trabalho nessas famílias dos alunos da Federal
proporciona a eles uma infância com a presença constante de uma mãe altamente
escolarizada que os auxilia nos trabalhos escolares e, também, na aquisição de um capital
cultural com alto rendimento escolar. Segundo Lahire (2005), para que a transmissão de
capital cultural ocorra é necessário que os pais estejam presentes e tenham as disposições
necessárias para educar os filhos, de maneira contínua. Encontram-se entre as mães dos
alunos da Federal, altamente escolarizadas, tais disposições e, além disso, uma crença de
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que a escola é essencial na vida dos filhos, sendo o principal motivo para o autossacrifício
que elas se infringem e são obrigadas a realizar em função da dominação masculina nessas
frações das classes médias em busca de se estabelecer.
Contraponto: uma mãe da fração intelectual da classe dominante
Juliana estudou no colégio Santa Cruz. Em entrevista realizada no início desta
pesquisa, cujo objetivo, como descrito na introdução, seria comparar três
colégios considerados como de qualidade, Juliana apresenta o Santa Cruz como
um colégio sem inovação, onde predominam os esportes e uma pedagogia
tradicional. A descrição dessa ex-aluna do colégio, com alto capital cultural
familiar (sua mãe é professora universitária da USP e dona de uma das mais
prestigiadas editoras do país), é realizada a partir da comparação com outras
experiências educacionais que marcaram sua trajetória, como um seminário de
pedagogia Waldorf. Cito a seguir um longo trecho da entrevista com Juliana por
permitir visualizar um contraponto em relação às preocupações dos pais dos
jovens da Federal. Nesse trecho, podemos observar as ambivalências e
hesitações das famílias da elite cultural, denominadas por Bourdieu como
frações dominadas das classes dominantes, em relação às escolhas das escolas
para os filhos: Juliana não sabe ainda se matricula sua filha em um colégio com
pedagogia Waldorf ou em um colégio tradicional. Essa ambivalência se acentua
quando pergunto se no ensino médio a preocupação deixa de ser o vestibular e o
conteúdo exigido pelos exames: nesse momento, a mãe pensa em matriculá-la
no próprio Santa Cruz, ou no Vera Cruz, colégios tradicionais da elite paulistana
que acabam preparando para os vestibulares mais concorridos do país, ainda que
esse não seja o objetivo principal do colégio nem sua justificativa de ser
(ALMEIDA, 2009). A única certeza que essa mãe possui é de que a filha precisa
entrar na escola o quanto antes (ela estava com três anos) para ter uma
sociabilidade infantil inexistente no prédio onde moram, em Higienópolis. As
mães dos alunos da Federal não possuem as mesmas hesitações e preocupações
que essa mãe da elite cultural, até porque o universo de possibilidades de
escolha delas é mais restrito, econômica e culturalmente (as mães e os alunos da
Federal não mencionaram pedagogias diferenciadas, como a pedagogia
Waldorf, tema central de toda a entrevista com Juliana): em geral, optam por um
colégio particular próximo de casa, relativamente independente do projeto
pedagógico da instituição. Os colégios públicos estão completamente fora do
horizonte de escolha de Juliana, tanto no ensino fundamental quanto no ensino
médio; entretanto, ela valoriza, em outro trecho da entrevista, o colégio católico
Sion por ser uma escola particular onde há bolsas de estudo e “os filhos dos
empregados domésticos de Higienópolis podem também estar matriculados”. O
contato relativo com a heterogeneidade social, para a elite cultural, se converte
em um elemento que diferencia o colégio e que pode favorecer sua escolha,
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diferentemente das frações em busca de se estabelecer das classes médias aqui
pesquisadas que buscam, justamente, se distanciar das classes populares. Não
está em questão, para essa mãe, deixar sua carreira profissional de lado para
cuidar dos filhos, uma vez que pode contar com o emprego de uma babá e
empregados domésticos, além de matricular a filha, em tenra idade, na escola (a
maioria dos alunos da Federal informou no questionário que entraram na escola
com seis anos). A grande preocupação das mães de alunos da Federal refere-se,
justamente, ao sobretrabalho necessário para conciliar a maternidade e a
profissão em uma família marcada por uma divisão sexual do trabalho
tradicional e que não pode contar com empregados domésticos. Um dos jovens,
por exemplo, retratou como sua mãe sofreu uma depressão pós-parto, assim que
seu irmão mais novo nasceu. A produção social dessa patologia é evidente: a
mãe, profissionalizada, precisará abrir mão do trabalho, ao menos durante o
período de criação dos filhos, retardando ou até mesmo desistindo da
consecução de planos profissionais e pessoais futuros. Vejamos um trecho da
entrevista com Juliana com o intuito de ter aqui um contraponto, uma mãe com
dramas diferentes daqueles vivenciados pelas mães dos jovens da Federal, que
nos ajudará a compreender melhor a distância que separa os jovens da Federal e
suas famílias das frações das classes dominantes:
No mundo que nós enfrentamos hoje, que tipo de formação você acha ideal?
Pense nos seus filhos. Que tipo de educação você acha que eles precisam?
Eu tenho pensado muito nisso, porque eu tinha matriculado minha filha em uma
escola, mas eu acabei tirando. Agora no meio do ano ela vai entrar na escolinha.
Aí, eu não sei... Eu não cheguei a conhecer o suficiente da pedagogia Waldorf
para ter certeza. Mas eu acho que uma coisa para esse lado seja mais
interessante, mais importante. Eu sentia muita falta (na escola) de ter aprendido
essa parte de trabalhos manuais. Hoje em dia os colégios e as pessoas ficam só
preocupados com a formação científica...
Abstrata e intelectual...
Algo muito de conteúdo, mas que no final fica vazio. As crianças aprendem
para o vestibular e esquecem muito rápido. Não vivem aquilo como uma
experiência de vida. Que aí fica mais interno e mais forte. Então, eu acho muito
legal essa coisa da escola Waldorf porque eles fazem as matérias de um jeito
mais experimental, mais vivência mesmo. Não estão tão preocupados em passar
um x de conteúdo, mas em passar um conteúdo de qualidade.
Como é que funciona a escola Waldorf? Têm disciplinas, professores por
disciplina?
Tem disciplina, mas por período. Em cada período as crianças aprendem, tem
muito mais hora de uma matéria x. Não é sempre dividido igual. Por exemplo,
não sei se o período é de um ou dois meses, mas elas mergulham muito mais em
geografia... Depois tem outro período com muito mais horas em matemática.
Tem essas... Porque assim elas vão mais a fundo e não fica tão picadinho. É
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muito legal, interessante. Eles não usam livros didáticos, os professores e os
alunos que fazem os próprios materiais.
Eles são feitos na própria escola?
Sim. Tem muito mais aulas de artes... O teatro é muito importante para eles. Na
formatura eles fazem uma peça de teatro. É uma vivência bem longa, eles
preparam durante o ano todo, preparam muito. Tanto que meu irmão fez o
colegial em uma escola Waldorf e decidiu fazer teatro. Ele foi fazer o Celelê,
tudo por causa dessa peça que eles montaram. É uma coisa bem legal que eles
fazem com o teatro... Tem muita aula de música, coral. Muito legal.
[...]
Quando você quer matriculá-la?
No meio do ano, porque ela já está bem... fica muito em casa.
É bom para ela conhecer gente diferente, crianças...
Sim. Porque aqui ela fica muito dentro do apartamento. Eu brinco com ela, faço
pinturas, um monte de coisa. Ainda mais agora que eu estou de licença
maternidade. Mas ela não convive muito com crianças.
[...]
Então para você uma educação ideal foge das escolas mais tradicionais ligadas
ao vestibular, aos conteúdos?
Eu não sei se eu não mudaria de ideia só nos últimos três anos do ensino médio.
Eu não sei. Mas eu tentaria colocar numa escola Waldorf...

2.3 Herança subjetiva: uma história de conquistas familiares
Os alunos da Federal sentem, portanto, a obrigação de dar continuidade à trajetória
familiar, 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 as
frações das classes médias, principalmente os colarinhos brancos, na definição de Wright
Mills (1979), das frações intelectuais e econômicas das classes dominantes. Em outras
palavras, trata-se de se estabelecer não só financeiramente, 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).
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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 as expectativas de conquista e
ascensão social dos jovens. 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 Paulo65. Diferentemente de outros grupos de imigrantes, como os
afrodescendentes que chegaram ao Brasil durante os séculos XIX e XX e encontraram
dificuldades para deixar de ser outsiders na sociedade brasileira, esses descendentes de
imigrantes conquistaram, em três gerações, posições intermediárias de poder e de prestígio
na sociedade, e pretendem continuar essa trajetória de conquistas66.
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O fato dos antigos termos depreciativos utilizados contra os bisavós desses jovens pelos membros dos grupos
estabelecidos das famílias quatrocentonas de São Paulo no início do século, tais como carcamano para os
italianos, não terem mais sentido para as novas gerações, é um sinal de que os outsiders de três ou quatro
gerações anteriores estão se tornando estabelecidos, passando, inclusive, em alguns casos, a estigmatizar novos
grupos de recém-chegados (ou nem tão recentes assim), como os “baianos” [imigrantes do norte ou nordeste do
Brasil] e, mais recentemente, os “bolivianos” [imigrantes da América do Sul, em especial do Paraguai, da
Colômbia e da Bolívia]. Em observações ocasionais no colégio, pude presenciar debates sobre o problema da
imigração no Brasil entre os alunos. Os “bolivianos” são retratados, por alguns, como “sujos” e a causa do
desemprego brasileiro, indignos, portanto, de estar na cidade de São Paulo. Em relação aos “baianos”, apesar
de não ser um discurso tão explícito quanto em relação aos “bolivianos”, ainda se faz presente nesses meios a
atribuição de qualificativos depreciativos, principalmente entre os descendentes de italianos residentes na
região da Mooca e do Tatuapé, redutos de um comportamento conservador característico de grupos que veem
seu status ameaçado, e que foram estudados pela sociologia brasileira que se interessou pelo voto conservador
em São Paulo (PIERUCCI, 1999). Um dos entrevistados insinuou, por exemplo, que o problema da educação em
São Paulo é causado pelos grupos de migrantes nordestinos que chegam sem nenhuma cultura na capital.
Segundo Elias, “um grupo só pode estigmatizar outro com eficácia quando está bem instalado em posições de
poder das quais o grupo estigmatizado é excluído. Enquanto isso acontece, o estigma de desonra coletiva
imputado aos outsiders pode fazer-se prevalecer... A capacidade de estigmatizar diminui ou até se inverte,
quando um grupo deixa de estar em condições de manter seu monopólio das principais fontes de poder
existentes numa sociedade e de excluir da participação nessas fontes outros grupos interdependentes – os
antigos outsiders” (ELIAS & SCOTSON, 2000, p. 23-4). No caso dos descendentes de italianos e de japoneses,
essa inversão está acontecendo: de grupos relativamente estigmatizados, recém-chegados ao Brasil sem
posições de poder, se estabeleceram, ao longo do século XX, por meio da escola e da conquista econômica,
ocupando posições em frações das classes médias e da classe dominante brasileira.
66
A grande maioria dos alunos da Federal é formada por jovens que se autoidentificam, em relação à cor (a
pergunta foi feita de modo aberto, tentando retratar como os jovens se autoclassificam), como brancos (69,3%)

98

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”67. “Chegar
lá” significa, nesse contexto, se tornar um proprietário (pequeno comerciante ou
empresário), e não mais um trabalhador agrícola. “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 uma minoria virtuosa, mais regrada e disciplinada, dentre
eles. 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
escola68.

– alguns utilizaram a categoria caucasiano –, seguidos de amarelos (16,3%) – alguns utilizam a categoria de
japonês ou de oriental – e pardos (12,4%); apenas 4 alunos (1,6%) da turma de terceiro ano do ensino médio do
colégio em 2009 se identificaram como negros. No capítulo III, irei explorar a questão da segregação racial
(re)produzida pelos vestibulinhos de acesso às escolas públicas de nível médio consideradas de excelência. O
estudo de Florestan Fernandes (2008, p. 36-59) sobre a desigualdade na mobilidade social entre descendentes
de italianos e de africanos no Brasil ainda é essencial para compreender essa disparidade na relação com a
educação e o mercado de trabalho entre diferentes classes sociais e grupos étnicos.
67
Quando não são citações, sempre seguidas das referências bibliográficas, os trechos entre aspas são oriundos
de entrevistas com os estudantes.
68
Uma das entrevistadas, ao responder ao questionário socioeconômico e cultural, escreveu à margem da
questão sobre a escolarização dos avós a seguinte explicação: “não frequentou a escola, alfabetizou-se por
conta própria”. Novamente temos a confirmação da conquista individual, sem o auxílio da escola, que justifica
a trajetória de ascensão social da família.
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MacLeod (1987; 1991) realizou uma pesquisa nos EUA como a de Elias e Scotson e
também encontrou distinções na produção de sentido na construção da história familiar. Sua
principal preocupação era entender o comportamento diferente em relação à escola de dois
grupos de jovens pertencentes à mesma classe social, vivendo as mesmas experiências
econômicas: um grupo formado por uma maioria de jovens brancos, denominado “Hallway
Hangers”, e outro grupo, formado por uma maioria de jovens negros, denominado “The
Brothers”. O primeiro grupo não acredita na escola, é formado por alunos indisciplinados e
se constitui como uma gangue. O segundo acredita na escola e investe nela. O grupo
“Hallway Hanger”, segundo MacLeod, não possui nenhum recurso objetivo e subjetivo,
nenhuma história de sucesso que sustente o sonho americano do self made man, de uma
sociedade aberta que valoriza e premia diferentemente as pessoas de acordo com seus
méritos. Não existe para eles perspectiva de conseguir um trabalho qualificado, nem
projeção em relação ao futuro (quando MacLeod pergunta como eles se imaginam daqui a
20 anos, nenhum dos jovens consegue responder, afirmando apenas que é necessário viver
um dia após o outro, sem se preocupar com o amanhã, imprevisível – “eu posso estar preso
daqui a vinte anos”). Para encarar uma realidade sem perspectivas, eles acabam criando uma
subcultura juvenil que fornece a eles uma medida de autoestima e dignidade no grupo de
pares, marcado por valores viris e pela violência. Nessa subcultura, a utilização de drogas,
bebidas, a indisciplina escolar, as brigas e violência acabam por minar ainda mais suas
perspectivas escolares e profissionais, mas garantem a eles a preservação do self, de um
sentimento de honra e de orgulho; assim, o estigma se impregna na representação de si dos
jovens, adquirindo o poder de uma profecia que se realiza. Segundo MacLeod (1991, p.
256):
[...] na escola, os Hallway Hangers são um pesadelo para os professores.
Quando eles chegam à sala, são desatentos, indisciplinados e
frequentemente procuram minar a autoridade do professor. No entanto,
reside sob sua conduta rebelde e não cooperativa uma lógica e
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racionalidade que faz sentido para esses garotos, conformando suas
atitudes em relação à escola.69
Esses jovens não acreditam naquilo que o autor denomina “a ideologia da realização”
(achievement ideology)70, apesar de ela estar presente nas diversas situações de interação por
eles vivenciadas. Essa ideologia possui dois pressupostos: a crença na eficácia da
escolarização, ou seja, a noção de que a performance acadêmica é crucial para o sucesso
econômico, e a crença na existência de oportunidades iguais. Esse grupo Hallway Hangers
rejeita ambos pressupostos.
O segundo grupo estudado pelo autor, denominado “The Brothers”, possui
expectativas totalmente diferentes, quase todos acreditam no sonho americano e não
mencionam (somente um jovem o faz) que o preconceito racial pode ser um obstáculo à sua
ascensão social. Segundo MacLeod (1991, p. 262):
Almejando a respeitabilidade da classe media, The Brothers são mais
sérios, obedientes e motivados. Eles evitam as drogas, o álcool e a
violência. Eles conservam aspirações ambiciosas e são otimistas em
relação a suas perspectivas. The Brothers acreditam no sonho americano
e afirmam consistentemente a justiça do sistema socioeconômico da
nação.71
Questionados sobre como eles se imaginam daqui a vinte anos, a maioria dos
membros dos Brothers possui uma resposta típica: “Eu terei uma casa comum com um
jardim e tudo. Eu terei um bom trabalho estável. Eu estarei vivendo uma vida boa e fácil”72
(MACLEOD, 1991, p. 263). Apesar de não conseguirem obter ótimos resultados nas escolas,
os jovens pertencentes a esse grupo atribuem um sentido à escolarização enquanto um meio
69

“...in school the Hallway Hangers are a teacher‟s nightmare. When they come to class they are inattentive,
undisciplined, and constantly seek to undermine teacher authority. Beneath their rebelliousness and
uncooperative conduct, however, lies a logic and rationale that makes sense to these boys and informs their
attitudes toward school.”
70
Veremos no capítulo III que os jovens da Federal acreditam na ideologia da realização, principalmente no
mérito individual na conquista da cultura escolar.
71
“Aspiring to middle-class respectability, the Brothers are earnest, dutiful, and motivated. They shun drugs,
alcohol, and violence. They hold ambitious aspirations and are optimistic about their prospects. The Brothers
believe in the American Dream and consistently affirm the fairness (justiça) of the nation‟s socioeconomic
system”.
72
“I‟ll have a regular house with a yard and everything. I‟ll have a steady job, a good job. I‟ll be living the
good life, the easy life”.
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de ascensão social, acreditando que por meio dela eles poderão se realizar. A maioria deles
consegue terminar o ensino médio, ainda que com dificuldades. Apesar desses diferentes
resultados na escola, porém, a situação no mercado de trabalho é similar nos dois grupos: a
maioria dos jovens negros dos Brothers está empregada no setor de serviços, com baixos
salários, situação parecida vivem os jovens brancos do Hallway Hangers. Contudo, muitos
jovens do Hallway Hangers tiveram uma trajetória marcada pela prisão, programas de
reabilitação, delinquência, etc. MacLeod afirma que os constrangimentos da estrutura de
classes nos EUA, e o preconceito racial, impedem que o grupo de “crentes” na escola e na
“ideologia da realização”, os jovens do Brothers, possa ascender socialmente.
Essa breve descrição de uma etnografia detalhada de dois grupos de pares de uma
mesma comunidade mereceria um desenvolvimento mais nuançado, que escapa ao alcance
desta dissertação; contudo, podemos constatar a partir do trabalho de MacLeod algumas
questões lançadas para as teorias sociológicas a respeito do sucesso e do fracasso escolar e
que, em certa medida, essa pesquisa também tem como pano de fundo: a reação diferente de
dois grupos em posições sociais similares às injunções escolares desafia a hipótese de que a
relação das diferentes frações de classe com a escola pode ser explicada a partir somente das
posições sociais dos agentes, como, por exemplo, o capital cultural (o grau de escolarização)
e o capital econômico (a profissão) do pai e da mãe. MacLeod encontra uma explicação mais
nuançada no ethos e na história familiar – enquanto Elias e Scotson encontraram uma
explicação para o fenômeno da delinquência juvenil nas relações de interdependência e de
poder entre os grupos sociais.
O que explicaria, então, as respostas diferentes dos dois grupos de estudantes?
Existem alguns fatores de mediação. O primeiro é a relação dos jovens com sua etnia.
MacLeod descobriu que os jovens dos Brothers, predominantemente negros, acreditam que
os direitos civis e as ações afirmativas podem abrir um horizonte de oportunidades por meio
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da educação, inexistentes há duas ou três gerações. Muitos jovens relataram para o autor que
os esforços dos seus pais não foram premiados na geração deles, em função do preconceito
racial, porém, agora eles poderiam ser recompensados. Além disso, outro fator de mediação
é a vida familiar. Os pais dos Brothers querem que seus filhos tenham carreiras profissionais
e, para concretizar esse sonho, exercem um controle rígido sobre eles, realizando até mesmo
um toque de recolher (curfews) para evitar o envolvimento deles nos “problemas da rua”. Os
pais dos jovens do Hallway Hangers não agem dessa maneira. Eles não monitoram o
trabalho escolar, nem as idas e vindas da rua; a maioria dos pais (predominantemente
brancos) desses jovens não possui nenhum tipo de esperança, se entregando à depressão.
Segundo Mehan (1992, p. 9), comentando o trabalho de MacLeod,
Etnia e vida familiar servem como mediadores entre classe social e
sucesso escolar, conduzindo a uma aceitação da ideologia da realização
pelos Brothers e a uma rejeição dela pelos Hallway Hangers. A
aceitação da ideologia da realização resultou, por sua vez, na afirmação
da educação e de altas aspirações profissionais, enquanto a rejeição
dela resultou na negação da educação e uma antecipação lastimável de
uma vida de trabalho manual desqualificado.73
Outro fator de mediação, não tão trabalhado pelo autor, é a relação entre violência e
uma concepção de masculinidade presente no grupo Hallway Hangers que mina as bases de
comportamentos socialmente adequados nas interações dos espaços escolares. Esse elemento
de mediação ajuda a explicar as relações diferentes com a escola no interior de uma mesma
fração de classe. Os padrões diferentes de valorização do masculino e do feminino podem
contribuir – como é o caso de alguns alunos na Federal, analisados no capítulo IV – ou
prejudicar a continuidade nos estudos.
Bernard Lahire, utilizando explicitamente o referencial teórico de Elias e Scotson,
propõe uma interpretação similar, em alguns aspectos, à explicação de MacLeod. O autor
73

“Thus, ethnicity and family life serve as mediators between social class and attainment, leading to an
acceptance of the achievement ideology by the Brothers and a rejection of it by the Hallway Hangers.
Acceptance of the achievement ideology, in turn, resulted in an affirmation of education and high aspirations
for job possibilities, while rejection of it resulted in a negation of education and a begrudging anticipation of a
life of unskilled manual labor.”
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demonstra que o apoio moral e afetivo da família, expresso em um autoritarismo meticuloso
ou em uma confiança benevolente, pode ser fundamental na realização do sucesso escolar
nos meios populares. A moral do bom comportamento, da conformidade às regras, do
esforço e da perseverança pode ser recompensada em algumas situações escolares. Tal moral
é produzida nas relações de interdependência familiares e no cotidiano da organização da
casa, como na produção, pelos pais, de uma ordem a partir da escrita (o calendário, os
avisos, as listas de compras, os recados, a leitura etc.). A ordenação da casa não deixa de ser,
ao mesmo tempo, uma ordenação moral e cognitiva. Segundo Lahire (2004, p. 27): “O aluno
que vive em um universo doméstico material e temporalmente ordenado adquire, portanto,
sem o perceber, métodos de organização, estruturas cognitivas ordenadas e predispostas a
funcionar como estruturas de ordenação do mundo”.
Ainda segundo Lahire (2004), a autodisciplina, ou self-direction, não é distribuída
igualmente entre os alunos oriundos das classes populares – a autoridade familiar influencia
o autocontrole, a interiorização das normas de comportamento que produzem o aluno
ordeiro, disciplinado, autônomo. Segundo Lareau (2003), as famílias mais pobres tendem a
utilizar mais os castigos físicos e as ordens diretivas, enquanto os pais de jovens das classes
médias mantêm discussões, negociações, explicações em relação àquilo que é proibido aos
filhos, levando estes a refletir e a desenvolver uma habilidade para lidar com a autoridade
por meio do diálogo.
Segundo Lahire (2004, p. 172-3), existe uma herança familiar que é afetiva e produz
crenças sociais que podem favorecer ou não o desempenho escolar:
A „herança‟ familiar é, pois, também uma questão de sentimentos (de
segurança ou de insegurança, de dúvida de si ou de confiança em si, de
indignidade ou de orgulho, de modéstia ou de arrogância, de privação
ou de domínio), e a influência, na escolaridade das crianças, da
„transmissão dos sentimentos‟ é importante, uma vez que sabemos que
as relações sociais, pelas múltiplas injunções preditivas que
engendram, são produtoras de efeitos de crenças individuais bem reais.
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No caso dos jovens da Federal, o que quero salientar com essa descrição das
pesquisas tanto de MacLeod quanto de Lahire é que a história da família, o mito familiar,
construído a partir de uma posição e uma trajetória social específicas, enquanto expressão
dos valores presentes no grupo social e uma herança subjetiva que os jovens carregam,
sustenta o investimento escolar. Há, portanto, algo mais em relação à pertença objetiva a
uma determinada posição social, descrita anteriormente por meio da herança objetiva dos
jovens, o capital cultural e econômico herdados, que explica a relação desses jovens com a
escola.

A maioria dos jovens que entrevistei na Federal construiu, como já mencionei, uma
imagem de si e de suas famílias como virtuosos; essa construção, contudo, foi influenciada
significativamente pela situação das entrevistas. Não se trata, portanto, de dados puramente
objetivos, recolhidos pelo pesquisador; eles surgiram a partir de uma relação social em que
houve uma profunda identificação entre entrevistador e entrevistados em função, inclusive,
da própria trajetória do entrevistador que, ainda que não tenha estudado no colégio, possui
um percurso homólogo ao traçado pelos jovens. A minha postura ao me apresentar como um
pesquisador e, por vezes, como estagiário da professora de sociologia da escola, fez com que
fosse reconhecido pelos alunos como um representante dos valores escolares, e influenciou
as trocas simbólicas na entrevista, exercendo um efeito de sobre representação na
manifestação da crença no jogo escolar, pelo fato de o próprio entrevistador ser um crente e
um exemplo de uma trajetória marcada pelas conquistas escolares. O local da interação da
entrevista, realizada na própria escola e, por vezes, na biblioteca, também influenciou a
produção do discurso dos alunos. No lugar em que a cultura é sagrada e extremamente
valorizada, qualquer sacrilégio é mais difícil de ser expresso. Essa postura permitiu a
explicitação de alguns significados que os informantes não produziriam se fosse adotada
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outra estratégia, ou se o entrevistador fosse outra pessoa; porém, ela implicou a ausência das
falas mais negativas em relação à escola, sobre os fracassos familiares, assim como a
explicitação de alguns pressupostos – compartilhados pelos alunos e o entrevistador – sobre
o sentido atribuído pelos sujeitos à entrega de corpo e alma aos estudos.
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 (ALMEIDA, 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, avô dos alunos da Federal, a criar os irmãos mais novos. As
pretensões não realizadas dos pais são, nesses casos, adiadas e projetadas nos filhos. O que
não foi possível conquistar em duas gerações, como a travessia da barreira que separa as
famílias de frações das classes médias das frações intelectuais e econômicas da classe
dominante, devido à falta de tempo e ao enorme investimento necessário, acaba por se
transfigurar no dever dos filhos.
A virtude, constantemente reivindicada pelos entrevistados e que conforma o carisma
grupal de sua família, é, segundo Bourdieu, um dos principais recursos da pequenaburguesia ascendente na França, 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
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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 – só possível de ser produzida a partir de um
esteio objetivo – 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, ou ainda uma herança sentimental,
mencionada por Lahire. 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).
A produção de um passado virtuoso
“Ele não estudou, mas constrói casas”
Bruno, cuja entrevista já foi citada, descendente de italianos, filho de um
projetista de softwares formado em Engenharia Elétrica na Escola
Politécnica/USP e de uma contadora em um hospital formada na FEA/USP,
contou a história de sua família em detalhes, enfatizando os sofrimentos e
conquistas dos avós:
“Meus avós no começo eram pobres... Meu bisavô materno tinha um esquema
assim: ele comprava terras, construía casas, fazia plantações, depois vendia.
Meu avô por parte de pai chegou a fazer até a quarta série. Como disse meu pai
uma vez, o único arrependimento que ele deve ter na vida é não ter estudado.
Ele gostava muito de estudar. E ele era tão bom aluno que a professora na
época criou uma poupança para ele, na qual ela colocou um investimento em
dinheiro, como incentivo para meu avô continuar estudando. Só que meu
bisavô precisava dele para trabalhar no campo, ele era o irmão mais velho de
vários irmãos, não tinha o que fazer. Ele teve que abandonar o estudo na quarta
série, mesmo não querendo. Eu tenho grande admiração pelos meus avós. Meu
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avô morou em casa de pau-a-pique, trabalhando para fazendeiro. Super pobre;
queria estudar, mas não pôde. Mesmo assim, pela determinação deles... meu
avô não é rico, mas não é pobre, tem bastante dinheiro. Ele é um tipo de pessoa
que não consegue ficar parado. Ele não estudou, mas constrói casas. Ele
compra terreno ainda hoje. Ele já tem dinheiro, aposentadoria, se ele quisesse
agora, não quisesse mais trabalhar, ele não precisaria. Ele gosta muito de
pescar; ele vai ao Pantanal, para o Xingu. Eu tenho um grande respeito por eles
porque eram pobres no começo e ficaram ricos. Não só ficaram ricos, como que
com uma mentalidade mais antiga conseguiram dizer para meu pai e minha
mãe que eles iam estudar. Meus pais se formaram na USP. Meu pai e minha
mãe eu também admiro porque eles trabalhavam, ao mesmo tempo em que
estudavam”.
Contudo, nem todos os alunos da Federal 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 de frações das classes médias 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.
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A ausência de um passado glorioso
“Eu queria que você contasse um pouco a história da sua família [silêncio]...
Se eles são daqui mesmo, o que eles fizeram, seus avós?
Eles são daqui mesmo. Meus avós também. Eu não sei muita coisa sobre meus
avós. Ah, meu pai já trabalhou em vários empregos. Já deu aulas particulares
de matemática, o que me ajudou muito a ter facilidade, que tem me ajudado...
Ele nunca terminou um curso superior, é a primeira vez que ele está fazendo [o
pai cursava Direito na USP]. Ele começou, mas parou”.
(Renan Lima, 24/11/2009, filho de pais funcionários públicos no judiciário,
pretende cursar Direito na USP)
“Fale um pouco sobre a história da sua família.
Minha família não é muito grande. Não é aquele tipo de família italiana,
grande. Vivem lá em casa: eu, minha irmã e meus pais. Só. Meu pai, ele nasceu
em Belém do Pará, mas só de passagem. A família dele é bem grande lá... Meu
avô era sargento da Aeronáutica e minha avó costureira... Era uma família
relativamente grande, e a renda baixa. Uma situação bem complicada”.
(Paulo, 28/11/2009, filho de pai administrador de empresas, formado na PUC
do Rio de Janeiro, e mãe publicitária e jornalista. Atualmente estudante de
Filosofia na USP)
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
sozinho 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, 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, marcada por garantias morais, uma herança de família, se transforma em
um recurso simbólico que não deixa de ter seus efeitos sobre a trajetória dos jovens, sempre
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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 mesmos; em suma, eles precisam estar à altura de seu dever.
A produção de um dever: o esforço dos pais como espelho
“Roberto: Se for pegar um espelho, 80% do que eu sou hoje se deve aos meus
pais.
Rosa: 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...
Roberto: 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...
Roberto: 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 Roberto e Rosa, ambos descendentes de japoneses).
Segundo Camacho (1993), a metáfora do espelho é muito utilizada pelos nipobrasileiros para expressar a relação que eles mantêm com os pais, marcada frequentemente
pela ausência de conversas, intimidade e demonstração de sentimentos. A educação presente
na primeira socialização não se realiza, essencialmente, por meio de diálogos, mas pelas
experiências e comportamentos dos próprios pais, que são vistos como um espelho para se
refletir, um exemplo (cf. SHIBATA, 2009). Nas palavras de Camacho (1993, p. 89),
O diálogo entre pais e filhos também praticamente inexiste. Isso pode
ser consequência [...] da própria cultura japonesa, que traz no seu bojo
valores que determinam que o excesso de palavras nem sempre conduz
a bons resultados. A ideia do espelho se faz muito presente na cultura
nipônica, isto é, o filho é a imagem refletida do pai. A influência sobre
uma pessoa se faz muito mais pelo exemplo e pelo modelo do que pelo
discurso.
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Os pais são um espelho não só para os nipo-brasileiros da Federal – ainda que entre
eles exista em sua cultura étnica essa metáfora para dar vazão ao sentimento de dever filial –
, como também para a maioria dos outros alunos, independente da etnia74. Os pais são um
espelho em um duplo sentido: servem de referência e exemplo em termos morais, enquanto
pessoas “muito boas”, “dedicadas” e “esforçadas” que precisam ser seguidas, mas também
como referência de uma trajetória que não deu totalmente certo, de pessoas que, apesar dos
esforços, não conseguiram se tornar membros das frações das classes dominantes. O espelho
reflete, deformando a imagem real. Os jovens precisam, dessa forma, ser relativamente
diferentes de seus pais para conseguir obter aquilo que eles não conquistaram, ou só
conquistaram parcialmente. O senso prático adquirido pelas experiências familiares
acumuladas e contínuas, principalmente no que se refere às experiências sombrias do
desemprego e da requalificação, se soma à herança de um ethos inscrito na trajetória familiar
para conformar as disposições desses jovens ligadas ao estudo e à escola.

74

Ao perguntar para os alunos que pessoas eles admiravam, a maioria mencionou os pais e, às vezes, um
professor.
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Capítulo III

VESTIBULINHO E ELEIÇÃO
O diploma tem tanto a ver com a magia como os
amuletos [...]. A magia social consegue sempre produzir
o descontínuo a partir do contínuo. O exemplo por
excelência é o do concurso, que serviu de ponto de
partida de minha reflexão. Entre o último da lista de
aprovados e o primeiro da lista de reprovados, o concurso
cria diferenças que vão do tudo ao nada e que
permanecem para toda a vida. Um será engenheiro
politécnico, com todas as vantagens a isso inerentes, o
outro não será nada.
(P. BOURDIEU, 2008, p. 99-100).

3.1 A concorrência do vestibulinho e a composição de um público seleto
O investimento escolar é realizado com muito esmero por tais famílias de frações da
classe média paulistana, descritas no capítulo anterior; 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 Paulo, a Federal
aparece como um recurso mais rentável, em termos culturais e econômicos, durante o ensino
médio para esses grupos, 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.
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. O curso de ensino médio da Federal encerrou-se em 2009, com
a turma dos entrevistados. Agora só há cursos técnicos integrados ao ensino médio e alguns
cursos de Ensino Superior – o nome da instituição também foi alterado, como vimos no
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primeiro capítulo, de Centro Federal de Educação tecnológica (CEFET) para Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). Muitos irmãos mais novos
dos entrevistados não optaram pela Federal em função justamente do fim do ensino médio,
permanecendo nos colégios particulares destinados a eles (como o Bandeirantes e o
ETAPA), ou foram para as ETEs (Escolas Técnicas), em especial a ETESP (Escola Técnica
do Estado de São Paulo), atualmente um colégio equivalente à Federal em termos de
qualidade.
Para passar na Federal, os jovens enfrentam um vestibulinho altamente concorrido.
Em 2006, 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 vagas). Alguns dos
alunos que entraram no colégio fizeram, durante a oitava série do ensino fundamental, um
cursinho preparatório para os vestibulinhos das principais escolas técnicas de São Paulo (em
particular as ETECs e a ETESP do Centro Paula Souza, a Escola Técnica Getúlio Vargas, o
Liceu de Artes e Ofícios e a Federal), cada vez mais utilizado por diversos estudantes das
escolas públicas e particulares. Trata-se de um curso intensivo de dois meses ou de um curso
extensivo de um ano, oferecidos por uma instituição particular com fins lucrativos para
jovens de 14 anos, o que não exclui a presença de pessoas mais velhas, que revisa todo o
conteúdo escolar da quinta à oitava série do ensino fundamental (dos 21 entrevistados, 9
fizeram esse cursinho para entrar na Federal).
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. No mapa I é possível visualizar o bairro de origem dos alunos que
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responderam ao questionário. Observa-se que há pouquíssimos jovens que residem no
próprio bairro onde o colégio se localiza, no Canindé, e de bairros próximos ao centro: Sé,
Luz, República, Brás. Além disso, há a ausência ou a raridade de jovens provenientes de
bairros populares dos extremos da cidade, como da Zona Leste (a maioria dos jovens dessa
região moram nos bairros mais próximos ao centro), e também de jovens dos bairros
predominantemente de classe média alta e das classes dominantes em São Paulo, tais como
Higienópolis, Alto de Pinheiros, Morumbi, Bela Vista e Jardins. Há a predominância de
alguns bairros, tais como Tatuapé, Ipiranga, Santana, Carrão, Mooca, Penha, Vila Mariana.
A maioria dos alunos é oriunda dos bairros do início das Zonas Norte e Leste. Segundo o
professor Vitor, que realiza em todo início de ano letivo, em conjunto com outros
professores da área de Sociedade e Cultura, uma pesquisa socioeconômica sobre o público
do colégio para conhecer o perfil dos alunos, é importante conhecer o bairro de origem
deles, já que a cidade de São Paulo possui índices elevados de segregação social:
É um público da Zona Leste e da Zona Norte, é um público que não
atende ao conjunto da cidade, atende prioritariamente a Zona Leste e a
Zona Norte. A localização geográfica em São Paulo é um elemento
chave. Os pais não querem que os filhos fiquem duas horas ou três no
trânsito... São famílias muito esforçadas, tenho alunos neste ano que
demoram duas ou três horas para chegar aqui, são seis horas por dia no
transito e eles ficam cinco horas na sala de aula. É uma jornada de 11
horas... Então é predominantemente Zona Leste e Norte e o acesso às
universidades federais, às universidades públicas, passou a ser um
projeto. Uma variável que você pode introduzir no seu estudo é o
percentual dos alunos que entram na USP ou até mesmo na PUC que
são de escolas públicas, mas que vem da Federal. O índice é
altíssimo75.
(Vitor, professor de história, 15/02/2011)
Encontramos também jovens provenientes de cidades da Grande São Paulo:
Guarulhos, Mogi das Cruzes, Osasco. Como vimos no primeiro capítulo, ainda que no Brasil
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Como apresentei na introdução, esse professor, em toda entrevista, se sentia autorizado a me “orientar” na
pesquisa, indicando variáveis e interpretações que eu deveria incluir na dissertação. Uma modulação na fala
dos professores refere-se, portanto, e como vimos anteriormente, às desigualdades de gênero na produção do
discurso: professoras e professores se sentem autorizados para conversar sobre temas diferentes, abordados de
formas diferentes.
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não tenhamos uma segregação escolar assentada no endereço dos jovens estipulada em lei –
como ocorre, por exemplo, em Paris –, podemos observar claramente que o endereço
delimita o horizonte de possibilidades culturais e escolares das famílias em São Paulo, sendo
concentrado o capital cultural em determinados bairros da cidade. Atualmente, inclusive,
diversos empreendimentos imobiliários especulam sobre o preço dos bens e dos alugueis a
partir da oferta de mercadorias culturais e de escolas no entorno, reforçando as
desigualdades sociais e culturais reproduzidas a partir dos endereços (cf. para o caso francês
FACK & GRENET, 2009).
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Mapa I – Origem de moradia dos alunos da Federal
(pontos em vermelho, moradia dos alunos)
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Não há na Federal nenhum caso de aluno com uma trajetória marcada pelo atraso e a
reprovação no ensino fundamental. Todos entram no colégio com 14 ou 15 anos – o que
encontramos é um caso de precocidade que será analisado no capítulo IV – em função,
inclusive, de uma das normas do colégio: só pode prestar a prova quem está na oitava série
do ensino fundamental, sendo proibida a participação de alunos de séries mais avançadas.
Encontramos trajetórias escolares marcadas, portanto, pela linearidade, fluência e
continuidade; trajetórias que a literatura da sociologia da educação designa pela metáfora de
uma flecha, marcada pela precisão e a rapidez (Nogueira, 2003, p. 128-9).

3.2 Desigualdades raciais e de gênero (re)produzidas pelo exame
As turmas de ensino médio da escola são formadas basicamente por meninos: eles
são 72% dos estudantes matriculados no terceiro ano do ensino médio (2009). Os dados
dessas turmas contrastam muito com a divisão por sexo entre os matriculados no ensino
médio do país. A Escola Técnica Federal possui, portanto, uma característica que a
diferencia das demais escolas públicas: é uma escola predominantemente para meninos,
principalmente no ensino médio, ainda que em alguns cursos técnicos e superiores,
principalmente as licenciaturas, seja possível encontrar um número significativo de meninas.
Fulvia Rosemberg (2001, p. 518) afirma que “se o sistema educacional brasileiro,
como o de vários outros países do mundo subdesenvolvido, apresenta igualdade de
oportunidades para os sexos no tocante ao acesso e permanência no sistema, ostenta intensa
desigualdade associada ao pertencimento racial e à origem econômica”. Ainda segundo
Rosemberg, uma proporção maior de mulheres que de homens conclui os níveis médio e
superior: em 1998, no ensino médio, as mulheres representavam 56% das matrículas e 60%
das conclusões; no superior, 55% de matrículas e 61% das conclusões. Essa situação
decorre, dentre outros fatores, do fato da trajetória escolar dos homens ser mais acidentada e
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lenta que a das mulheres (CARVALHO, 2008). Além disso, dados comprovam que as
mulheres obtêm um desempenho melhor nos exames de avaliação de competência escolar,
ainda que ocorra uma modulação no desempenho de acordo com as disciplinas: as mulheres
tendem a obter melhores resultados em provas de língua e os homens em matemática e
ciências (ROSEMBERG, 2001, p. 523).
Tabela IV - Distribuição das matrículas no ensino médio
da Federal por sexo e cor
Meninos Meninas
n.
% n. %
Cor
Branca
130 69,5 47 65,3
Amarela
26
14 13 18
Parda
22
12
7 9,7
Negra/Preta 4
2,1 0
0
Não declara 5
2,4 5
7
Total
187 100 72 100
Elaboração própria, 2011

Poderíamos nos perguntar, ainda que de maneira apenas indicativa e exploratória, já
que a resposta a tal indagação exigiria pesquisas estatísticas sobre o sistema de ensino
brasileiro: por que nas escolas públicas de melhor qualidade não encontramos o mesmo
padrão de distribuição por sexo encontrado no ensino médio nacional, onde há um número
maior de meninas matriculadas do que de meninos? A resposta a essa pergunta exige a
discussão sobre as desigualdades de gênero e raciais brasileiras e as estratégias de educação
das famílias de frações das classes médias.
O vestibulinho da Federal é conhecido por sua exigência nas áreas de matemática e
ciências. No exame de 2006 realizado pelos alunos que entrevistei, a prova elaborada pela
Vunesp (Fundação responsável pela elaboração do vestibular da Unesp, de provas e
concursos no estado de São Paulo) começa com oito questões de física, articuladas com
matemática, cujo conteúdo está próximo do exigido durante o próprio ensino médio e, até
mesmo, nos vestibulares universitários: mecânica e dinâmica, termostática e termodinâmica.
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Lembramos que esse exame é realizado tanto por alunos que já estão no ensino
médio e pretendem ingressar nos cursos técnicos, e que, portanto, já têm as disciplinas
científicas, mesmo no setor público, e por alunos que estão concluindo o ensino
fundamental, onde só há a disciplina de ciências nos colégios públicos – nos particulares,
pode haver a divisão por disciplinas científicas já no ensino fundamental II (5ª a 8ª série). O
exame é organizado de maneira interdisciplinar, ou seja, não há a separação por disciplinas;
há questões que articulam os conteúdos de duas ou mais disciplinas escolares (como o
modelo do antigo ENEM, reformulado em 2008). Após a bateria de questões de física, que
abre o caderno, há mais 24 questões de matemática, química e biologia. As outras 32
questões que compõem o exame (total de 64 questões) são de português, história e geografia,
também articuladas de maneira interdisciplinar.
O fato das questões de matemática e ciências da natureza ocuparem o primeiro plano
do exame já demonstra o público almejado pela instituição: jovens que sejam, segundo um
dos professores, “alfabetizados em aritmética” e que já tenham adquirido conhecimentos
científicos no ensino fundamental. Não por acaso, muitos alunos que entram no colégio
precisam fazer o cursinho preparatório na oitava série para suprir lacunas em sua
escolarização básica, principalmente em ciências exatas. Como os meninos, principalmente
oriundos de frações de classes médias e de colégios particulares onde eles já possuem as
disciplinas científicas estruturadas na grade curricular, tendem a ter um desempenho melhor
nas ciências exatas (ROSEMBERG, 2001)76, em função do tratamento diferenciado que
76

Rosemberg apresenta os resultados de meninos e meninas no SAEB (Sistema de Avaliação da Educação
Básica) de 1999. Se no começo da escolarização (4ª série do ensino fundamental), meninos e meninas possuem
um desempenho equivalente em matemática, nas séries finais do ensino médio, os meninos se saem melhor.
Reproduzo abaixo a tabela elaborada por Rosemberg (2001, p. 523):
Tabela: Desempenho no SAEB por série, disciplina e sexo no Brasil
Disciplina
Série
Homens
Mulheres
Língua Portuguesa
4ª Ens. Fund.
167,26
174,74
8ª Ens. Fund.
227,16
238,07
3ª Ens. Méd.
260,36
271,01
Matemática
4ª Ens. Fund.
181,26
181,12
8ª Ens. Fund.
252,88
240,82
3ª Ens. Méd.
289,37
274,42
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recebem nas escolas – os meninos tendem a ser rotulados, pelos professores do ensino
fundamental, como mais inteligentes nessas disciplinas que as meninas (CARVALHO, 2008)–,
temos uma inversão na distribuição das matrículas por sexo no colégio em relação à
distribuição encontrada no restante do ensino médio do país.
Outra explicação para essa inversão é o medo dos pais de frações das classes médias
matricularem suas filhas em um colégio público visto como heterogêneo socialmente. Uma
mãe de aluno foi entrevistada e demonstrou a imagem que suas amigas tinham da Federal
quando ela pensou em matriculá-lo na instituição:
Vocês já conheciam a Federal?
Já conhecia, conhecia também o Liceu que eu acho muito legal. Mas
não foi uma coisa que eu impus. Para mim ele iria para uma escola
normal [leia-se, particular, pois para a maioria dos pais desses jovens, a
escola pública é a exceção que foge à regra]... Ele foi para a Federal e
passou. Aí minhas amigas falavam para mim: „Você tem coragem de
deixar seu filho estudar na Federal, lá só tem marginal, maloqueiro e
maconheiro‟. Aí eu falava: „Não é essa a imagem que eu tenho da
Federal, pelo contrário‟.
(Entrevista com Sônia, mãe de Leandro, 25/03/2010)
Nesse trecho podemos constatar como a Federal, assim como todas as escolas
públicas, era vista pelas famílias de determinadas frações da classe média: como um local
perigoso por ser heterogêneo, atender a um público que pode conter jovens provavelmente
provenientes das classes trabalhadoras, identificados aqui por rótulos sociais com
desqualificativos morais: “marginal, maloqueiro e maconheiro” (cf. BECKER, 2009).
Estamos diante do medo do espaço público, estigmatizado e desvalorizado na sociedade
brasileira, como bem descreveu Teresa Caldeira em relação às cidades; podemos aqui
transpor para o medo da escola pública presente nas famílias das classes médias e
dominantes. Podemos supor que em relação às meninas, esse receio fosse ainda maior em
função das desigualdades de gênero. As famílias tendem a optar predominantemente, no
caso delas, pelas instituições privadas de ensino médio. Em pesquisas realizadas na
sociologia da educação brasileira contemporânea, encontramos uma descrição acurada de
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um dos critérios utilizados pelas famílias de frações das classes médias e dominantes para
escolher o colégio onde matricular os filhos: a seletividade e homogeneidade do corpo
discente (ALMEIDA, 2009; GRÜN, 2002). Como é possível constatar ao longo desta
dissertação, a Federal não atende a um público tão heterogêneo, principalmente no ensino
médio, conforme representam os pais e os alunos, ainda que exista a possibilidade de que
alguns alunos superselecionados de escolas públicas e oriundos das classes trabalhadoras
consigam passar no vestibulinho. Essa própria mãe entrevistada irá relatar que o melhor
amigo de seu filho é um rapaz aluno da Federal muito “decente e esforçado”, filho do
cantineiro da escola, e que ela está muito contente com as amizades que o filho fez no
colégio.
Um ex-aluno da Federal me disse, em tom de ironia, que quando foi prestar o
vestibulinho para ingresso na escola quase desistiu, pois em “sua sala havia poucas meninas
prestando o exame”. Podemos deduzir dessas informações que a Federal se constitui como
um colégio predominantemente para meninos não apenas porque as meninas não possuem os
mesmos resultados – socialmente produzidos – nos exames de ciências exatas que os
meninos, mas também porque elas e suas famílias não possuem o colégio no horizonte de
perspectivas, ou desistem de antemão – nem chegam a prestar o exame – com medo da
heterogeneidade social do colégio.
Outro dado chama a atenção na tabela IV acima: não há nenhuma menina que se
autoclassificou como negra no ensino médio do colégio, e apenas 9,7% delas se
autoclassificou como parda77. Um dado que contrasta com a realidade das outras escolas
públicas, principalmente as da periferia de São Paulo, onde predomina a população
autoclassificada como parda e negra. Esse dado evidencia um grande dilema para as
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A ideia de cor/raça utilizada neste trabalho remete ao conceito de “raça social” elaborado por Antônio Sérgio
Guimarães, que afirma que raça não é um dado biológico, porém “construtos sociais, formas de identidade
baseadas numa ideia biológica errônea, mas eficaz socialmente, para construir, manter e reproduzir diferenças
e privilégios” (Guimarães, 1999, p. 153).
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políticas de acesso ao ensino superior: não somente as universidades públicas de excelência
estão fechadas às mulheres negras, como muitas pesquisas demonstraram nos anos 1990 e
2000, como também as escolas públicas de ensino médio de excelência78. A segregação
racial no sistema de ensino, portanto, já ocorre antes da entrada na universidade, e não está
apenas presente na dualidade público/privado no ensino médio.
O número de meninos e meninas que se autoclassificaram como de cor amarela
(alguns incluíram na resposta aberta a categoria “japoneses”) é superior ao de negros e
pardos: 14% meninos e 18% meninas79. Novamente, o vestibulinho nos ajuda a explicar
mais um paradoxo dessa instituição: a homogeneidade na heterogeneidade do colégio, ou
seja, o encontro entre jovens com posições relativamente homogêneas no espaço social,
ainda que provenientes de famílias com perfis culturais diferentes, que residem em locais
distintos em São Paulo.
Nos EUA, os Asian Americans também possuem um nível de desempenho
acadêmico superior ao dos brancos, principalmente nos exames de matemática e ciências
(SUE & OKAZAKI, 1990, p. 135). Segundo Sue e Okazaki, conforme as oportunidades de
mobilidade em arenas não educacionais (esporte, política, indústria do entretenimento,
forças armadas, liderança empresarial) foram limitadas para os Asian Americans em meados
do século XX, principalmente em função do capital social necessário para ter acesso a essas
vias de ascensão, a educação se tornou o meio de mobilidade por excelência, o que
explicaria o sobre investimento dessa minoria na escolarização. Além disso, os autores
enfatizam que as folk theories possuem um poder na valorização da educação pelas
minorias. A folk theory produzida pelos Asian Americans está próxima da “ideologia da
78

Esse dilema é percebido por todos os professores e pela direção da instituição. O diretor do colégio, quando
fui apresentar minha pesquisa, sem que eu tivesse mencionado a intenção de estudar o vestibulinho, apresentou
seus argumentos contra as cotas raciais, defendendo arduamente o mérito como principal critério do exame.
79
Esse valor é subestimado, pois muitos alunos da escola se autoclassificaram como brancos ou pardos e
possuem sobrenomes japoneses, identificando a força simbólica da oposição entre brancos e negros na
sociedade brasileira; portanto, há uma proporção elevada de jovens descendentes de japoneses, ainda que não
se autoclassifiquem, no que se refere à cor, como amarelos. Esses dados reiteram os resultados de pesquisas
sobre identificação de cor no Brasil, onde há um relativo arco-íris de identificações.

122

realização”, demonstrada por MacLeod (1991), diferentemente da folk theory produzida
pelos negros americanos, segundo os autores. Os Asian Americans acreditam que: “se eu
estudar pesado, eu posso ser bem-sucedido, e a educação é o melhor caminho para o
sucesso” (SUE & OKAZAKI, 1990, p. 919).
No Brasil, Camacho (1993) desenvolveu uma pesquisa com o intuito de explicar o
sucesso escolar dos nipo-brasileiros. Em entrevistas com famílias nipo-brasileiras em São
Paulo, a autora concluiu que a forte presença de valores da cultura japonesa tradicional,
como a hierarquia, a vergonha, a ética do débito, a autodisciplina e a responsabilidade, além
da valorização da própria educação escolar (muitos dos imigrantes japoneses que chegavam
aqui no Brasil, diferentemente dos italianos, por exemplo, já possuíam uma escolarização
básica realizada no seu país de origem), estaria na base de um comportamento de
compromisso, dedicação e esforço no processo de escolarização. Além disso, a autora relata
que há um sentimento entre os nipo-brasileiros, confirmado por alguns estereótipos em
relação a eles, de serem superiores em relação aos gaijin (não-japoneses):
[...] a compensação ocorre numa instância anterior ao das atividades
escolares. A compensação ocorre a partir do momento em que o nipobrasileiro se julga melhor que o gaijin, ou seja, mais trabalhador, mais
dedicado, mais competente, mais honesto, mais responsável, mais
educado ou mais limpo, acreditando pura e simplesmente na
superioridade do grupo japonês, sem compreender os fatores culturais,
históricos, sociais e econômicos que determinam, sustentam e
influenciam os países de origem de um e de outro. Esta compensação,
através da crença na superioridade está, sem dúvida, assentada em
preconceito de natureza racial [...]. Pode ocorrer desse sentimento de
superioridade – vindo de dentro, junto com a pressão externa de
exigência originada do estereótipo de que todo japonês é brilhante –
induzir o nipo-brasileiro a se empenhar mais para não deixar arranhar a
imagem já produzida. Para contribuir, pode surgir também o
sentimento da vergonha do fracasso, tão exigido pela cultura japonesa.
Ao lado desses elementos contribuidores para o desempenho escolar
positivo dos descendentes de japoneses, devem ser colocadas as
condições socioeconômicas favoráveis. (CAMACHO, 1993, p. 164)
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Teríamos, no caso dos japoneses da Federal, uma rotulação social positiva que
impulsiona os investimentos escolares. Segundo Camacho, é essa rotulação que compensa e
explica o sucesso escolar, associado a outros elementos culturais e socioeconômicos.

3.3 A função mágica do exame: a produção da crença no dom
Além do pertencimento étnico, os jovens chegam à escola com uma bagagem maior
de capital escolar do que a encontrada em outras escolas públicas da cidade de São Paulo e,
principalmente, com um sentimento de eleição, produzido pelo fato de serem altamente
selecionados pelo vestibulinho. Eles constroem uma autoimagem – “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 identidade, 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 (com vestibulares
menos concorridos que o curso de ensino médio), não têm. Segundo Elias & Scotson (2000,
p. 26), os indivíduos que acreditam em sua própria superioridade, alicerçada em um carisma
grupal, produzem um autocontrole rígido:
O orgulho por encarnar o carisma do grupo e a satisfação de pertencer a
ele e de representar um grupo poderoso – e, segundo a equação afetiva
do indivíduo, singularmente valioso e humanamente superior – estão
funcionalmente ligados à disposição dos membros de se submeterem às
obrigações que lhes são impostas pelo fato de pertencerem a esse grupo.
Tal como em outros casos, a lógica dos afetos é rígida: a superioridade
de forças é equiparada ao mérito humano e este a uma graça especial da
natureza ou dos deuses.
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
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mais do que já possuem no jogo. Trata-se aqui de um rito de instituição que implica uma
noblesse oblige: o jovem que passa por um vestibulinho altamente concorrido, com apenas
quinze anos, precisa provar a si mesmo que está à altura da posição que ocupa no sistema de
ensino, justificando, aos seus próprios olhos e aos olhos dos outros, a distinção que o separa
daqueles que não foram aprovados, ainda que a diferença de conhecimentos entre eles seja
mínima.
Produz-se por meio do vestibulinho a autoestima – alicerçada na estima e no
reconhecimento pelo grupo de pares –, a crença em si mesmo que move os agentes em
direção às conquistas mais valorizadas nos jogos sociais sérios, impedindo que esses
mesmos jovens desistam ou destruam os “projetos” familiares. Segundo Bourdieu, os
exames possuem uma função mágica ao estabelecer fronteiras e distinção simbólica entre as
pessoas, impedindo, inclusive, que os eleitos desistam de seguir seu percurso de sucesso:
A função de todas as fronteiras mágicas – quer daquela entre o
masculino e o feminino, quer dessa outra entre os eleitos e os excluídos
do sistema escolar – consiste em impedir os que se encontram dentro, do
lado bom da linha, de saírem, de saírem da linha, de se desclassificarem.
Segundo Pareto, as elites estão fadadas à extinção quando deixam de
acreditar em si mesmas, quando perdem seu moral e sua moral,
dispondo-se a cruzar a linha no mau sentido. Uma das funções do ato de
instituição seria desencorajar duradouramente a tentação da passagem,
da transgressão, da deserção, da demissão. A estratégia universalmente
adotada para eximir-se duradouramente da tentação de sair da linha
consiste em naturalizar a diferença e transformá-la numa segunda
natureza através da inculcação e da incorporação sob a forma de habitus
(BOURDIEU, 2008, p. 102).
Uma das funções do rito de instituição, segundo Bourdieu, é justamente marcar a
descontinuidade em uma continuidade, separando os eleitos do restante da sociedade. O
vestibulinho produz essa descontinuidade de forma absoluta: o último aprovado é visto
como de uma essência superior àquele que foi o primeiro reprovado, ainda que a diferença
entre eles no exame seja de apenas centésimos de pontos. O vestibulinho institui diferenças
sociais, ou melhor, transforma diferenças de natureza social em diferenças de “dom”. Trata-
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se aqui da alquimia social que está na base da formação das classes dominantes: para crer
que seu privilégio é legítimo e torná-lo legítimo socialmente, é necessário esquecer que ele é
um privilégio, uma herança cultural ou o objeto de um trabalho de aquisição, ou seja, é
necessário o trabalho de denegação do social, transformando o trabalho e a herança social
em uma dádiva da natureza.
Nas palavras de Bourdieu (1981), o rito de instituição transforma diferenças de fato,
produzidas socialmente, em distinções legítimas ou diferenças de direito, socialmente
conhecidas e reconhecidas. É essa a magia social que o sistema de ensino de nível médio de
São Paulo, extremamente hierarquizado, inclusive no setor público – e não somente na
separação entre setor público e setor privado –, tende a produzir, separando os eleitos e
oferecendo a eles uma educação de melhor qualidade em uma instituição como a Federal,
localizada no topo das instituições públicas de ensino e acima da maioria das escolas
particulares nas décadas de 1990 e 2000.
Em entrevista com dois alunos que não conseguiram passar no vestibulinho da
Federal, matriculados em um colégio público municipal de ensino médio que não possui
vestibulinho para ingresso, foi possível observar a redução das expectativas desses jovens
que em suas declarações já não apostaram, depois da experiência do fracasso em diversos
exames, todas suas fichas na escolarização. Ambos deixaram a escola em segundo plano e
começaram a trabalhar durante o ensino médio, reduzindo suas expectativas em relação à
aprovação nos vestibulares mais concorridos das universidades públicas, “preferindo” as
instituições particulares. A representação que esses alunos têm de si mesmos, marcada por
uma baixa autoestima, por uma autodesvalorização – reforçada, sem dúvida, pela
desvalorização deles promovida pelos professores desse colégio, muitos deles também com
uma identidade desvalorizada –, produz uma distância real que tende a separar ainda mais
esses jovens reprovados dos jovens eleitos pelo vestibulinho da Federal. A representação do
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real que o vestibulinho é também produz o real; ela tem a força de uma profecia que se
realiza, tanto para aqueles que são consagrados, quanto para aqueles que são estigmatizados.
Mudança de ares: a diferença entre o ensino médio e o técnico na Federal
Na entrevista com Rosa, podemos observar a construção da imagem dos alunos
do ensino médio a partir do contraponto em relação aos outros estudantes da
escola que cursam o técnico ou o ensino superior e que passaram por processos
seletivos menos concorridos. A diferença entre os dois grupos de alunos, dentro
da mesma escola, é vista como algo etéreo, que está no ar cultural do colégio,
difícil de definir e, na verdade, algo que não se deve definir, pois, no fundo, é
uma diferença de habitus: de um lado, alunos com qualidades, distintos; de
outro, alunos despreparados, que estão somente de passagem pelo colégio e que
não usufruem dos seus espaços. A aluna diz que se sente em extinção justamente
por causa da mudança que ocorreu no colégio com o fim das turmas de ensino
médio e o aumento do número de turmas de ensino técnico e de ensino superior.
A diferença cultural entre os grupos é descrita a partir da mudança nos ares do
colégio, expressa pela morte da música no pátio, a mais etérea das artes, segundo
Bourdieu (2007). Os professores também retratam essa mudança, afirmando que
a atmosfera da escola ficou mais pesada, aumentando o número de situações de
indisciplina. A aluna utiliza diversas vezes, neste curto trecho de entrevista, o
adjetivo substantivado diferente, no sentido de distinto, para tentar designar a
mudança. A aluna também enfatiza que não se trata apenas de um preconceito
individual: “existe esse preconceito, não sou só eu”. Há, portanto, um trabalho
coletivo de produção de categorias – principalmente as ideias de leveza e de
saturação do ar do colégio – para interpretar a mudança no público da
instituição.
***
“Quando a gente entrou, aqui tinha muita coisa cultural, e principalmente por
parte dos alunos. Agora é diferente... A gente sentia que o clima dos mais velhos
é uma coisa muito diferente, porque vira e mexe você saía e encontrava uma
banda tocando no pátio. Tinha alguém tocando saxofone no meio do corredor...
Você sentia um ar diferente, porque tinha música, tinham coisas que partiam dos
alunos mesmos. Agora é menos... Não sei se por causa do tipo de curso que é
diferente. Porque agora acabou o ensino médio; está mais técnicoprofissionalizante. A gente não sente mais esse clima de leveza no ar, um ar
diferente... Agora o ensino superior é maior, o médio é menor. É o contrário...
Existe um preconceito dos alunos de uma forma geral do ensino médio em
relação ao técnico e o superior.
Por quê?
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A atmosfera é diferente... Existe esse preconceito, não sou só eu... Você percebe
a diferença do conhecimento que o pessoal do ensino superior tem, o tipo de
ambiente que eles vivem, e o que a gente convive. Tanto que no ensino médio a
maioria vem de escola particular... No superior é gente que está trabalhando, que
tem outra mentalidade. E como é menos concorrido o curso, é mais fácil de
entrar... Tem uma série de coisas. Os professores falam que no curso de química,
do ensino superior, os alunos nem sabem os símbolos químicos, é uma coisa
meio complicada. Então a gente sente a diferença. A gente se sente meio em
extinção”.
(Rosa, entrevista em 30/11/2009).

Os alunos entrevistados da Federal também fortalecem a crença no próprio “dom” ao
prestar diversos tipos de vestibular. Observa-se entre os entrevistados, por exemplo, o fato
de alunos que querem cursar Medicina, e não se sentem preparados para passar no vestibular
extremamente concorrido para essa carreira, prestando provas para cursos menos
concorridos para adquirir experiência, como eles expressam, durante o segundo ano do
ensino médio, ainda que no ano seguinte se matriculem no cursinho e não 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 (2009, p. 110-2),
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.
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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 (2003, p. 135), pesquisando os efeitos do “treineiro” entre os alunos de um
colégio federal em Belo Horizonte, também reforça o argumento de que tais exames não
produzem apenas efeitos cognitivos, o aprendizado do savoir faire das provas, como
principalmente efeitos no plano emocional, tranquilizando os alunos, principalmente aqueles
que são muito inseguros:
[...] 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.
Essas experiências também afastam o sentimento de culpa que poderia ser produzido
em tais situações – e que em algumas entrevistas aparece, principalmente entre os alunos
oriundos de escolas públicas no ensino fundamental –, 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, os excluídos do interior (BOURDIEU &
CHAMPAGNE, 1998). O envolvimento no jogo escolar implica, portanto, o esquecimento
daqueles que ficaram para trás – ou nem conseguiram entrar seriamente no jogo. Para a
produção do investimento na escola, as experiências de conquista escolar são, portanto,
essenciais, pois reforçam a crença no mérito individual e a aprendizagem do savoir faire do
sucesso em indivíduos oriundos de um grupo marcado por uma posição de insegurança
estrutural – a pequena burguesia –, em que se pode ser grande, assim como decair a qualquer
momento. Sem esse tato para o sucesso, pode haver o sucesso com culpa, que, em algumas
situações, pode ser paralisante.
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A confirmação da crença pelo mérito escolar
Os jovens da Federal possuem uma relativa insegurança – manifesta na
entrevista pela timidez de alguns, analisada posteriormente – que precisa a todo
o momento ser contrabalanceada pelo mérito escolar, particularmente auferido
pelos exames vestibulares das universidades públicas paulistas.
***
[...] eu sempre pensei em Medicina, Medicina, Medicina... Só que aí, no
segundo ano do ensino médio, como treineiro do vestibular mais vale você pegar
aquelas carreiras menos concorridas e prestar. Então eu achei uma carreira lá
legal, Gerontologia [na USP-Leste]... É lidar com gente idosa... Fiz a primeira
fase da Fuvest, passei para a segunda... Eu passei em segundo lugar de
Gerontologia, como treineiro. Não era o que eu tinha interesse, e por mais que eu
quisesse, eu estava no segundo ano e não poderia fazer o curso antes de terminar
o ensino médio. Mas eu fiquei feliz pra caramba de ter passado em segundo
lugar, como treineiro... Porque se eu presto de biológicas, eu corria o risco de
não passar para a segunda fase, e eu queria ir; então, valia mais a pena pegar
uma dessas carreiras que tem a nota de corte bem menor.
(Bruno, entrevista em 11/11/2009)
[...] Porque no ano passado eu fiz de treineiro a Fuvest... Eu passei. Teve a
colocação para humanas. O Marcos ficou em décimo; eu, em décima primeira.
Eu acho que ele ficou bravo com isso... Eu não acreditei quando eu vi o
resultado.
(Helena, entrevista em 17/11/2009)
Existem outros tipos de emulações, menos explícitas que os exames e os concursos,
que também produzem/reforçam a illusio, a crença de que vale a pena jogar o jogo escolar.
Alguns dos entrevistados afirmaram que desde o início de sua escolarização são vistos como
os melhores alunos nas escolas em que estudaram. Seja porque já entraram na escola
sabendo ler, seja porque possuíam um desempenho acima da média no início de sua
escolarização, alguns desses jovens foram rotulados desde cedo como “excepcionais”,
“melhores”, “dotados”, “excelente”, “hiperativo muito inteligente”, “prodígio” etc. Esses
elogios – que não são distribuídos no vazio, mas sim o reconhecimento pelos professores e,
até mesmo, por psicólogos, das disposições valorizadas pela escola e que são desigualmente
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distribuídas entre os estudantes antes da entrada na escola, como a disposição à leitura e ao
raciocínio lógico matemático – tendem a produzir uma autoimagem dos alunos alicerçada
nos valores escolares. Eles são valorizados e se valorizam pelas conquistas escolares que
obtiveram, sendo, por isso mesmo, mais crentes e devotos à escola. Há, portanto, um círculo
virtuoso, uma dialética da consagração e do reconhecimento, entre a premiação do excelente
aluno – o “aluno mais inteligente”, “mais capaz”, o “prodígio” etc. – e a disposição de
reconhecer o que está em jogo na escola. Segundo Bourdieu (1989, p. 143-4),
Cada um desses atos sucessivos, boas notas, prêmios de excelência,
nomeações no Concurso geral, menções no baccalauréat etc., é ao
mesmo tempo efeito e causa da disposição para reconhecer o que está
em jogo e os valores escolares, ela própria efeito e causa, ao mesmo
tempo, do sucesso escolar, que, por seu lado, encoraja a disposição ao
reconhecimento, em um processo contínuo de reforço circular (as
sanções negativas, inversamente, estão no princípio de um processo
circular conduzindo ao fracasso escolar e à desistência).80
Na Federal cria-se um espaço para que essa relação seja ainda mais forte, pois os
alunos acumularam ao longo de sua escolarização incitações e premiações – até aqueles
oriundos de escolas públicas –, exigindo de cada um deles um reconhecimento e uma
devoção maior aos valores escolares. Se não bastassem tais incitações em relação à crença
na escola, há ainda os alunos filhos de professores (22% dos alunos da Federal possuem
mães professoras, algumas delas são coordenadoras e diretoras de escolas públicas, e 6%
possuem pais professores) que herdam disposições de reconhecimento dos valores escolares,
além, às vezes, das competências valorizadas pela escola, como a leitura e a escrita81.
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“Chacun de ces actes successifs, bonnes notes, prix d‟excellence, nominations au Concours général,
mentions au baccalauréat, etc., est à la fois effet et cause de la disposition à reconnaître les enjeux et les
valeurs scolaires, elle-même à la fois effet et cause de la réussite scolaire, qui, à son tour, encourage la
disposition à la reconnaissance, dans un processus continu de renforcement circulaire (les sanctions
négatives, à l‟inverse, sont au principe d‟un processus circulaire conduisant à la faillite et à la demission)”.
81
Segundo Bourdieu (1989, p. 144): “Se a escola pode usar de sua autonomia relativa para impor hierarquias
que têm como coroamento a carreira universitária e para desviar em seu proveito alguns dos adolescentes
provenientes dos meios menos dispostos a reconhecer seus vereditos, ela consegue o reconhecimento completo
apenas quando prega a seus convertidos, que são os filhos de professores ou essa espécie de oblatos, destinados
desde a primeira infância a uma Escola a qual eles nada podem opor, visto que lhe devem tudo e dela tudo
esperam, a saber, os „miraculosos‟ provenientes de regiões dominadas do mundo social.” “Si l‟Ecole peut user
de son autonomie relative pour imposer des hiérarchies qui ont pour couronnement la carrière universitaire et

131

3.4 A timidez e o individualismo no ethos estudantil
A timidez de alguns jovens entrevistados na Federal, em particular entre as meninas
descendentes de japoneses, revela uma 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, justamente as disposições características do estilo de vida das frações
das classes dominantes (BOURDIEU, 2007). 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. Essa insegurança é superada a partir das
conquistas e do mérito escolar. Segundo Bourdieu (2007, p. 195-6),
Apesar de não ser seu monopólio, os pequeno-burgueses distinguemse, na sua experiência do mundo social, antes de mais nada, pela
timidez, ou seja, constrangimento de quem não se sente bem em seu
corpo e em sua linguagem: em vez de formar um todo com esses
aspectos, ele observa-os, de algum modo, do exterior, com os olhos
dos outros, vigiando-se, corrigindo-se, retratando-se.
Na fala de Rosa, 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.
(Rosa, entrevista em 30/11/2009)
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
pour détourner à son profit quelques-uns des adolescents issus des milieux les moins disposés à reconnaître
ses verdicts, elle ne réussit complètement que lorsqu‟elle prêche ces convertis que sont les fils d‟enseignants
ou ces sortes d‟oblats, voués dès la prime enfance à une Ecole à qui ils ne peuvent rien opposer, puisqu‟ils lui
doivent tout et en attendent tout, à savoir les „miraculés‟ issus des régions dominées du monde social”.
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trecho temos o jogo duplo que caracteriza a insegurança dos jovens da pequena burguesia. A
jovem afirma, estrategicamente, que é incapaz – “acho que não consigo” –, esperando que
alguém interfira e reafirme seu mérito, que ela está à altura do que deve fazer e ser, em
suma, que ela possui valor. É o que no senso comum, chama-se, 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, elemento essencial na composição da identidade dos alunos e princípio da
“ideologia da realização”, 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. Sendo a maioria deles provenientes do setor privado, 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 entre eles e novamente traço distintivo presente na
definição de Bourdieu (2007) do habitus da pequena burguesia. Na entrevista com Rosa, por
exemplo, podemos ver de maneira mais clara essa crença no mérito e no individualismo,
uma crença que é 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;
mas não que eu não converse com outras pessoas. 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 valorizado82.
O individualismo, como crença e prática social, surge, portanto, como um dos
elementos que compõem a identidade e o estilo de vida desses jovens.
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Essa frase será melhor interpretada na análise da categoria presente no colégio dos nerds, no capítulo IV.
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3.5 “Um colégio com ares de faculdade”
A illusio, no sentido de Bourdieu (2001, p. 199-203), a distribuição desigual da
crença e da aceitação do jogo escolar entre grupos posicionados na estrutura de classes, a fé
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” e que os amadurece.
“O colégio te amadurece”
“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.”
(Alex cursa atualmente Engenharia Mecânica na USP, entrevista em
26/11/2009).
“Eu estranhei um pouco o fato dos professores terem uma relação mais distante
com os alunos quando vim para a Federal... Eu acho que aqui nós temos uma
experiência de faculdade. É isso que eu falo às vezes para meus amigos. A
gente acaba se preparando para um cenário que a gente vai encontrar na
faculdade, que é de uma diversidade enorme, com professores que não estão
próximos da gente... Você tem que se virar para aprender e saber as coisas que
eles pedem de você. Aqui a gente tem um pouco dessa experiência... O que a
gente aprende aqui é como lidar com a vida, mais do que o ensino e tudo...
Você aprende a andar de ônibus, de metrô...”.
(Gisele cursa atualmente Direito na USP, entrevista em 20/10/2009)
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“Vocês falaram uma coisa recorrente em outras entrevistas: o clima da
Federal, os ares da Federal, um jeito diferente de colégio. Como vocês
definiriam esse clima?
Acho que a liberdade. As empresas estão adotando esse recurso à liberdade.
Elas descobriram que você tem maior produtividade quando você deixa as
pessoas fazerem do jeito que elas querem; aqui você é livre para ir e vir. Se
você quiser entrar na aula, você entra. Se você não quiser, não tem problema.
Não tem uniforme, você tem um espaço aberto, as quadras estão aí, podem ser
usadas quando quiser. Aí você só estuda se quiser. Você cria uma
responsabilidade, você vai atrás do que quer. Eu acho que isso amplia a
mentalidade das pessoas”.
(Roberto pretende cursar Engenharia de Produção na USP, entrevista em
30/11/2009)
“Eu acho que tem uma visão do CEFET que te amadurece. É diferente dos
colégios particulares. Por exemplo, eu vi amigos dos colégios particulares,
inclusive daquele que eu estudei, que ainda estavam muito naquela base de
“não fazer lição de casa” (tom de brincadeira). O CEFET te dá uma liberdade
que te amadurece... Os professores não tinham tempo de ficar falando “ah, não
fez lição, vou tirar ponto” e essas besteirinhas. Era muito mais um negócio
de... [responsabilidade]. O professor fala: “eu estou passando minha aula, é
uma boa aula”. Eles tinham consciência de que eram bons professores. Eles
são ótimos professores... Você sabe que você precisa da aula. Mas se você não
quiser assistir, você sai. Ele te faz crescer”.
(Rodrigo, ex-aluno da Federal formado em 2007 e agora aluno de Direito –
USP, entrevista realizada em 03/05/2009).
Em todas as entrevistas, tanto os alunos de colégios públicos – em geral,
provenientes de colégios públicos de boa qualidade localizados na região central de São
Paulo –, quanto os de colégios particulares, afirmaram que a Federal se diferencia de seus
antigos colégios principalmente por seu laxismo pedagógico. Os colégios particulares são
descritos como espaços estritamente disciplinares, em que os professores, os inspetores e as
freiras – no caso de colégios católicos – controlam tudo o que os alunos fazem ou deixam de
fazer: o uso estrito do uniforme escolar, a circulação controlada e vigiada no espaço escolar
e as atividades pedagógicas orientadas por apostilas. Na Federal, apesar de haver uniforme,
os alunos não o utilizam, pois não há “fiscalização” por parte dos inspetores. No pátio é
possível encontrar muitos alunos com camisas de bandas de rock, de times de futebol, etc.
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Os alunos da Federal têm liberdade para circular por todo o espaço da escola –
razoavelmente diversificado e amplo –, podendo frequentar as quadras, a biblioteca, o pátio
ou o bosque (área verde ao redor do colégio) durante o horário das aulas. Os professores e os
inspetores não controlam estritamente o horário de entrada e saída dos alunos. Por exemplo,
se o aluno quiser, ele pode chegar para a terceira aula, realizar uma prova, e ir embora logo
em seguida – como disse a professora Paula em entrevista analisada no primeiro capítulo, “o
alunos têm liberdade para cabular aula”. No terceiro ano do ensino médio esse laxismo é
ainda mais acentuado – muitos alunos frequentam apenas o suficiente para passar de ano e
se concentram nas aulas que mais gostam ou precisam para passar no vestibular. Pelo fato de
muitos fazerem cursinho, a atenção deles no terceiro ano se desprende do colégio e se volta
para o vestibular. Muitos ainda afirmaram durante as entrevistas que “matam aula” para
estudar, ou então para descansar, já que estudam no período da manhã e da tarde, no
cursinho ou no curso técnico.
Essa realidade só é possível, sem prejudicar os resultados escolares, quando existe a
crença no mérito e no estudo, 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 –
um dos sentidos sociológicos da palavra autonomia, a capacidade de se impor uma regra
socialmente sancionada; 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, como demonstra Roberto,
em entrevista citada acima, quando compara a autonomia cultivada na Federal com o novo
ethos adotado pelas empresas que valoriza a flexibilidade e a responsabilização do
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trabalhador (BOLTANSKI & CHIAPELLO, 2009): “As empresas estão adotando esse recurso à
liberdade. Elas descobriram que você tem maior produtividade quando você deixa as
pessoas fazerem do jeito que elas querem”.
Uma das alunas entrevistadas possui consciência de que o estilo da Federal – um
colégio não disciplinador – só é bem sucedido por causa da seleção dos alunos que são,
desde o princípio, crentes no jogo escolar, dispostos a estudar e, principalmente, sem
maiores dificuldades para aprender em função da herança cultural que obtiveram e do capital
escolar que acumularam em sua trajetória social e escolar anterior – sua fala se aproxima,
para o espanto do entrevistador, de uma explicação sociológica:
A Federal é um ótimo colégio acima de tudo porque tem alunos préselecionados. O ensino da Federal para alunos da escola pública não ia
mudar em nada, seria um ensino qualquer. A gente tem professores bons
se você está disposto a estudar. E geralmente os alunos do CEFET estão
predispostos a estudar, eles passaram pelo vestibulinho. Se não estão
predispostos a estudar, se não se esforçam tanto, são alunos que têm
facilidade em aprender. Não tem aquele cara que você diz: „Não tem
jeito!‟
(Bianca, atualmente aluna de Psicologia na USP, entrevista em
23/01/2010)
Tal percepção acurada sobre as condições objetivas e subjetivas do bom
funcionamento do colégio, em oposição a outras instituições públicas de ensino médio, é o
produto de uma trajetória singular dessa jovem – ela é neta de intelectuais, seu avô é
professor do Departamento de Letras Orientais na USP (reconhecido por suas traduções da
literatura russa no Brasil) e sua avó foi uma das primeiras psicanalistas do país, além de
professora de química nos colégios Bandeirantes e Dante Alighieri. Ela possui um acúmulo
de capital cultural sem igual na Federal, sendo portadora de um estilo de vida característico
da fração dominada da classe dominante descrita por Bourdieu (2007), o que lhe autoriza
certo distanciamento da adesão quase encantada encontrada entre os demais alunos em
relação ao estilo do colégio.
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A escola abre mão, portanto, de uma disciplina rigorosa no controle dos alunos em
termos de presença e de circulação pelo espaço da escola, mas não abre mão de um ensino
exigente em termos de conteúdo – comprovado pelo número relativamente elevado de
reprovações no primeiro e no segundo ano do ensino médio. Outra diferença em relação à
maioria dos colégios particulares – essa menos enunciada pelos alunos – é o fato da Federal
ser menos pautada diretamente pela urgência do vestibular, o que a aproxima
paradoxalmente da posição ocupada no espaço das instituições escolares pelos colégios que
atendem as frações mais tradicionais das classes dominantes, com alto capital cultural e que
não esperam que a escola ofereça somente uma formação para o vestibular (ALMEIDA,
2009). Na Federal, os professores dizem que o ensino visa a “formação para a vida” e não
somente a formação instrumental com o objetivo de passar no vestibular. Os alunos
encontram essa formação mais direcionada para o vestibular nos cursinhos frequentados no
terceiro ano do ensino médio. O aparente paradoxo – que baseia equivocadamente tantos
debates sobre a educação no Brasil – é que a formação não direcionada para o vestibular que
a Federal oferece acaba ajudando os alunos no próprio vestibular. Trata-se de um aparente
paradoxo por estar assentado em um binômio equivocado quando se discute a formação no
ensino médio: formação instrumental para o vestibular ou formação humanista mais
genérica. Os colégios particulares da elite cultural resolvem esse aparente paradoxo ao
oferecer uma formação que ultrapassa o próprio conteúdo estabelecido pelo vestibular e que
oferece, em consequência, uma formação para o vestibular incluída na formação humanista
mais geral, como demonstra Almeida (2009) em relação ao colégio São Tomás. Nesse caso,
o laxismo pedagógico e a recusa do vestibular como único parâmetro de julgamento sobre a
qualidade do ensino só se tornam possíveis em função da posição social privilegiada das
famílias dos alunos, que facilita o trabalho e a comunicação pedagógica da instituição.
Segundo Almeida (2009, p. 105),
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A própria recusa em submeter o trabalho pedagógico às exigências do
vestibular – uma situação completamente anômala no espaço escolar
secundário da cidade de São Paulo – pode ser vista, assim, como um
indicador do grau de adesão exigido dos alunos e de suas famílias a
certa independência de espírito que apenas condições sociais muito
específicas podem permitir.
Na Federal, esse laxismo pedagógico é carregado de ambivalência e uma expressão
no estilo do colégio de seu caráter institucional híbrido, descrito e interpretado no capítulo I
desta dissertação. A recusa do vestibular é um discurso da instituição, já que o conteúdo
transmitido aos alunos permite um preparo essencial para esse exame. Os alunos, por sua
vez, não se restringem ao que a escola e a família podem oferecer, buscando obter o
conhecimento para o vestibular nos cursinhos preparatórios, em bibliotecas, adquirindo,
desde cedo, disposições de responsabilidade e autonomia na busca pelo acesso ao capital
cultural não herdado.
Coulon (2008) desenvolveu pesquisa minuciosa sobre o sucesso e o fracasso de
estudantes no início da graduação no ensino superior, demonstrando que o decisivo no
momento de transição do ensino médio para o superior é a aquisição ou o reforço dos
etnométodos que permitam ao jovem se filiar institucional e intelectualmente à universidade.
Na França dos anos 1990, o abandono dos cursos de ensino superior atingiu patamares
elevadíssimos, principalmente no primeiro ano de graduação83. Segundo Coulon (2008, p.
32-3),
[...] o sucesso na universidade passa pela aprendizagem do ofício de
estudante e a entrada na universidade de nada serve se não for
acompanhada por um processo de afiliação, ao mesmo tempo,
institucional e intelectual [...]. Sabemos que a transição do ensino
médio para o ensino superior é delicada. Os índices de fracasso e
abandono, ao longo do primeiro ciclo universitário, traduzem a
dificuldade dessa passagem.
Na maioria das entrevistas com os alunos da Federal, há a expressão de que o
“colégio os prepara para a universidade”. Os alunos possuem clareza de que a universidade
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Fenômeno similar ocorre no Brasil na década de 2000, principalmente em alguns cursos em universidades
públicas com alta exigência acadêmica (cf. ALMEIDA, 2006).
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pública de pesquisa possui códigos diferentes e exige dos estudantes um estilo de vida
específico, assim como disposições que são distribuídas de maneira desigual: um
vocabulário próprio, hábitos de leitura e de escrita, habilidade para pesquisar em bibliotecas,
habilidade em administrar o tempo de lazer e o tempo de trabalho escolar, em suma, um
conjunto de operações intelectuais que caracteriza o trabalho acadêmico autônomo. Tudo
isso pressupõe a aquisição de etnométodos que Coulon denominou como o ofício do
estudante, diferente do ofício de aluno que predomina no ensino médio. Além disso, Coulon
demonstra que um elemento decisivo na sobrevivência acadêmica é a capacidade do
estudante não se ater apenas às orientações explícitas do professor, como, por exemplo, ler
somente aquilo que é exigido no programa da disciplina, mas ir além por conta própria. O
estudante precisa saber administrar sua liberdade na universidade. Segundo Coulon (2008, p.
120),
A afiliação vai mais longe que a simples integração, ela é a
aprendizagem da autonomia pela participação ativa em uma tarefa
coletiva. Além da integração, a afiliação transforma o mundo
universitário, inicialmente estranho, em um universo familiar que, em
seguida, será identificado como tal pela „atitude natural‟. Se afiliar é,
então, naturalizar, incorporando as práticas e os funcionamentos
universitários para se tornar um membro competente da comunidade: é
forjar para si um habitus de estudante, constituído no momento em que
as rotinas e os allants de soi deixam para trás a sensação de
estranhamento e desorientação que experimentam os estudantes
iniciantes.
Na Federal, podemos supor que esse princípio de afiliação característico da
universidade pública, no caso brasileiro, é antecipado, e os jovens adquirem uma maturidade
precoce. Como o colégio não controla estreitamente a presença dos alunos, nem possui um
planejamento rígido e um ensino pautado por apostilas ou livros didáticos, os alunos
precisam desenvolver uma autonomia no estudo e na produção do próprio material didático,
por meio da consulta à biblioteca da escola e às bibliotecas públicas da cidade, adquirindo
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precocemente disposições típicas do ofício de estudante do ensino superior público84. Na
Federal, além disso, ocorre um processo de amadurecimento no sentido de que os pais já
não possuem acesso privilegiado ao colégio, tendo os alunos que resolver os próprios
problemas burocráticos e institucionais, tais como a realização das matrículas, mudança de
turma, negociação com professores e diretores quanto a questões disciplinares etc. Trata-se
aqui do processo de filiação institucional pesquisado por Coulon (2008), no qual os alunos
aprendem praticamente como lidar com as injunções burocráticas e as brechas que
possibilitam criação e arranjos que favoreçam os próprios alunos na consecução de seus
objetivos – concluir o ensino médio, arranjar tempo para estudar para o vestibular, cabular
aulas, conciliar a prática do esporte com o estudo etc. Em entrevista com Bianca, podemos
constatar essa diferença da Federal em relação ao colégio particular onde ela estudava:
Qual a diferença de clima entre os dois colégios, os ares da Federal e
desse colégio? Como você sentiu?
Foi muito impactante, porque o Pathernon era muito perto da minha
casa, minha mãe tinha amizade com a diretora, a coordenadora...
Minha psicóloga, porque eu vou à psicanalista, ela dava palestra no
Pathernon... Era uma coisa bem regional.
Era família...
Sim, minha família estava dentro do colégio. Tinha aquilo de qualquer
coisa que acontecesse chamar os pais, ligar para a família. Era horrível.
Se você brigasse na escola, aí eles ligavam para falar que brigou. Você
não brigava nem de bater, mas de bate-boca, era um saco. Eu estava
louca para me ver livre dessas coisas, principalmente. Então, eu queria
novos ares.
Na Federal, o que você encontrou?
Eu encontrei essa liberdade. Isso é fato. Minha mãe às vezes me
buscava depois do trabalho. E essa era a máxima relação dela com a
escola. Ela não entrava lá dentro, não pode. Minha mãe e eu não temos
contato com a direção. Até hoje eu não sei qual é a cara do meu diretor,
eu não sei quem é o Chester, nem sei se o Chester ainda é o diretor.
Não sei. Isso foi muito chocante.
(Bianca, entrevista em 19/01/2010)
Não há também muito acompanhamento, como há nos colégios particulares, do
trabalho dos professores, que possuem um distanciamento afetivo em relação aos alunos.
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Os alunos entrevistados no primeiro ano da Faculdade não sentiram muita diferença em relação ao ensino
médio, e demonstraram não encontrar dificuldades de filiação, nos termos de Coulon, aos etnométodos
característicos das Universidades públicas paulistas.
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Como vimos no capítulo I, essa característica da instituição foi decisiva para muitos
professores preferirem a Federal ao invés dos colégios particulares.
Nas entrevistas aparece também outra forma de expressar como a Federal suscita um
amadurecimento dos alunos, possibilitando-lhes relativa emancipação de uma infância
superprotegida: o fato deles aprenderem a andar de ônibus e metrô. Como já vimos no
capítulo II, a infância desses jovens foi muito trabalhada e cuidada pelas mães; um índice
dessa superproteção é o fato deles se deslocarem pela cidade por meio do carro dirigido pela
mãe, abrindo mão do transporte público, visto, assim como a cidade, como um meio
perigoso. Além disso, o deslocamento no espaço era restrito ao bairro de residência durante
a infância.
A maioria dos jovens apresenta nas entrevistas o fato de pegar ônibus e metrô como
uma das maiores diferenças da Federal. É isso que por vezes eles afirmam como “a
formação para a vida” que a Federal oferece – em um sentido relativamente distinto daquele
atribuído a essa expressão pelos professores. A escola permite a eles uma emancipação
relativa do universo restrito e protegido da família – expresso também na citação anterior de
Bianca ao se distanciar do colégio onde todos conhecem seus pais –, algo que seus antigos
colegas das escolas particulares no ensino fundamental só obterão quando terminarem o
ensino médio, com 17 ou 18 anos, seja por meio da entrada na universidade, seja por meio
do início da vida profissional e, por vezes, com a aquisição do carro.
A Federal adianta, nesse sentido, o desprendimento desses jovens em relação a seu
bairro e possibilita o desenvolvimento de certo tipo de circulação na cidade movida pela
educação e a cultura: visita aos museus, exigência de ir aos cinemas da Paulista, frequência à
bibliotecas públicas e centros culturais etc85. Podemos observar, assim, que o próprio
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As visitas a centros culturais e de lazer são frequentes entre esses jovens, uma mudança completa de
horizontes, ao deixar de frequentar tão somente os shopping centers, como seus pais. Os alunos da Federal se
constituem como um público muito próximo daquele estudado por Oliveira (2009) em relação ao Sesc
Pompéia.
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movimento da trajetória de vida desses jovens, convertendo relativamente o capital
econômico herdado da família em capital cultural, se expressa na transformação da relação
deles não apenas com o tempo – a produção de uma história mitológica da família e os
projetos de futuro –, como também com o espaço urbano, se distanciando do bairro de
origem, relativamente desprovido de capital cultural, rumo ao centro e aos bairros da zona
oeste e sul da capital, que concentram o capital cultural de São Paulo, com os principais
museus, teatros, cinemas de arte, universidades da cidade.

3.6 “A Federal é uma várzea”
Uma única entrevistada expressou um arrependimento relativo por ter trocado um
colégio extremamente rigoroso e direcionado ao vestibular – o Bandeirantes – pela Federal.
Ela afirma que o ensino da Federal não é suficiente para passar em Medicina na USP, seu
projeto, pois possui problemas relacionados com a falta de disciplina, de rigor,
principalmente por parte de alguns professores:
(...) Eu me arrependo de ter vindo para cá.
Sério? Por que?
Eu deveria ter ido para o Bandeirantes. Eu estava com matrícula feita,
mas resolvi vir para cá, mas me arrependi.
Por quê?
Qualidade. Ficar aqui no ócio, os professores não dão nada, ou dão mal
ou faltam. A bagunça que é aqui. A forma de cobrar, isso é verdade
mesmo. Eu me arrependi; poderia ter aprendido bem mais (...). A
Federal é uma várzea!
(Vanessa, entrevista em 12/11/2009)
A entrevistada consegue expressar essa crítica por ser uma das mais distanciadas do
público “crente” no colégio, pois pertence à fração dominante da classe dominante, a única
que pode se dar ao luxo de dispensar relativamente a escola para sua reprodução (cf.
NOGUEIRA, 2004). Para ela, o que para a maioria dos alunos do colégio é uma maior
liberdade – “um colégio com ares de Faculdade” –, é, na verdade, um ensino bagunçado,
“uma várzea”. O julgamento a respeito do colégio depende, como é possível observar nesse
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capítulo, do ponto de vista de cada aluno que é, por sua vez, definido pela posição e a
trajetória social do agente na estrutura social. Bourdieu (1989, p. 8), ao criticar o
interacionismo simbólico que prioriza a interpretação e a definição da situação promovida
pelos agentes, afirma que:
[...] sem dúvida os agentes constroem a realidade social e entram nas
lutas e transações com o intuito de impor sua visão, mas eles o fazem
sempre a partir de pontos de vista, de interesses e de princípios de visão
determinados pela posição que eles ocupam no mesmo mundo que eles
visam transformar ou conservar.86
Vanessa reivindica do colégio aquilo que ela esperava encontrar em um colégio
característico de frações das classes dominantes que pleiteiam o rigor e a competição como
recurso pedagógico, como ocorre no colégio Ipiranga pesquisado por Almeida (2009) e no
Bandeirantes, um dos colégios no horizonte de possibilidades da entrevistada.
Os jovens precisam ter uma extrema autodisciplina para conseguir obter um maior
rendimento do ensino na Federal. Não é o colégio que oferece regras estritas, assim como
um material direcionado e direcionador dos estudos – como a apostila dos cursinhos e de
muitos colégios particulares. A vantagem relativa desse tipo de ensino pode se converter em
uma desvantagem para alguns alunos, menos autodisciplinados. A entrevistada Vanessa foi
um dos alunos que reprovou no primeiro ano da Federal, pois “não se encontrava” e acabou
“estourando” em faltas – em função das viagens que realizou para o exterior para
apresentações de Balé e da participação em todos os campeonatos de esporte da Federal.
Para a aquisição dessa responsabilidade e desses etnométodos que são exigidos
implicitamente pelo colégio, alguns alunos que não os adquiriram antes sofreram bastante no
primeiro ano. Habituados a um sistema de ensino mais rigoroso e também dirigido,
encontrado nos colégios particulares de ensino fundamental, no qual os professores
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Original: “[...] sans doute les agents construisent-ils la réalité sociale, sans doute entrent-ils dans des luttes
et des transactions visant à imposer leur vision, mais ils le font toujours avec des points de vue, des intérêts et
des principes de vision déterminés par la position qu‟ils occupent dans le monde même qu‟ils visent à
transformer ou à conserver”.
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“entregavam as coisas mastigadas”, tal como ocorre no colégio Santo Américo descrito pela
entrevistada Luana no capítulo I desta dissertação, ao encararem um “colégio onde tinham
de correr atrás de tudo”, onde os professores mantinham uma relação de distância – “como
em uma universidade” – e não havia um controle rigoroso das presenças e da circulação
pelos espaços da escola, alguns jovens acabaram encontrando dificuldades para se
acostumar, indo mal nas provas e “relaxando”; alguns, inclusive, sendo reprovados, como
vimos. Vê-se como o trabalho de produção dos crentes na escola é árduo. Ainda que
treinados desde a infância para o bom desempenho, há, nesse momento crítico de mudança
de escola, um obstáculo na trajetória de sucesso escolar. Era preciso – e é o que Vanessa
reivindica – continuar com o rigor se ele ainda não foi interiorizado depois do ensino
fundamental, coisa que a Federal não fez, dificultando a vida escolar de alguns alunos.
Segundo Felipe:
Era muito diferente o sistema da Federal dos colégios particulares. Os
professores lidavam com você como era em uma faculdade. Você tem
que ter responsabilidade para estudar. Para um garoto de 15 anos é
difícil. Para mim foi difícil pra caramba... O clima na Federal era
pesado no primeiro ano. Você pensar que com 15 anos você teria que
arcar com uma responsabilidade tremenda. Mas, olha, tem o efeito
positivo, a gente teve que adquirir uma incrível responsabilidade em
relação ao estudo.
(Fábio, atualmente aluno de Letras com habilitação em armênio na
USP, entrevista em 16/04/2010)
Habituados ao jeito do colégio e “mais maduros”, 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 a própria Vanessa, filha
de empresários mencionada logo acima – que depois da reprovação acabou se tornando
capaz de se adaptar à autodisciplina, tendo se convertido em uma das melhores alunas da
escola, se preparando para prestar o vestibular de Medicina na USP –, há, inclusive, uma

145

tensão em relação aos pais, fundamental na construção da imagem que ela tem de si,
alicerçada nos estudos, 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.
Eles não gostam de estudar? Mas eles estudaram!
Sim, mas estudaram entre aspas. Fizeram GV, PUC, o papai pagando,
curtindo, não precisa estudar pelo diploma, arruma um emprego por
nepotismo. Essa não é a minha ideia.
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 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 e simbólico não herdado. Vanessa é um dos casos raros de alunos da Federal que
não pertencem à pequena burguesia, mas à classe dominante que se opõe justamente ao
ethos pequeno burguês, já que possui a obrigação do prazer, ligado à extrema valorização
do capital social: 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 a pretensão de deslocamento da pequena burguesia, mas horizontal. Tal
deslocamento só é possível pelo fato de ser mulher – expresso na frase atribuída aos pais:
“você é bonita, curte a vida, aproveita, com responsabilidade” –; 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; GRÜN,
146

2002) –, ela pode se entregar a outros jogos sociais, como o escolar, e, por meio dele,
sonhar em fazer parte de setores com maior poder social e status, ao se tornar médica.
Dessa forma, ela possui a pretensão de se distanciar relativamente dos pais no campo
social e também dos projetos que os pais têm para ela, convertendo o patrimônio para dar
continuidade a ele, uma ordem mantida pela ruptura.
Comentando a viagem feita com o grupo de Balé que frequenta desde criança,
Vanessa reafirma a pretensão de redirecionar os investimentos familiares para manter a
posição privilegiada da família na estrutura social e, talvez, acumular ainda mais,
convertendo parte do capital econômico em capital cultural e simbólico: “Eu fui para Paris
e não fiquei fazendo compras; eu fui ao Museu”. A distância em relação aos pais se
expressa também nos critérios que a jovem possui do que é o “sucesso”. O sucesso não é
apenas a obtenção de um diploma e um bom emprego – “por nepotismo na empresa do
pai” – que pode render muito dinheiro, mas sim o reconhecimento pelo mérito escolar,
pela disciplina, pela inteligência e pela capacidade de realização, critérios compartilhados
com quase todos os alunos do colégio, como vimos ao longo deste capítulo.
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Capítulo IV

ESFORÇADOS E “TALENTOSOS”
“(...) o tempo é o mais precioso capital das
pessoas que só têm a inteligência por fortuna”.
Balzac, As ilusões perdidas.

4.1 O trabalho árduo de produção das disposições de autocontrole e de disciplina
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
autocoerção civilizadora, 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.
Nas sociedades modernas, camadas de duas frentes – sejam nobres ou
burguesas – encontram-se submetidas, com frequência por longos
períodos, a coerções particularmente opressivas, sobretudo
autocoerções civilizadoras, justamente por viverem sob a pressão de
tensões permanentes e conflitos constantes em duas frentes. As
recompensas sociais das camadas superiores, que não veem ninguém
sobre elas e só precisam se defender da pressão vinda de baixo, estão
fora do alcance [...]. O conflito mais evidente das camadas de duas
frentes consiste no fato delas correrem o risco de, ao derrubar as
barreiras que garantem os privilégios das camadas superiores e mais
poderosas, derrubar as barreiras que as protegem contra a pressão vinda
de baixo (ELIAS, 2001, p. 262-3).
Os jovens da 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

148

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, levando a sério as regras e os investimentos específicos realizados na
escola87.
Outras manifestações de coerção civilizadora exercida sobre si mesmo, para
continuarmos utilizando um termo de Elias, ou de ascetismo pequeno-burguês, para utilizar
a expressão de Bourdieu, são, em primeiro lugar, a preocupação dos pais em ter poucos
filhos, controlando ao máximo a natalidade, e, em segundo lugar, o baixo número de
divórcios nessas famílias. As famílias dos jovens alunos da Federal organizam-se de
maneira homogênea: um pai, uma mãe e dois filhos (44,3%). São raros, ainda que presentes,
os casos de famílias com mais de 3 filhos (0,4%), ou formadas por um padrasto (2,5%) ou
ainda de famílias em que a figura dos pais está ausente, os filhos sendo criados pelos avós ou
outros parentes (2%). Há ainda um número significativo de famílias chamadas pela
demografia sociológica como monoparentais chefiadas por mulheres (17,8%), em geral
mães altamente escolarizadas, como vimos no capítulo II, o que contradiz um argumento
sempre presente no senso comum de que as ditas famílias “desestruturadas” – como se
houvesse no mundo contemporâneo apenas uma estrutura familiar e uma única norma social
em relação ao casamento – produzem inexoravelmente o fracasso escolar e a indisciplina.
87

Os jovens da Federal, em sua maioria, são um pouco como Deslauriers, personagem de A educação
sentimental de Flaubert, analisado por Bourdieu em As regras da Arte. Eles possuem a disposição de
conquistadores – apesar de possuírem uma herança mínima, como Martinon, que não os exclui do jogo, como
acontece com Deslauriers (a herança que eles provavelmente sentirão falta, assim como fez falta a Deslauriers,
também um pequeno burguês, é a de capital social) – e entram seriamente nos papeis que são chamados a
desempenhar, se empenhando muito no que devem fazer (no caso, estudar), acreditando piamente no que se é e
se faz: “„Entrar na vida‟, como se diz, é aceitar entrar em um ou outro dos jogos sociais socialmente
reconhecidos, e iniciar o investimento inaugural, a um só tempo econômico e psicológico, que está implicado
na participação nos jogos sérios de que é feito o mundo social. Essa crença no jogo, no valor do jogo, e de suas
apostas, manifesta-se antes de tudo, como em Martinon, na seriedade, ou mesmo no espírito de seriedade, essa
propensão a levar a sério todas as coisas e os homens socialmente designados como sérios – a começar por si
mesmo –, e apenas esses” (BOURDIEU, 2002, p. 27).
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Tabela V - Composição familiar
Composição familiar
Mãe, pai e 1 filho:
Mãe, pai e 2 filhos:
Mãe, pai e 3 filhos:
Mãe, pai e 4 filhos:
Mãe e 1 filho:
Mãe e 2 filhos:
Mãe e 3 filhos:
Mãe e padrasto:
Outros parentes (avós e tios) e 1 filho:
Total

%
9,6
44,3
23,4
0,4
4
9,2
4,6
2,5
2
100

N
23
106
56
1
10
22
11
6
5
240

Elaboração própria, 2010

A seriedade e as autocoerções civilizadoras convertem-se também, no caso dos
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.
Trata-se de um ascetismo em que “time is culture”88, diferente do ascetismo de seus avós
quando “time was money”.
Uma grande parte dos alunos da Federal já fez um curso de inglês, alguns na Cultura
Inglesa (todos os 21 entrevistados fizeram cursos de inglês; 7 deles fizeram na Cultura
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Balzac, na citação que serve de epígrafe a este capítulo, sintetiza essa racionalização do tempo como o único
recurso dos pequeno-burgueses que só possuem a cultura como possibilidade de ascensão social. Ao descrever
as tentações que acometiam o projeto de Luciano de Rubempré ao chegar a Paris, Balzac afirma que a perda de
tempo nos salões dificultava a realização da obra intelectual de seu personagem e, por consequência, seu
reconhecimento e ascensão social: “[Luciano] é da natureza dos que amam as colheitas sem trabalho. Os
deveres da sociedade lhe devorarão o tempo, e o tempo é o mais precioso capital das pessoas que só têm a
inteligência por fortuna”.
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Inglesa). Ainda que não viajem frequentemente para o exterior, salvo algumas exceções, 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 fluente89. Alguns terminam seus cursos com um intercâmbio de um ou
dois meses na Inglaterra, nos EUA ou no Canadá. Segundo Prado (2004, p. 75), os
intercâmbios constituem um recurso cada vez mais utilizado pela pequena burguesia
brasileira, em especial para os países de língua inglesa. Outros alunos 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”.
Uma parcela dos estudantes da Federal, oriunda seja das classes populares, seja das
frações mais baixas dessa pequena burguesia ascendente, ainda frequenta cursos técnicos na
ETESP (Escola Técnica do Estado de São Paulo), na Escola técnica Getúlio Vargas ou na
própria Federal, ao mesmo tempo em que cursa o ensino médio. Trata-se aqui de alunos do
colégio que apostam num patamar um pouco abaixo do que seus colegas que não têm no seu
horizonte de possíveis o curso técnico como opção, uma vez que possuem projetos
relacionados exclusivamente com o ensino superior. Em função da insegurança estrutural de
sua posição, um curso técnico funciona como uma poupança que garante, ao menos, o
acesso a determinadas carreiras intermediárias no mercado de trabalho, em caso de futuros
investimentos mais audaciosos fracassarem. Durante um ano e meio, eles dividiram o dia na
dedicação a dois cursos, o ensino médio pela manhã e o técnico pela tarde. Para isso, o
tempo teve que ser muito racionalizado, pois eles acumulavam trabalhos e provas de dois
cursos, além de garantir presença em mais de doze aulas por dia, em 10 horas de estudo,
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Os jovens expressaram que “possuem” e “têm” uma língua estrangeira – analisarei no próximo capítulo o
significado sociológico da “posse” de uma língua e da cultura.
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além do tempo dispendido no transporte. Um aluno entrevistado resume a disposição que
adquiriram: disciplina.
Considerando a totalidade dos informantes, 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 muito 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. Um dos alunos entrevistados, Roberto, contraiu úlceras e gastrite nessa luta contra
o tempo; outros tentam racionalizar ao máximo a alimentação, para aumentar o desempenho
escolar. Segundo Vanessa, “esse ano tem que comer de três em três horas, tomar bastante
água, senão você não vai aguentar. Não pode ficar gripada, senão você vai ficar com sono.
Não pode se cansar, porque não tem válvula de escape”90.
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). Aqueles que não estavam matriculados no último semestre do terceiro
ano do ensino médio afirmaram a pretensão, caso não passassem direto no vestibular, de se
matricular no ano seguinte.
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
90

Bourdieu cita entrevista com um aluno das classes preparatórias para as Grandes Escolas na França para
também abordar como o tempo da alimentação precisa ser encurtado em favor de um aumento do tempo dos
estudos. Considerando que esse jovem está no ápice do sistema de ensino francês – se preparando para o
ingresso em uma Grand École – que valoriza sobremaneira a cultura e que ele é um pouco mais velho que
meus informantes, podemos constatar que esse é um exemplo de produção social das enfermidades a partir da
reprodução de um estilo de vida onde o rigor consigo mesmo e o tempo exigido pelos estudos prejudicam a
saúde física do jovem, um trabalho árduo para que sua identidade se converta na imagem sagrada do intelectual
francês que porta tais doenças como marcas distintivas de seu ofício: “por volta do meio-dia, eu atravessava a
praça do Panteão e ia almoçar em um pequeno restaurante da rua Fossés-Saint Jacques. Eu terminava a refeição
rápido, muito rápido, em grande detrimento do meu estômago, sacrificado sistematicamente ao meu cérebro, e
que não deveria tardar a se vingar de meu desdém”. “Vers midi, je traversais la place du Panthéon, et j‟allais
déjeuner dans un petit restaurant de la rue des Fossés-Saint Jacques. J‟avais vite fini, trop vite même, au
grand détriment de mon estomac, sacrifié systématiquement à mon cerveau, et qui ne devait pas tarder à se
venger de mon dédain” (BOURDIEU, 1981, p. 9).
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ascetismo e essa dedicação aos estudos, além do capital escolar acumulado, alguns deles são
fortes candidatos a estar entre os primeiros colocados nos principais vestibulares do país.
Alguns alunos que prestam o vestibular para cursos mais concorridos, como Medicina, por
exemplo, fazem cursinho já no segundo ano do ensino médio. Considerando que alguns
deles já frequentaram um cursinho no final do ensino fundamental, na oitava série, essa
estratégia já lhes é familiar: a escola não é suficiente para dar conta de toda a matéria
necessária para passar nos melhores vestibulares do país, daí o recurso ao cursinho que se
diferencia da Federal justamente por ter um ensino pautado pela urgência do exame, como
vimos no capítulo III.
Bourdieu (1981), ao comparar o ensino das classes preparatórias para as Grandes
Escolas e o ensino das universidades na França, afirma que o primeiro é marcado,
predominantemente, pelo rigor dos professores e por uma produtividade acadêmica extrema,
obtida por meio do estímulo à competição entre os alunos, ao passo que o segundo seria
marcado pelo laxismo pedagógico, no qual os professores se distanciam dos alunos e não
são capazes, institucionalmente, de oferecer um ensino tão rigoroso e didático. O paradoxo
dessa diferenciação pedagógica é que os alunos das classes preparatórias são aqueles mais
bem preparados e com os maiores recursos culturais no sistema de ensino francês e,
justamente por isso, aqueles que menos precisariam e aos quais é mais oferecido um ensino
muito escolar e baseado na lógica da disciplina e na urgência do exame, enquanto os alunos
das universidades, mais necessitados de uma aprendizagem sistemática, acabam sendo
entregues a um ensino onde os professores não estão em condições objetivas de disciplinar
os alunos, não conseguindo oferecer sistematicamente aquilo que os alunos não herdaram.
As desigualdades são reforçadas, portanto, pela dualidade do sistema de ensino francês.
No caso da Federal, poderíamos apontar outro paradoxo, característico dessa
instituição híbrida que ocupa uma posição singular no espaço das escolas de ensino médio
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em São Paulo, como vimos no capítulo I: uma escola que pode ser uma das mais rigorosas e
com um ensino de qualidade sem ser disciplinadora, já que os alunos portam uma disciplina
adquirida principalmente na família e nas escolas de ensino fundamental. A dualidade
encontrada por Bourdieu no sistema de ensino francês está interiorizada na Federal: por um
lado, ela possui um laxismo pedagógico e, por outro, em função do público altamente
selecionado do colégio, é uma instituição que consegue manter uma qualidade em termos do
conteúdo transmitido, não reduzido diretamente à urgência do exame vestibular. O cursinho
serviria para suprir as eventuais lacunas deixadas pela escola em relação ao objetivo urgente
de aprovação no vestibular91.
A rotina desses jovens não é, portanto, nada fácil; mas a maioria afirma não estranhar
o fato de estudar pela manhã na Federal e pela tarde no cursinho (ou no ensino técnico): eles
dizem que estão disciplinados, desde pequenos, a uma carga pesada de atividades fora da
escola. Julia, descendente de japoneses, disse na entrevista que “aguenta” estudar na Federal
e no cursinho pelo fato de “estar acostumada” – uma forma de descrever o habitus, as
disposições duradouras que geram as práticas – a ter várias obrigações no mesmo dia, desde
pequena, em função das “atividades extracurriculares” que eles realizaram graças ao
sobretrabalho das mães, como vimos no capítulo II:
[...] em relação ao cansaço físico, dá para aguentar se você tiver força
de vontade, determinação... E eu já estava acostumada a fazer várias
coisas. Eu fazia inglês, espanhol, japonês, caratê, várias atividades... Eu
já estava acostumada a ter atividades todo o dia.
(Julia, atualmente aluna de Direito na USP, entrevista em 29/11/2009).
Além da autodisciplina voltada aos estudos, alguns alunos da Federal também
aplicam a disciplina nos esportes, um momento da sociabilidade que reserva lugar
privilegiado ao savoir faire da competição. Eles incorporam o ideal de saúde e as práticas

91

A maioria dos alunos da Federal, que se matricularam em cursinhos, cursou o ETAPA (69%, ou seja, 89
alunos dos 129 que fizeram cursinho no segundo semestre de 2009), enquanto que 13% (17 alunos) cursaram o
Anglo, 8,5% (11 alunos) o Objetivo e 9,3% (12 alunos) cursinhos comunitários (Cursinho do XI, Cursinho da
Poli, Acepusp, Cursinho Universitário).
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normativas em relação ao corpo, visto como um instrumento e uma máquina que precisa
estar funcionando adequadamente em vista da pretensão de ascensão social, e nunca como
um fim em si – como nas práticas esportivas e terapêuticas mais refinadas que definem o
estilo de vida das frações dominantes das classes dominantes (BOURDIEU, 2007). No entanto,
ao praticar o esporte, alguns dos jovens lutam para adquirir uma disposição típica das
frações dominantes das classes dominantes que, segundo Bourdieu (1989, p. 231), é a gana
de vencer, o espírito conquistador, e, segundo Elias (1992), a disciplina e a autocoerção
civilizadora, em suma, o domínio de si essencial para dominar os outros, além de acumular
capital social nos campeonatos com as escolas particulares e nas viagens. O esporte ou a
dança permitem também a incorporação dos papeis de gênero socialmente estabelecidos –
como no caso da menina que aprende, desde cedo, o balé e toda a relação com o corpo que
ele exige, um corpo magro, dócil, leve que é atribuído à feminilidade burguesa.
Dança: a tradição incorporada
“Eu faço balé. Minha mãe fez, minhas avós fizeram. Eu viajei muito [ela já
viajou o mundo para dançar balé e era, inclusive, professora]... Nas aulas de balé
que eu dava, eu entrava uma hora e saía nove horas... Veja o contraste [com a
Federal], lá eu fazia chamada, tinha que chegar no horário, tinha jeito de falar,
nada de chiclete... O balé foi bom em questão de disciplina, de horários
principalmente... Aqui na Federal eu participei de todos os jogos, basquete,
arremesso de peso, xadrez, vôlei, handball... já viajei com a Federal para os
campeonatos nacionais...” (Vanessa)

Esporte: escola do caráter
“Você se cobra bastante? Você exige bastante de você mesmo?
Eu sou bastante exigente, tanto no estudo, quanto no esporte. Eu sempre entro no
jogo para ganhar, se eu não jogo bem eu fico bravo comigo e brigo com todo
mundo... Eu já joguei handball, futebol, volei, natação... Participei de um
campeonato de Handball na Europa, com o clube Hebraica... Eu jogava pela
minha escola. Aí uma escola tinha um técnico que era do Hebraica. Ele me
chamou para ir treinar com eles...”. (Alex)
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Dois modos bem distintos de se portar em relação aos esportes foram expressos nas
entrevistas citadas acima. A relação de Vanessa com o balé e o esporte é marcada pelo
autocontrole e pelo extremo rigor, um domínio de si que se torna possível graças a uma
posição social que permite o desprendimento de qualquer outro tipo de preocupação e que
faz a jovem levar o balé muito a sério, ainda que sua seriedade não extrapole as próprias
regras do jogo. Vanessa domina completamente as regras práticas da dança – se tornando,
inclusive, professora – e fala com extrema paixão sobre suas realizações, demonstrando que
sua relação com essa arte não é marcada apenas pela boa vontade e o esforço, mas sim pela
vocação e pela tradição familiar. Ela carrega uma relação encantada com o balé ao mesmo
tempo de envolvimento e de desprendimento – que permite a ela se expressar
adequadamente sobre suas próprias conquistas –, graças a sua posição social privilegiada e
ao ensino precoce dessa arte cultivada pela família há mais de duas gerações. Nesse aspecto,
Vanessa é uma exceção entre as meninas do colégio – não demonstra inibição nem timidez
durante a entrevista –, pois chegou à Federal com disposições da classe dominante que os
jovens do colégio ainda lutam por conquistar.
Alex representa a maioria dos jovens do colégio que lutam para conquistar maior
domínio de si e um autocontrole que não foi totalmente produzido e incentivado pela
família, mas adquirido a duras penas, e ainda não totalmente incorporado, em uma
experiência escolar exitosa. Apesar de possuir o espírito conquistador e a gana de vencer as
disputas sociais sérias, Alex expressa espontaneamente seus sentimentos, suas frustrações,
suas derrotas e suas conquistas, não controlando totalmente sua libido, infringindo as regras
do jogo e, principalmente, o fair play; em suma, ele leva o jogo demasiadamente a sério,
como veremos que os nerds também fazem em relação aos estudos.
Nesse momento da trajetória do jovem, fotografado pela entrevista, podemos
observar como o processo de produção das disposições necessárias para o sucesso escolar
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ainda não está totalmente realizado. Tal processo é um árduo trabalho realizado sobre si
mesmo, com o auxílio da instituição escolar e familiar, por esses jovens de frações das
classes médias em busca de se estabelecer. O processo continuará e só a história individual
de cada um desses jovens poderá decidir se as tendências imanentes à trajetória passada e
aos recursos acumulados no presente serão capazes de lançá-los aos círculos das classes
dominantes ou apenas mantê-los na posição intermediária conquistada pela família ao longo
de gerações ou ainda dilapidar o capital acumulado.
A maneira de Alex expor sua relação com o esporte e, por homologia, com os
estudos – como veremos na comparação entre os nerds e o prodígio neste capítulo – difere
da maneira refinada de Vanessa. Ele fica bravo consigo mesmo e briga com todo mundo –
não significa aqui que Vanessa não fique brava quando está dançando e erra alguma
coreografia, ou quando jogando vôlei perde uma partida, mas que ela sabe dissimular e
controlar seus próprios sentimentos. Nesse sentido, o apetite por vitória de Alex pode
parecer voracidade. Trata-se de uma falsa aparência, pois, como Bourdieu demonstra em A
distinção, os mais vorazes, aqueles que possuem um espírito conquistador e o cacife para as
maiores conquistas sociais, são mais poderosos justamente porque conseguem ocultar o seu
apetite pela vitória e possuem um savoir faire muito mais refinado para lidar com a derrota.
Esses jovens da Federal, observados pelos olhos daqueles que já ocupam posições
dominantes no espaço social, principalmente por aqueles com alto capital cultural, podem
parecer, portanto, como sofredores, vorazes e impertinentes, pessoas com altas aspirações,
mas sem os modos para dissimular tais apetites culturais e econômicos na entrega
desinteressada a uma vocação.
A comparação entre o esporte e o estudo feita por Alex não é por acaso; trata-se de
afirmar que também o estudo é um espaço de competição e que nele a gana de vencer está
presente. Os jovens da Federal sentem que a concorrência na escola é uma verdadeira luta.
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Estar entre os primeiros, para alguns, os nerds, é uma questão de vida ou morte; para outros,
o que importa não são os prêmios que a escola atribui imediatamente (os elogios do
professor, as médias de notas), por vezes recusados, principalmente pelos meninos, por ser
algo muito escolar e feminino, mas o que está em jogo na competição escolar fora da escola
que é o vestibular. Por um lado, estar entre os primeiros na escola pode ser algo até
vexatório – ainda que na Federal não seja um estigma, como acontece com meninos muito
estudiosos em outros colégios públicos de São Paulo que têm sua masculinidade colocada
em questão por serem dóceis às regras escolares, principalmente nas séries iniciais do ensino
fundamental (CARVALHO, 2008) –; por outro lado, estar entre os primeiros do vestibular é
um motivo de autoestima e de reconhecimento pelos demais; trata-se aqui de uma pessoa
que venceu as batalhas grandiosas do jogo escolar, e não as pequenas, do dia a dia, da rotina
escolar, tidas como mais femininas. O caráter extraordinário da conquista reforça a crença
no “dom”, no carisma alicerçado no mérito que forma a autoimagem desses jovens.
A ideologia do dom constrói mais um dos paradoxos da escola: os alunos que não
possuem boas notas, relativamente desinteressados das disputas na escola – alguns,
inclusive, com reprovações –, podem ser aqueles que melhor representam a escola nos
vestibulares, pois “correm por fora” e possuem um capital cultural herdado dos pais e/ou
conquistado na trajetória escolar anterior ao ensino médio e no cursinho que pode dispensar
um envolvimento total no colégio, o que não significa um desinvestimento no sistema de
ensino. Ao invés de aplicar todos os seus recursos em um colégio, esses jovens diversificam
suas aplicações, frequentando um cursinho pré-vestibular, “matando aula na escola para
estudar para o vestibular”, fazendo um curso técnico em outra escola.
Enquanto os colégios particulares intensificam seu trabalho escolar no último ano do
ensino médio (ALMEIDA, 2009), a Federal pode “se dar ao luxo”, como já vimos, nas
palavras da professora Paula, de “largá-los, pegar mais leve com eles no último ano, pois os
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professores sabem que eles vão ter um vestibular pela frente”. Os professores podem agir de
tal forma graças ao público da escola, alunos que estão predispostos a aceitar as regras do
jogo escolar e a lutar por aquilo que é mais valioso no sistema de ensino brasileiro: passar no
vestibular.
O vestibular é uma competição em que aqueles com gana de vencer – que não
desistem de antemão (“isso não é para mim”, “não penso em prestar Fuvest”), que não se
resignam com os fracassos e os resultados ruins (“não passei na primeira fase da Fuvest, e
não vou prestar novamente. Vou cursar uma faculdade particular. Quem faz a Faculdade é o
aluno”) – e com alto capital escolar se entregam de corpo e alma. Aqui, como no esporte, o
importante não é só competir, mas ganhar. A illusio no jogo escolar implica, portanto, uma
libido específica para disputar aquilo que está em jogo na escola ou fora dela, uma satisfação
emocional pelas conquistas escolares que para pessoas com outras disposições não fazem
sentido ou não são as conquistas essenciais da vida.
A gana de vencer – uma das formas da seriedade – é uma disposição que acompanha
o agente nos diversos campos nos quais ele se envolve; trata-se de uma qualidade
transferível92: no esporte ela aparece como „jogar com raça‟, vontade de ganhar, que por
vezes pode ir contra o fair play; na escola, ela aparece como a vontade de estar nas posições
mais altas na hierarquia dos estabelecimentos e das disciplinas escolares, nem que para isso
seja necessário agir de forma individualista, sendo capaz de não sentir compaixão e
solidariedade com aqueles que ficam para trás ou com aqueles que estão lado a lado, na
mesma situação e competição.
Bourdieu, ao analisar as classes preparatórias para as Grands Écoles do sistema de
ensino superior francês, afirma que essa libido pode levar o indivíduo a constantes
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Bourdieu, ao analisar o romance A educação sentimental de Flaubert, afirma que a vontade de vencer é um
dos principais requisitos para o herdeiro herdar a herança e ser herdado por ela. Sem essa gana, patrimônios são
dilapidados, heranças se desfazem e não se valorizam. Em suma, para não perder o que herda e ser herdado
pela herança, o herdeiro precisa se envolver, com vontade de vencer, nos jogos sociais sérios da vida.
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superações de si, a um investimento total – de corpo e alma – no jogo, porém, em alguns
campos, como o científico, ela pode se converter em um obstáculo ao impedir a colaboração
e a cooperação, tão essenciais como a competição para as conquistas não apenas individuais,
mas também coletivas da ciência:
Fazendo de toda a existência uma competição alocada sob o signo da
urgência, cria-se no universo da escola, da skholè, ou seja, do lazer, da
gratuidade, da finalidade sem fim, um equivalente simulado das lutas
reais da existência ordinária, como, em outras tradições, com o esporte
[...], é a ambição e o gosto da proeza intelectual, equivalentes escolares
da „vontade de vencer‟ (will to win) exaltado alhures através da prática
dos esportes, que levam os mais consagrados à superação de si, mas
que, como no esporte, não se inclinam sempre ao fair play e que
preparam mais à luta de todos contra todos do que à colaboração e à
cooperação. (BOURDIEU, 1989, p. 117).93
A gana de vencer o jogo escolar, produzida socialmente, é uma das formas do
ascetismo desses jovens que pode parecer voracidade. Ao se entregarem de corpo e alma
aos estudos, estudando em média mais de dez horas por dia no terceiro ano do ensino
médio, eles esperam realizar as proezas intelectuais – passar nos vestibulares mais
concorridos – necessárias para provar a si mesmos e aos outros que merecem estar onde
estão, ser quem são, almejar o que almejam.
Nos dois itens seguintes, explicarei duas identidades classificatórias indígenas que
estão estreitamente imbricadas com a gana por vencer as disputas escolares, e que valorizam
os jovens que obtêm os títulos e os prêmios que a instituição pode oferecer: os nerds e o
prodígio. Essas duas identidades não foram as únicas encontradas no colégio, os jovens
também falaram muito sobre os alunos envolvidos nos esportes, que possuem uma
identidade parecida com Alex, e dos músicos; não irei descrever todas essas identidades, até
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“En faisant de toute l‟existence une compétition placée sous le signe de l‟urgence, on crée dans l‟univers de
l‟école, de la skholè, c‟est-à-dire du loisir, de la gratuité, de la finalité sans fin, un équivalent simulé des luttes
réelles de l‟existence ordinaire, comme, en d‟autres traditions, avec le sport... c‟est l‟ambition et le goût de la
prouesse intellectuelle, équivalents scolaires de la „volonté de vaincre‟ (will to win) exaltée ailleurs à travers
la pratique des sports, qui portent les plus consacrés au dépassement de soi, mais qui, comme en sport,
n‟inclinent pas toujours au fair play et qui préparent plus à la lutte de tous contre tous qu‟à la collaboration et
à la coopération”.
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porque o objetivo da descrição da identidade dos nerds e do prodígio é justamente tentar
compreender como as representações dos jovens e as formas de valorização do estudo
podem produzir e, principalmente, reforçar as disposições de agentes para o sucesso escolar.
A polaridade construída entre as duas identidades possui nesta dissertação uma finalidade
heurística, não necessariamente idêntica à realidade – alguns alunos possuem, portanto, uma
identidade próxima dos nerds, ainda que não completamente englobada por ela, assim como
outros alunos da escola se aproximam de alguma faceta da identidade do prodígio, não
conseguindo, evidentemente, realizar completamente todos os requisitos enumerados pelos
jovens para portar tal identidade, que só o aluno Ronaldo, como veremos, possui.

4.2 A categoria dos nerds: os competidores mais engajados no jogo escolar
Os autodenominados nerds da Federal possuem essa gana de vencer as competições
escolares em um grau mais acentuado. Para eles não importa apenas o vestibular; trata-se de
estar entre os primeiros sempre, tanto nas provas da escola quanto nas competições
escolares fora dela: olimpíadas de matemática e física, simulados do cursinho e vestibulares.
Na Federal existe uma média global das notas de cada aluno que é utilizada para a escolha
dos projetos extracurriculares, tais como o projeto de literatura, de música, de cinema, de
sexualidade, de alimentação etc. Os nerds sempre procuram saber quem foi o aluno da sala
que tirou a maior nota e quem possui a maior média global, comparando o seu desempenho
com o dos demais. A escola nem precisa promover a competição entre os alunos – ela não
publica rankings –, como costuma acontecer em colégios particulares de elite que separam
as classes de acordo com o desempenho de cada um (ALMEIDA, 2009, p. 221 ss.), pois eles
já trazem incorporada a gana de vencer e a vontade de participar das competições escolares.
Os rankings são espontâneos, os alunos procuram os lugares de cada um na turma a partir
das médias, construindo hierarquias e classificações, situando-se nelas. Cabe menção,
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novamente, do trecho da entrevista com Helena citado no capítulo III, onde a aluna se
compara com seu colega de sala, Marcos, no resultado de treineiro da Fuvest: “[...] Porque
no ano passado eu fiz de treineiro a Fuvest... Eu passei. Teve a colocação para humanas. O
Marcos ficou em décimo; eu, em décima primeira. Eu acho que ele ficou bravo com isso,
porque ele já estava fazendo cursinho... Eu não acreditei quando eu vi o resultado”.
Os nerds na Federal
“[...] os meus pais falam até para eu estudar menos... Porque eu estudo muito e
os pais ficam preocupados: “vai dormir, vai comer, saia com os amigos”. Mas eu
digo: “Não, meus amigos também estão estudando”. Então é por isso que fica o
estereótipo de nerd. Mas pelo menos estudar dá prazer. Quando você entende a
matéria, domina algo que você gosta, é muito bom. Quando você tira notas
também, parece que é dever cumprido”.
(Julia, atualmente estudante de Direito – USP, 29/11/2009)
“[...] eu sou do grupo dos nerds. Eu estudo. Eu não quero saber, posso ficar até
de madrugada, mas eu preciso ler toda a matéria que teve no bimestre, eu preciso
ir bem na prova. Essa é uma cobrança minha. Eu quero ir bem, eu quero saber o
conteúdo da prova. Eu não me sinto bem nem faltando nas aulas, porque faz falta
aquele conteúdo... E me irrita um pouco na aula seguinte você não conseguir
acompanhar. Por isso eu sempre venho, tem as aulas, eu estudo pra valer...
Qual é o grupo dos nerds?
Sei lá. A gente não consegue não estudar. A gente se cobra muito. Ir bem nas
provas. Porque é uma coisa que a gente gosta. Eu diria que tem até certo
preconceito em relação ao resto da turma”.
(Helena, atualmente aluna de Audiovisual na USP, 17/11/2009)
“Meu irmão é o oposto total de mim.
Ele não gosta de estudar?
Para ele é o mínimo esforço. Ele diz: „para quê eu vou tirar mais do que 7?‟ Ele é
muito inteligente. Eu vejo que ele é muito bom em matemática. Ele é de exatas.
Dá para ver, ele não gosta de ler. Ele me chama de nerd. Quando eu vou em
alguma exposição com meu namorado, ele me fala: „você é muito esquisita, você
vai perder seu fim de semana em uma exposição?‟”
(Gisele, cursa atualmente Direito na USP, entrevista em 20/10/2009)
“No seu antigo colégio, você era considerado um bom aluno, um excelente
aluno? Você era visto como um nerd?
Era. Eu, durante o ensino fundamental, recebi inclusive um certificado de honra
que eles davam para o melhor aluno.
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Você era melhor em alguma área?
Até o fundamental eu era o melhor em tudo. Eu continuo bem em tudo.
[...]
E chegando na Federal mudou um pouco essa sua imagem?
A gente falava na Federal que todo mundo que estava lá era o mais inteligente
do seu colégio. Agora lá você era um dos inteligentes. Você não é mais aquele
que sabe tudo; todo mundo sabe o que você sabe, todo mundo está mais ou
menos no seu nível. Isso muda bastante, porque você estava acostumado a ser o
mais inteligente, de tirar dez em tudo, no máximo 9,5. E na Federal você tira
uma nota baixa e pensa que está indo mal. Mas você não está indo mal, era
apenas o começo e você tinha que se acostumar. Depois você pega o ritmo e vai
que vai.
Mas tinha um grupo de nerds na Federal? Tinha esse estereótipo?
Não tinha quem estudava mais, mas tinham aqueles que não conversavam tanto.
Então esses acabavam virando nerds.
(Elias, atualmente cursa Ciências Sociais na USP, 05/03/2010)
Para comprovar como as competições escolares não são vistas como brincadeira,
mas como um jogo social sério pelos autodenominados nerds, basta mencionar o fato de que
as notas consideradas baixas por eles – “tem gente que fica mal e chora por ter tirado 7” –
são o motivo de várias “crises de autoestima” durante o primeiro ano na Federal.
Habituados a ser os primeiros em seus antigos colégios, esses jovens estranham muito a
realidade de um colégio que elege os primeiros de vários outros colégios e no qual a
competição se torna muito acirrada. O “antigo excelente aluno”, “o pequeno gênio no
ensino fundamental”, o “único nerd na sua escola”, passa a ser visto como “apenas mais
um” na competição. Para deixar de ser “apenas mais um”, alguns estudantes da Federal são
impulsionados a novas superações de si, a novas provações de seu “dom”, sofrendo quando
seu desempenho não está à altura da imagem de bom aluno que eles cultivam.
Um dos entrevistados, Leandro, apesar de não ser designado pelos outros nem se
reconhecer como um nerd, ao ser reprovado no segundo ano na Federal, entrou em uma
depressão profunda. Ele só havia “ficado” em uma disciplina – matemática –; mesmo assim,
a reprovação quebrou sua autoestima e sua (auto)imagem de bom aluno, construída desde o
início de sua escolarização. Para superar esse verdadeiro trauma, ele precisou se tratar com
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psicólogos e psiquiatras; foi nesse momento que ele “descobriu” que tinha TDAH
[Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade] e passou a tomar medicamento –
Ritalina, um remédio utilizado também por estudantes universitários, às vezes sem receita
médica, que querem potencializar seu desempenho acadêmico. Há, no caso de Leandro, a
produção social de uma doença. Ser hiperativo é, nesse caso, a rotulação patológica do ethos
característico da pequena burguesia: a pressa, a ansiedade.
Depois de também fazer análise, Leandro conseguiu concluir o ensino médio e
passou direto em Relações Internacionais na USP, um dos cursos mais concorridos da
Fuvest. Em entrevista com sua mãe, podemos observar como alguns alunos da escola levam
muito a sério as disputas escolares e as notas:
Ele é uma pessoa que se cobra demais. Quando ele não consegue
atingir um objetivo... Por exemplo, quando ele reprovou, ele ficou em
depressão, foi uma derrota muito grande para ele. Então meu medo era
se ele não passasse [no vestibular]. Então eu tentava prepará-lo,
dizendo: “Leandro, faz uma PUC”. “Eu não quero fazer PUC, eu não
quero que você pague R$1.600 de mensalidade na Faculdade”. Eu falei
que não tinha problema, porque ele ficou três anos sem me dar gastos.
Ele dizia: “Eu quero a USP, eu quero a USP”. Foi uma determinação
que eu invejo, de certa forma. Hoje, ele está super bem.
(Sônia, mãe de Leandro, 25/03/2010)
O envolvimento, segundo Goffman (2010, p. 46), significa manter algum tipo de
absorção cognitiva e afetiva em uma prática ou interação social, estar engajado nela. Todo
envolvimento pressupõe a capacidade de se desvencilhar dele, para que não se torne uma
obsessão. O tato interacional exige, portanto, um envolvimento sob medida; caso ele seja
exagerado, gera-se um embaraço nas situações de interação. O indivíduo precisa “dar
evidência visível de que ele não se entregou totalmente a este foco principal de atenção.
Normalmente alguma leve margem de autocontrole e domínio de si é exigida e exibida”
(GOFFMAN, 2010, p. 72).
A falta de familiaridade com a cultura expressa no exagero de querer tudo
rapidamente é revelada principalmente entre membros das frações das classes médias que
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possuem acesso aos bens culturais – geralmente por meio da escola, das visitas monitoradas
aos museus, da leitura de manuais, como veremos no capítulo V –, pois os conhecem e
reconhecem, mas não sabem ainda como se portar bem frente a eles, com naturalidade. Uma
situação de interação embaraçosa, como, por exemplo, quando de tão envolvido em algo a
pessoa não para de falar sobre si mesma e de seu envolvimento nas rodas de amigos, à qual
aplicamos muito bem o nosso: “menos!”. Aliás, os próprios pais se utilizam dessa forma
imperativa ao falar com seus filhos que eles consideram como nerds: “estude menos! Não
leia tanto, saia com seus amigos”. Contudo, o final da história narrada pela mãe de Leandro
expressa o poder desse grupo para controlar seus recursos e apostar nos jogos sérios; é o que
a mãe reconhece, desconhecendo, ao declarar: “eu invejo a determinação dele”.
A perspectiva de Bourdieu é a mesma de Goffman ao abordar como as interações
sociais e os julgamentos sobre as performances dos agentes são regidas por um padrão que
institui a ordem social; contudo, há uma diferença, Bourdieu aborda tais interações e
situações de embaraço a partir da estrutura de classes e da produção da dominação
simbólica. O embaraço, na perspectiva de Bourdieu, é produzido socialmente em uma luta
de classes: quem se sente embaraçado reconhece a legitimidade do estilo de vida do
dominante que é visto como elegante e com um jeito “natural” de se portar.
No caso dos estudos e da escola, o envolvimento total é autorizado socialmente
somente quando ele faz parte do próprio jogo, quando ele é necessário para a obtenção do
sucesso escolar: segundo Goffman (2010, p. 73), “envolvimentos profundos em tarefas têm
maior probabilidade de serem tolerados apenas em situações, como exames competitivos,
em que o envolvimento situado intensivo está ligado firmemente ao propósito da ocasião”.
No vestibular, nas provas finais, o envolvimento total não somente é tolerado, como
exigido. Contudo, na maior parte do dia a dia escolar, um distanciamento do papel de aluno
é valorizado entre os pares e professores. Aqueles que não possuem essa capacidade são
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desvalorizados aos olhos dos colegas e, inclusive, nas avaliações dos professores como
escolares demais, como bem demonstraram Bourdieu e Passeron (2010) em seus primeiros
estudos sobre o sistema de ensino francês: a escola, paradoxalmente, desvaloriza o esforço
exageradamente escolar. Ao não conseguir conciliar o estudo com o envolvimento em
outras atividades socialmente valorizadas na “adolescência” – inclusive pelos pais –, tais
como o esporte, o namoro, as amizades e as festas – tal como fazem os filhos das frações
dominantes das classes dominantes, com o intuito de afirmar a si mesmo que o estudo não é
a essência de suas vidas, que eles não dependem da escola absolutamente –, os nerds são
vistos pelos outros, socialmente dominantes, como relativamente obsessivos pelo estudo,
sem esse tato prático para lidar com várias atividades concomitantes na escola e fora dela94.
Por isso, essa situação gera, provavelmente, vários embaraços e preocupações nas famílias e
na escola, inquietações e sofrimentos entre os jovens autoclassificados como nerds, ao
mesmo tempo em que é fonte de orgulho familiar.
Produz-se, assim, um estigma em relação aos obsessivos pelo estudo a partir da
perspectiva da cultura dominante já incorporada por alguns alunos do colégio. Os nerds são
julgados, nesse momento de sua trajetória, a partir do olhar de alguém – ainda que
inexistente no colégio – que ocupa a posição mais alta na sociedade e que porta uma relação
com o mundo marcada pela obrigação do prazer, de jogar, de ser mais “natural”, e menos
envergonhadamente esforçado. O estigma existe porque se vê no estilo de vida dos nerds um
esforço que é vexatório do ponto de vista da cultura dominante, pois revela o próprio esforço
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Nos Estados Unidos, onde o termo nerd foi criado, os alunos possuem uma grade curricular que valoriza
tanto as atividades reconhecidas estritamente como escolares, assim como as atividades que no Brasil
chamamos de extracurriculares, como o teatro, a música, a participação em associações beneficentes etc. Nos
exames de admissão das principais universidades do país, principalmente para as carreiras nas instituições que
dão acesso às posições da classe dominante, não são avaliados apenas os conhecimentos escolares dos alunos,
mas também sua postura em uma entrevista, sua participação nas atividades extracurriculares, seus prêmios
acadêmicos e esportivos etc. Ser nerd, nos EUA, portanto, carrega uma desvalorização institucional, que obriga
os alunos que portam essa identidade a estudar ainda mais para compensar sua falta de disposição para
conciliar o estudo e os esportes, por exemplo, em um círculo que pode ser considerado virtuoso, já que por
meio de diversas superações de si muitos desses nerds podem vir a se tornar “gênios” nos EUA, ou vicioso,
dependendo, é claro, do ponto de vista de quem avalia.
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e não a naturalidade dos seres considerados “superiores”. O envolvimento exagerado que
gera o embaraço nas interações apresentado por Goffman, portanto, é uma disposição típica
daqueles que Bourdieu denominou como os esforçados das classes médias.
Outro lado negativo da imagem de nerd seria o relativo isolamento e a falta de tato
para as relações sociais. Na Federal, nem todos os nerds se encaixam nessa definição. Por
ser um colégio com um público altamente selecionado, que reúne muitos alunos que eram
considerados nerds em seus antigos colégios, na Federal há a possibilidade de que se
formem grupos de alunos que gostam de estudar e se identificam por isso. Nesse lugar, o
aluno muito estudioso encontra camaradas em sua turma e não é visto como diferente e
separado dos demais. Porém, nem todos conseguem ter uma rede de relações muito extensa
no colégio – como a encontrada entre os jovens que praticam esportes na escola. Voltemos à
frase de Rosa, já citada no capítulo III, uma das jovens que se identifica como nerd: “Entre
a gente tem aqueles que são mais estudiosos, não fechados, mas mais estudiosos, que levam
mais a sério. Eu me colocaria nesse grupo; mas não que eu não converse com outras
pessoas”. A necessidade de afirmar que não faz parte de um grupo fechado, que mantém
relações com outras pessoas de fora de seu grupo, só aparece na entrevista justamente por
causa do estigma que pode pesar sobre a categoria dos nerds.
Bourdieu, ao analisar os sacrifícios pelos quais os agentes das frações da pequena
burguesia precisam passar para ascender socialmente, nos diz que a principal privação é
justamente o isolamento, o sacrifício das relações sociais:
Na ordem da sociabilidade e das satisfações correlatas é que o
pequeno-burguês realiza os sacrifícios mais importantes, para não dizer
mais manifestos. Com a garantia de que deve sua posição apenas a seu
mérito, ele está convencido de que se deve contar somente consigo para
conseguir sua salvação: cada um por si, cada um consigo mesmo. A
preocupação de concentrar esforços e reduzir os custos leva a romper
os vínculos – até mesmo, familiares – que criam obstáculo à ascensão
individual [...]. As relações familiares ou de amizade deixaram de ser
para o pequeno-burguês uma certeza contra a infelicidade e a
calamidade, contra a solidão e a miséria, uma rede de apoios e de
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proteções de que é possível receber, em caso de necessidade, uma
ajuda, um empréstimo ou um emprego; elas ainda não são o que, em
outras circunstâncias, se designa por „relações‟, ou seja, um capital
social indispensável para obter o melhor rendimento do capital
econômico e cultural, mas apenas entraves que devem ser derrubados,
custe o que custar, porque a gratidão, a ajuda mútua, a solidariedade,
assim como as satisfações materiais e simbólicas que elas
proporcionam, a curto ou longo prazos, fazem parte dos luxos
proibidos. (BOURDIEU, 2007, p. 316-7)
Na Federal, alguns alunos designados como nerds são aqueles que podem apresentar
esse sofrimento em maior grau, justamente por serem mais individualistas e valorizarem
ainda mais o mérito que seus colegas de sala. O ascetismo desses jovens se volta, portanto,
contra os “luxos proibidos” – são poucos os jovens que conseguem descrever os momentos
de festas e de encontros na escola, cuja finalidade não seja somente o estudo, nos quais se
acumula capital social. Durante as entrevistas, uma parte dos jovens afirma que precisou
“matar sua vida social” para estudar, por não possuir mais tempo para sair, jogar, se divertir
e encontrar os amigos em ambientes diferentes da escola. Ao passar o dia inteiro dentro de
salas de aula no terceiro ano do ensino médio, no caso daqueles que fazem cursinho ou um
curso técnico e a Federal, sobra pouco tempo para aquilo que eles designam como
“sociabilidade” ou “vida social”. O significado de vida social está associado por eles às
festas, ao esporte e às baladas. Na verdade, contudo, eles mantêm uma sociabilidade
limitada ao grupo de pares no árduo trabalho de conquista da cultura: idas a museus,
estudos, realização de trabalhos escolares etc.
Porém, existem também nerds que possuem recursos que permitem conciliar a
prática de esportes com os estudos, a aquisição de relações sociais e o êxito escolar
individual, as festas e os livros, mais próximos do ideal da cultura dominante, ou seja, o
amplo sucesso com naturalidade, como se fosse um „dom‟ natural, conquistado sem esforço.
O esporte e as quadras são os espaços onde os alunos considerados mais populares da
Federal estabelecem uma rede de amizades mais abrangente e onde se desenvolve essa
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disposição prática – ou, para usar uma expressão do senso comum, um tato – de cultivar
relações, de expandir o capital social acumulado. Uma dessas figuras é o aluno que seus
colegas, denominados aqui de nerds e esforçados, mais próximos das disposições das
classes médias, denominam de o prodígio.

4.3 O prodígio: um campeão nas quadras e na escola
Roberto: Nós temos um amigo que gabaritou a prova [da Olimpíada
nacional de matemática]...
Rosa: E ele é uma criancinha, é dois anos mais novo que a gente. E ele
é muito capaz...
Roberto: Chamado prodígio...
Roberta: E ele é um nerd com vida!
Entrevistador: Com vida?
Roberta: É. Ele tem vida social. O prodígio eu admiro muito. É muito
esquisito. Ele joga futebol, tem vida social e é muito inteligente.
Roberto: Ele foi campeão do campeonato Fogo na Roupa [principal
campeonato de futebol da Federal].
(Entrevista com Roberto, Rosa e Roberta, todos os três vistos como
nerds na escola, 30/11/2009)
A precocidade é um dos elementos mais valorizados no sistema de ensino, pois
revela da maneira mais perfeita a conversão do trabalho escolar e a herança cultural em uma
dádiva da natureza, em um “dom”. É dessa forma que a escola desvaloriza o escolar, e o
aluno mais novo, adiantado em relação a seus colegas, pode se dar ao luxo de dispensar a
escola, de pular etapas que são obrigatórias para o restante dos mortais. A precocidade só
adquire um valor excepcional e carismático quando ela se torna rara no sistema de ensino.
Segundo Bourdieu, é somente quando o ensino está estruturado em séries correspondentes a
faixas etárias precisas, e quando se torna mais difícil pular etapas – por meio inclusive da
legislação que estabelece com que idade se inicia a escolarização no nível fundamental –,
que a precocidade adquire um valor de raridade e de exceção. Ou seja, somente o mais
brilhante dos alunos brilhantes, o “gênio”, o “menino superdotado” pode pular as etapas
escolares instituídas. Segundo Bourdieu (1989, p. 34):
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Uma das melhores comprovações do privilégio acordado aos valores
carismáticos que leva a instituição escolar a ignorar o trabalho
propriamente escolar de aquisição é o culto dedicado à precocidade,
valorizada enquanto índice do „dom‟. [...] Na medida em que a
estrutura do cursus torna-se precisa e mais rígida, e em particular a
partir do século XVII [no Brasil a partir da década de 1930], as
carreiras precoces tornam-se mais raras e é neste momento em que
elas começam a aparecer como índice de superioridade e uma
promessa de sucesso social [...]. O aluno precoce, cujo limite é a
criança prodígio ou, como se diz hoje em dia, o superdotado,
comprovaria, pela rapidez quase miraculosa de sua aprendizagem, a
extensão dos dons que o permitem fazer a economia do lento trabalho
de aquisição ao qual estão destinados os indivíduos ordinários. De
fato, a precocidade não é senão uma das retraduções escolares do
privilégio cultural.95
A precocidade é uma expressão do tipo de relação com a cultura, marcado desde sua
origem pelo modo de aquisição, que a escola tende a valorizar: essa relação é aquela que
apaga o esforço e qualquer traço de trabalho de aquisição da cultura. Dessa forma, a
professora do pré ou da primeira série, que possui a tarefa da alfabetização e do ensino das
operações básicas de matemática, valoriza o aluno que já sabe ler e escrever e que tem
“facilidade para fazer contas”. Muitos alunos da Federal afirmaram que eram vistos desde
as etapas iniciais de sua escolarização como os melhores alunos por já saber ler e, portanto,
recebiam constantes elogios das professoras e incitações para continuar dentre os primeiros
de suas turmas. Essas formas diferentes de tratamento nas séries iniciais por parte das
professoras acarretaram consequências ao longo de toda a escolarização desses jovens.
Aqueles que conseguiram aprender a ler e a escrever antes de entrar na escola – pois a mãe
ensinou (alguns deles são filhos de professoras, como vimos) –, adquirem um capital escolar
antes mesmo de entrar na escola. Aqui, não se trata de um capital cultural das classes
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“Une des meilleures attestations du privilège accordé aux valeurs charismatiques qui porte l‟instituition
scolaire à ignorer le travail proprement scolaire d‟acquisition est le culte voué à la précocité, valorisée en tant
qu‟indice du „don‟[...] A mesure que la structure du cursus se précise et se durcit, et en particulier à partir du
XVII siècle, les carrières précoces deviennent plus rares et c‟est à ce moment qu‟elles commencent à
apparaître comme un indice de supériorité et une promesse de réussite sociale [...] L‟élève précoce, dont la
limite est l‟enfant prodige ou, comme on dit aujourd‟hui, le surdoué, attesterait, par la rapidité quasi
miraculeuse de son apprentissage, l‟étendue des dons qui lui permettent de faire l‟économie du lent travail
d‟acquisition auquel sont voués les individus ordinaires. En fait, la précocité n‟est qu‟une des retraductions
scolaires du privilège culturel”.
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dominantes cultas, um savoir faire e um bom gosto cultivado e herdado, mas de um
aprendizado que os próprios pais realizam de maneira mais ou menos sistemática no que se
refere às habilidades de leitura e escrita. Para a realização desse trabalho, é importante que
as mães tenham tempo para se dedicar à educação dos filhos. Não é por acaso que muitas
deixam suas carreiras profissionais em segundo plano, como vimos no capítulo II.
Em dois casos especiais dos entrevistados, a precocidade é abordada e resolvida de
maneira diferente pelas escolas. Em um caso já mencionado – o aluno que reprova na
Federal e entra em profunda depressão –, a precocidade é um problema para a escola e a
família, que não sabe lidar com ela, já que não se cogita a possibilidade de pular uma série
inicial. O aluno está avançado em relação aos colegas de sala, mas a escola não autoriza que
ele avance para a série seguinte. A mãe descreve que a professora do pré, uma amiga da
família, não sabia como lidar com ele, já que ao terminar as atividades antes de todos os
colegas, ele não conseguia ficar quieto esperando os demais, e promovia uma bagunça
generalizada na sala. Segundo a mãe de Leandro:
O Leandro sempre foi uma criança extremamente inteligente, desde
que nasceu [...] Eu tive um problema muito sério. Quando ele estava no
pré, um dia me chamaram na coordenação e me disseram: “a gente
quer falar com você daqui a uma semana, que o Leandro...”. Eu falei
com o Leandro e ele me disse que não havia feito nada [...] Aí eu fiquei
apavorada. A professora me chamou e me disse “a gente está com um
problema muito sério com o Leandro”. Eu perguntei o que era. Ela
disse: “Ele é uma criança extremamente inteligente, ele acaba a lição
antes de todo mundo, e atrapalha minha classe”. Bom, resultado, eu
tirei ele da escola... A professora disse que eu precisava procurar uma
escola para o Leandro de superdotados. Isso foi um buraco no meu
chão, porque eu percebi que “meu filho é diferente”. Entendeu?96.
(Entrevista com a mãe de Leandro, 25/03/2010)
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Segundo Tatiani Barbarini (no prelo), muitos pais sofrem bastante ao receber o diagnóstico de que seu filho
é portador de TDAH (Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade), pelas alusões às ideias de transtorno
mental e retardamento que existem na cultura popular quando há um diagnóstico de um psiquiatra em relação
ao aluno problema: “[...] o recebimento do diagnóstico pode causar apreensões nos pais, pois o termo
„transtorno mental‟ carrega um sentido natural negativo, bastante ligado às suas origens – a loucura. Muitos
pais, por esse motivo, têm dificuldade de aceitar que seu filho sofre de um problema tão perturbador. Nesse
momento, o psiquiatra desempenha o importante papel de fazer o leigo compreender que não se trata de uma
doença mortal ou degradante, mas que deve ser tratada para que as desarmonias químicas cerebrais se
estabilizem e permitam que a criança possa viver como qualquer outra”.
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Como já foi dito, esse mesmo aluno foi posteriormente diagnosticado como
hiperativo ao ser reprovado na Federal. As fronteiras que separam as categorias de
classificação professoral – o “gênio”, o “brilhante”, o “prodígio” – e, cada vez mais, as
categorias médicas e psicológicas - o “hiperativo”, o aluno com “transtorno” – são bem
tênues e dependem não somente do desempenho acadêmico, mas também do
comportamento dos alunos em sala de aula. Assim, um aluno precoce, mas que não recebeu
o estímulo que seria pular de série e estar entre alunos com o mesmo “potencial” ou
“capacidade”, em uma “escola para superdotados”, passa a ser visto como um relativo
problema para os pais e a escola.
Ainda que muitos alunos da Federal sejam vistos como adiantados, apenas um aluno
conseguiu pular as etapas escolares, ao entrar na primeira série do ensino fundamental com
5 anos, na Federal com 13 – enquanto os demais costumam entrar no colégio aos 14 ou 15
anos – e na Poli-USP com 16 anos. Nesse segundo caso, temos uma trajetória escolar
marcada pela linearidade, fluência, continuidade e precocidade. Para conseguir a façanha de
pular uma série, esse aluno teve que passar também pelo diagnóstico de psicólogos:
Eu sei que minha mãe resolveu me colocar no pré, no Colégio São
Vicente, onde eu estudei até a oitava série. Mas por um motivo que eu
não sei muito bem qual era, eu já sabia ler e escrever de quatro para
cinco anos. E disseram que o pré lá alfabetizava, normal, como em
todas as escolas. Minha mãe disse a eles que eu já sabia. Aí eu passei
por uma série de provas e testes com ditados, contas... Coisas simples,
e que na época era o que eles ensinavam no pré. E eu passei, eles
disseram que não teria nenhum problema se eu fosse para a primeira
série, desde que eu passasse por uma psicóloga, e ela atestasse que não
teria nenhum problema para mim, para o meu andamento. Eu passei,
tive algumas seções com a psicóloga na escola. Ela disse que eu era
uma criança de cinco anos com uma mentalidade de sete, muito
inteligente e que não teria problema nenhum ir para a sétima série, que
o normal era ir de seis para sete anos. E eu fui de cinco para seis. Até
depois na Federal eu acabei entrando cedo, com treze anos no primeiro
colegial. Aí veio um apelido legal no colégio: o pessoal me chama de
prodígio por causa disso.
(Ronaldo, atualmente cursa Engenharia de Produção na Poli-USP,
03/03/2010)
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A categoria classificatória de prodígio, de um aluno que consegue pular etapas e que
passa tranquilamente pelas provações do sistema escolar – é interessante notar que além do
veredito do psicólogo, ele teve que passar por uma bateria de exames escolar, com cinco
anos, para obter o diagnóstico para pular uma série –, serve aqui como uma profecia que se
realiza, ou seja, como uma identidade instituída, conhecida e reconhecida por todos, que
obriga o jovem a constantes superações de si para provar aos outros e a si mesmo que está à
altura dessa identidade. Por ser mais novo que os demais, e ser rotulado positivamente como
um “prodígio” nos estudos, esse jovem é obrigado a estar sempre entre os primeiros do
colégio nas provas, no vestibular, nas Olimpíadas de matemática e física etc. Segundo
Bourdieu (1989, p. 157), trata-se de uma noblesse oblige:
[...] ela (instituição de um corte) se impõe à crença daqueles que ela
separa, lhes impondo ao mesmo tempo as condutas próprias a justificar,
a seus próprios olhos tanto quanto aos olhos dos outros, sua distinção
[...]. O fato de designar alguém a um grupo de essência superior suscita
nele uma transformação subjetiva que contribui no favorecimento de
uma transformação real própria a aproximá-lo da definição que lhe é
atribuída.97
Porém, o prodígio não é visto como um simples nerd, pois ele não é retratado como
um aluno dedicado e relativamente isolado, com poucos amigos. A precocidade faz com que
seus bons resultados escolares não sejam vistos como frutos de um trabalho árduo de
aquisição de capital cultural que consome todo o tempo de sua vida; eles são antes vistos
como a manifestação da “inteligência” e do “dom”. Nesse sentido, o prodígio se desprende
relativamente da imagem do aluno nerd; ele consegue ser o primeiro da sala aparentemente
sem esforço e sem embaraço.
Além disso, ele é “um nerd com vida social”, uma contradição de termos, ou seja,
alguém que consegue – quase que milagrosamente – ser o primeiro da sala e o campeão do
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“[...] elle (institution d‟une coupure) s‟impose à la croyance de ceux qu‟elle sépare, leur imposant du même
coup les conduites propres à justifier, à leurs propre yeux autant que pour les autres, leur distinction [...] Le
fait d‟assigner quelqu‟un à un groupe d‟essence supérieure suscite en lui une transformation subjective qui
contribue à favoriser une transformation réelle propre à le rapprocher de la définition qui lui est impartie”.
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campeonato de futebol da escola, uma pessoa extremamente inteligente e dedicada aos
estudos e que consegue tempo para o estabelecimento de uma rede de contatos sociais.
Aliás, o prodígio seria justamente o senhor do tempo, um dos recursos mais importantes nas
lutas sociais e algo capaz dos mais altos rendimentos simbólicos. Dominar o tempo –
dominando a si mesmo, tendo uma disciplina e um autocontrole extremo, para utilizar a
expressão de Nobert Elias –, fazendo o tempo render, é uma das principais disposições dos
dominantes.
O prodígio domina o tempo em um duplo sentido: em primeiro lugar, ele conseguiu
acelerar o tempo moroso do trabalho escolar, pulando uma série inicial, e chegar ao final da
escolarização básica com apenas 16 anos, sem nenhum tipo de atraso (seu sonho agora é se
formar na Poli com 21 anos), e, em segundo lugar, ele consegue encontrar tempo e
disposição para se dedicar tanto ao estudo quanto ao esporte, descobrindo o tempo também
para os amigos. Ele não precisa, portanto, sacrificar as relações sociais pelos estudos,
conseguindo escapar do rótulo de nerd.
As quadras e as salas de aulas na Federal são representadas pelos entrevistados em
uma relação de polaridade por vezes excludente: ou se é um aluno extremamente dedicado
aos estudos e relativamente “isolado” ou se é um aluno que gosta de praticar esportes e com
uma rede de amigos extensa no colégio. Além disso, a oposição entre as quadras e as salas
de aula (ou a biblioteca) é marcada por uma oposição de gênero: o masculino viril (ligado
ao esporte, à competição, à popularidade) e o masculino afeminado (ligado ao estudo, ao
silêncio da biblioteca, ao retraimento social). Os nerds, como vimos, não conseguem
superar essa oposição, tendo, no caso dos meninos, por vezes, sua masculinidade colocada
em xeque, gerando-se uma enorme ansiedade por parte deles nas conquistas amorosas
dentro da escola.
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Segundo Raewyn Connell (2005), a construção de masculinidades está longe da
simples aprendizagem de normas únicas, como supostamente ocorreria segundo a teoria dos
papeis sexuais estabelecida pelos culturalistas norte-americanos nos anos 1950; antes, tal
construção é marcada por ser um processo com múltiplos caminhos, influenciados pela
estrutura de classes. Segundo Marília Carvalho (2009, p. 80-1), em uma leitura atenta da
obra de Connell:
Connell parte da ideia de que a masculinidade é uma construção social,
isto é, não é um resultado direto de qualquer traço corporal que
diferencie os sexos [...]. Nossa autora também recusa toda definição
essencialista do que seja masculinidade, mostrando que em cada
sociedade, em cada época e entre diferentes grupos sociais variam
muito as características consideradas como próprias do 'ser homem' e
do 'ser mulher' e que a existência mesma de um conceito de
masculinidade é contingente e histórica. Além disso, Connell aponta
que as definições essencialistas nos levam a pensar em apenas uma
forma de ser homem que se opõe a uma forma de ser mulher, num
raciocínio binário, que não dá conta da multiplicidade de
masculinidades e feminilidades facilmente percebidas, seja em nosso
dia a dia, seja nas pesquisas: nem todos os homens são violentos; nem
todas as meninas são boas alunas; há homo e heterossexuais etc.
No livro Masculinities, Connell nos apresenta as configurações de práticas de
gênero, que se transformam ao longo do tempo, não apenas devido a mudanças externas
(econômicas, tecnológicas, etc.), mas também em função de uma dinâmica interna a essas
relações. Além disso, Connell apresenta alguns tipos de masculinidades mais recorrentes:
masculinidades de protesto ou marginalizadas, masculinidades hegemônicas, masculinidades cumplices, masculinidades subordinadas. Como os próprios termos sugerem, o estabelecimento de uma identidade de gênero é uma forma de luta política constante entre grupos e
classes sociais, como também Bourdieu (2007) demonstrou em relação aos esportes: as
frações dominantes da classe dominante cultivam práticas esportivas consideradas viris,
enquanto os intelectuais, os dominados dentre os dominantes, se satisfazem com práticas
que são vistas, pelos dominantes, como mais afeminadas.
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A escola não é a única instituição responsável pela construção das masculinidades;
porém, a escola, e principalmente a Federal, que se constitui como um colégio
predominantemente de meninos (mais de 70% das matrículas no ensino médio), como
analisei no capítulo III, é um lugar privilegiado para as atribuições de sentidos e para as
lutas entre as diferentes identificações. Na Federal não encontramos uma masculinidade de
protesto observada recorrentemente em outras escolas públicas de São Paulo, na qual a
indisciplina e até mesmo a violência física são expressões da afirmação de uma forma de
virilidade juvenil que desafia as autoridades escolares. Segundo Carvalho, estudos recentes
sobre a cultura infantil e juvenil demonstraram que há uma associação central entre bom
desempenho acadêmico e bom comportamento, de um lado, e feminilidade ou
homossexualismo, de outro, gerando nos meninos, principalmente das classes populares,
medos e ansiedades sobre a própria masculinidade, o que tende a explicar, dentre outros
fatores – como o preconceito racial – a maior recorrência de situações de fracasso escolar
entre meninos do que entre meninas (CARVALHO, 2007, p. 196).
Na Federal, os jovens ansiosos por preservar uma imagem masculina hegemônica se
dedicam aos esportes e também às festas e consumo de bebidas alcoólicas 98, tentando fugir
do estigma da associação entre bom desempenho acadêmico e comportamento e
efeminação; porém, não se entregam aos jogos de violência e indisciplina que existem em
outras escolas públicas de São Paulo99.
A polaridade entre quadra/sala de aula marca o sistema classificatório dos alunos,
entretanto, são poucos aqueles que se deixam aprisionar por um ou outro dos polos
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Infelizmente não pude realizar observações sobre o comportamento dos jovens nos ambientes exteriores à
escola, pois em 2009, a maioria dos entrevistados já tinha ingressado na Universidade. Somente pude me
basear aqui nos próprios relatos dos jovens, que deixaram recorrentemente de lado tudo aquilo que fugia da
imagem de “meninos de bem” que eles queriam transmitir na entrevista, ainda que em alguns momentos eles
quisessem expressar que além de estudiosos, eram também „descolados‟. Alguns afirmaram que
experimentaram maconha pela primeira vez no interior do colégio, no bosque que há ao lado das quadras.
99
Em conversa informal com os inspetores de aluno do colégio, pude constatar que durante todo o ano de 2009
eles não precisaram intervir em nenhuma briga entre os jovens; as ocorrências frequentes se referem apenas a
acidentes (contusões, tombos etc.) nas quadras e campo de futebol.
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identitários: tanto os alunos mais dedicados aos estudos gostam de praticar esportes e
possuem relações sociais – como já vimos –, como os alunos que praticam esportes se
dedicam aos estudos. Apesar de tudo, essas categorias são utilizadas pelos jovens para se
classificar:
A panelinha mais forte que tinha lá e sempre teve era a panelinha do
vôlei. Geralmente, o pessoal que estuda não gosta do pessoal do vôlei,
e o pessoal do vôlei não gosta de quem estuda. Porque o pessoal do
vôlei zoa muito com quem estuda muito. Tem um pessoal na Federal
que estuda muito, que você não encontra nem aqui na Faculdade... O
pessoal chama de nerd. Na Federal a gente tinha treze matérias e tinha
gente desse grupo com uma média global de 9,5.
(Fábio, atualmente aluno de Letras com habilitação em armênio na
USP, entrevista em 16/04/2010)
O prodígio fascina os demais alunos do colégio e os professores justamente porque
concilia os contrários, ser, ao mesmo tempo, o melhor da sala e alguém popular, com vida
social e que pratica esporte, um menino estudioso que confirma sua masculinidade nas
quadras, além, é claro, de fazer isso enquanto o mais novo da escola. Essa imagem atribuída
pelos demais se converte em uma autoimagem:
Sempre fui um bom aluno, com boas notas. Nada de ficar estudando
todos os dias, o dia todo, mas chegavam as provas eu conseguia
conciliar ambas as coisas... Eu sempre gostei muito de esporte, e
sempre consegui conciliar o esporte e o estudo... Passei três anos na
Federal, e as notas continuaram iguais, mas também continuei saindo,
indo para as festas; tinha o time de futebol lá. Joguei e ganhei os
campeonatos na Federal. Foram três anos muito bons... Eu sempre
estudei, mas sem muito exagero. Eu continuo tendo uma vida fora da
escola. Eu sempre saí, tive atividades extracurriculares, fiz futebol,
várias outras coisas que não eram a escola.
(Ronaldo, 03/03/2010)
Dessa forma, o prodígio consegue escapar do escolar, da identidade por vezes
estigmatizada do aluno que depende absolutamente da escola – do aluno extremamente
dedicado, que faz tudo que o professor pede e que despende todo o seu tempo no estudo, em
suma, a identidade do nerd, aquele que se envolve no estudo de forma exagerada. Trata-se
de um jovem que conseguiu obter duas disposições muito cultivadas na Federal, ainda que
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para grupos de estudantes diferentes: o tato para as relações sociais e a disposição para o
estudo. Ele adquiriu, portanto, o senso prático de que as lutas sociais não levam apenas em
consideração o mérito, mas também as relações sociais e os contatos. Ele conseguiu nesse
colégio acumular dois tipos de capital: o capital escolar necessário para as proezas
valorizadas pela escola – passar com 16 anos na Poli – e o capital social. É por isso que ele
é objeto de estima da maioria dos alunos do colégio: “O prodígio eu admiro muito. É muito
esquisito. Ele joga futebol, tem vida social e é muito inteligente” (Roberta).
Os pais do prodígio são feirantes – mencionados no primeiro capítulo desta
dissertação – e ele é o primeiro da família a entrar na universidade; por ser filho único, os
pais conseguiram pagar os melhores colégios particulares da região [Penha] durante o
ensino fundamental e a mãe se dedicou exclusivamente à educação dele antes da entrada na
escola. Além disso, trata-se de uma família que reivindica uma tradição em São Paulo,
enquanto imigrantes italianos conquistadores. Ao ver sua posição ameaçada – enquanto
feirantes que perdem espaço para as redes dos grandes supermercados –, essa família possui
uma estratégia de reprodução que implica a conversão do capital econômico em capital
cultural e social. O filho, ao encarnar esse projeto e ao encontrar na escola um esteio para as
aspirações familiares, se envolve de corpo e alma nas disputas sérias da vida social,
conseguindo conciliar o estudo e o esporte graças ao alto capital escolar acumulado durante
sua trajetória escolar. Trata-se, portanto, de um trânsfuga de classe que, graças às pequenas
inflexões de sua trajetória escolar – ter pulado a série inicial, ser rotulado como um prodígio
–, elevou as expectativas de sua família.
Segundo Bourdieu, só podemos compreender a mobilidade social quando analisamos
essas pequenas rupturas operadas ao longo da trajetória de um indivíduo que no final
constituem uma guinada na trajetória esperada de seu grupo de origem.
A passagem da fronteira que separa a „massa‟ e as „elites‟, e as
rupturas, mesmo as renúncias, que ela supõe, são apenas a realização
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de uma longa série de rupturas infinitesimais, a íntegra de uma
infinidade de desvios diferenciais que, ao termo, fazem as grandes
derivas da trajetória social [...]. Eles [os trânsfugas de classe] têm,
desde o início, realizado esses leves afastamentos que estão no
princípio de um processo cumulativo de distanciamento, sabendo ler
antes de entrar na escola, pulando séries, obtendo dispensas, bolsas, os
primeiros prêmios, os prêmios de excelência, as nomeações no
concurso geral, as menções no baccalauréat, e assim por diante. Cada
ato de consagração escolar não faz senão aprofundar o corte inicial,
instituindo-o ao mesmo tempo na realidade e na consciência.
(BOURDIEU, 1989, p. 145-6)100
O prodígio é admirado pelos demais alunos da escola também por ser a realização
mais bem acabada do mito liberal de ascensão social cultivado por todos: alguém que pelo
próprio mérito, sem parecer escolar demais, consegue ultrapassar os pais ao entrar na
universidade. Graças às pequenas consagrações obtidas pelo jovem dentro do próprio
sistema de ensino – que afetam também, em menor medida, os demais alunos da escola –,
tais como o elogio da professora por já saber ler e escrever, os prêmios de excelência, as
aprovações nos vestibulinhos (ele ficou em quarto lugar no vestibular para entrar na
Federal), o salto de uma série etc., esse jovem passa a sonhar com um universo cultural e
social muito distinto dos pais, dando impulso ao projeto de ascensão social da família, que
se expressa no enorme êxito dos pais na realização do projeto de futuro construído para o
filho.

100

“Le passage de la frontière qui sépare la „masse‟ et les „élites‟, et les ruptures, voire les reniements, qu‟il
suppose, ne sont que l‟aboutissement d‟une longue série de ruptures infinitésimales, l‟intégrale d‟une infinité
de déviations différentilles qui, au terme, font les grandes dérives de la trajectoire sociale [...] ils ont, dès le
départ, opéré de ces légers écarts qui sont au principe d‟un processus cumulatif d‟éloignement, sachant lire
avant d‟entrer à l‟école, sautant des classes, otenant des dispenses, des bourses, des premiers prix, des prix
d‟excellence, des nominations au Concours général, des mentions au baccalauréat, et ainsi de suite. Chaque
acte de consécration scolaire ne fait qu‟approfondir la déchirure initiale, en l‟instituant à la fois dans la
realité et dans la conscience.”
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Capítulo V

UM AMOR SEM JEITO PELA CULTURA
E A ESCOLHA DA TRADIÇÃO

“Fazem-se sacrifícios pelo que se ama, mas,
inversamente, também se ama aquilo por que
se fazem sacrifícios.”
Georg Simmel, 2006, p. 39

5.1 Um amor sem jeito pela cultura: a produção do (re)conhecimento da cultura legítima
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 cultural adquirido na tenra
idade – que garante a segurança e a naturalidade das frações intelectuais da classe dominante
em relação à cultura, os jovens da fração de classe média ascendente presentes na Federal
não conseguem converter o esforço e o trabalho escolar em uma vocação. O esforço
transparece, dessa forma, como esforço, sacrifício, pressa e cansaço. Eles não conseguem
apagar os vestígios da gênese de sua cultura, até mesmo na relação deles com a cultura mais
escolar e técnica transmitida pela escola; ela ainda se manifesta como aprendida e
conquistada a duras penas. Nesse sentido, a ideologia do dom, analisada no capítulo III, não
está ainda, se é que um dia estará, completamente incorporada por esses jovens.
A virtude e o ascetismo: o trabalho árduo de aquisição da cultura
Nas entrevistas, os jovens relataram como é sua rotina, seu dia a dia. A imagem
de suas vidas não é muito distante da representação de seus avós, como vimos no
capítulo II. Assim como eles, os jovens se representam como carregados de
virtudes, ascéticos, esforçados. Porém, não se trata mais de um ascetismo
voltado para o trabalho manual, de agricultor, comerciante ou operário, mas sim
de um trabalho intelectual sobre si mesmos.
“Rosa: ... Acho que está corrido desde o momento que a gente decidiu fazer
técnico...
Roberto: Foi muito duro. Uma situação deprimente; você passava no corredor
da ETESP e via eu e ela dormindo.
Rosa: Foi cansativo...
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Roberto: Eu lembro do TCC do técnico nesse ano...
Rosa: Eu estava me sentindo sufocada.
Roberto: Foi incrível. A gente ficava 48h sem dormir.
Rosa: A gente fez o melhor TCC da ETESP, de informática. Os professores
falavam.
Rosa: A gente simulou a criação de uma empresa imaginária, a gente tinha que
criar softwares... A gente fez um projeto enorme. Pelo projeto, a gente foi para a
feira dos projetos do Centro Paula Souza, que mandam os melhores projetos, e o
nosso ganhou o segundo lugar de todos, 175 projetos de todo o estado.
Rosa: Então a gente se dedicou muito, por isso que a gente também morreu.
Entrevistador: Por isso que a gente?
Rosa: Acabou morrendo, porque a gente chegou muito cansado, não estava
aguentando o ritmo... Mas aí começou o cursinho. Você ia ao cursinho segunda,
terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo... porque tinha ainda simulado.
Roberto: Mas o técnico foi muito importante porque a gente criou uma
responsabilidade enorme com isso. Disciplina...”
(Entrevista com Roberto e Rosa que fizeram, ao mesmo tempo em que o ensino
médio na Federal, o curso técnico de informática na ETESP).
Por vezes, nas entrevistas, a relação desses jovens com a cultura, tanto técnica quanto
erudita, 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 – única oportunidade para muitos deles de sair do país – porque “é um destaque
no currículo”. Os jovens não conseguem vestir seu discurso com uma roupagem simbólica
que converte o trabalho em entrega desinteressada à realização pessoal de uma vocação. Por
isso, alguns deles demonstram claramente certo cálculo na relação com a cultura. Ela não é
uma herança que se dissimula na familiaridade; pelo contrário, esses jovens levam a cultura
de forma demasiadamente séria, é uma questão de vida ou morte para eles, não conseguindo
se distanciar e agir de forma desenvolta em relação a ela.
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 dos materiais de divulgação científica,
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literária e artística, como é possível observar nas respostas ao questionário sobre as revistas
que eles leem: as revistas Superinteressante, Galileu, Bravo, Cult, Le Monde Diplomatique,
Scientific American foram mais mencionadas que as revistas semanais Veja, Época, Carta
Capital. Como vimos no capítulo anterior, esse tipo de consumo cultural pode parecer, aos
olhos daqueles que possuem alto capital cultural, como voracidade, um apetite desmedido,
uma relação apressada com a cultura.
Segundo Bourdieu (2007, p. 316), na pequena burguesia ascendente francesa,
[...] se as frações mais ricas em capital econômico, a saber, os
pequenos e médios comerciantes, artesãos ou proprietários de terras,
orientam-se de preferência para a poupança, ao passo que as frações
mais ricas em capital cultural (os quadros médios e os empregados)
recorrem, principalmente, à escola, uns e outros têm em comum o fato
de investir disposições ascéticas em suas estratégias econômicas e
escolares de modo que se transformam na clientela ideal do setor
bancário e da escola.
No nosso caso, os pais dos jovens da Federal ainda estão mais próximos daqueles
que possuem disposições de poupança econômica, ainda que em alguns casos, essa
poupança econômica possa se converter em um recurso para o acúmulo de capital cultural,
como no financiamento de intercâmbio para os filhos durante o próprio ensino médio ou no
ensino superior. 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, disposições monopolizadas pelas classes
dominantes com ascendência retratadas por Bourdieu em A distinção.
Vejamos a descrição da primeira visita ao Museu de uma das entrevistadas que
permite problematizar a relação desse grupo de jovens com a cultura:
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
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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.
(Gisele cursa atualmente Direito na USP, entrevista em 20/10/2009)
Há, nesse trecho, em primeiro lugar, a tentativa de afirmar o dom, e de se
autoafirmar, 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, reencantar,
retornando ao mito familiar – “eu também adoro arte impressionista por causa deles”.
Os pais, como vimos no capítulo II, são fundamentais para a conquista do capital
cultural, pois já deixam aos filhos um pequeno pecúlio cultural – “lá em casa, se você for ver
é cheia de quadros impressionistas, que minha mãe gosta” – e são, em seguida, ultrapassados
pelos jovens que, por intermédio da escola – “tinha na escola uma atividade sobre o Miró” –,
passam a sonhar com um universo cultural mais amplo.
A ruptura relativa com o universo cultural dos pais é ainda mais evidenciada em um
trecho da entrevista com a mãe de outro aluno quando ela discute o lazer em família:
Eu gosto de fazer viagem... Eu nunca tinha ido para o exterior; aí a
gente resolveu ir para a Argentina, ver a cultura, o ambiente diferente.
E eles [os filhos] gostam de ir para Museu, esses lugares que para mim
são um saco.
Eles gostam muito de ler?
Muito. O Leandro lê um livro de filosofia como se ele estivesse lendo
um gibi. A gente tem uma biblioteca lá em casa. Ele compra um livro
por semana. Ele fala: “Mãe, lê esse livro aí”. Eu digo: “ah tá” [risos].
Ele quis que eu lesse um livro de mil oitocentos e pouco, de leitura
muito difícil. Eu comecei, mas não gostei não. Ele gosta... Ele me liga
e diz: “Mãe, eu estou na Livraria Cultura, posso comprar um livro?”.
Eu digo: “Pode, Leandro”. Você acha que eu posso falar não?
(...)
Eu o fiz tirar carta [de habilitação], eu o obriguei.
Ele não queria?
Não. Ele não queria. Aí ele tirou. Eu falei para ele: “Leandro, a gente
vai vender a casa e eu vou te comprar um carrinho”. “Mãe, eu preferia
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que você comprasse um notebook para mim”. Eu dizia: “Eu não estou
entendendo. Um homem de 19 anos não quer um carro?”
É outra geração...
Pois é... Aí ele diz: “mãe, vai ter a expansão do metrô do lado da USP.
Para quê um carro?”. A gente mora perto do metrô, mas tem que pegar
um ônibus. Ele dizia: “mãe, para quê um carro?” Mesmo assim, esse
ano, no final, eu vou dar um carrinho para ele, porque ele namora
também, sai tarde, não tem como voltar e a gente fica preocupado.
(Sônia, mãe de Leandro, 25/03/2010)
A mãe de Leandro possui um estilo de vida próximo do descrito por Roberto Grün
(2002), onde a aquisição de um capital cultural está submetida ao projeto familiar de dar
continuidade aos negócios da família e às particularidades do grupo étnico e da situação de
imigrantes, no caso estudado por Grün os armênios, que buscavam se estabelecer na cidade
por meio do acúmulo econômico e de um consumo de ostentação. A aquisição do carro aos
19 anos é algo lógico para os pais, expressão da conquista individual e do relativo
estabelecimento na cidade; já os filhos preferem apostar suas fichas no campo da cultura,
cultivando um estilo de vida relativamente diferente dos pais.
Retomando o argumento apresentado no segundo capítulo, após a terceira e a quarta
geração de imigrantes, as conquistas econômicas não são mais suficientes para a formação
de um grupo estabelecido na cidade; é necessário, inclusive em função da transformação da
estrutura das ocupações na cidade, um investimento maior e mais sistemático em termos de
cultura por intermédio da escola. No caso desses jovens, grandes acumuladores de capital
escolar, é necessária certa recusa dos investimentos ligados ao acúmulo de capital
econômico, pelo menos nesse período de sua juventude, para abrir espaço para o ethos
exigido pelo investimento cultural em suas condições objetivas, sem uma grande herança
cultural e econômica; é necessário, portanto, converter os capitais, mantendo a ordem, o
pendor ascendente da trajetória familiar, por meio de uma transformação relativa.
Segundo Bourdieu, e também Balzac, citado em epígrafe no capítulo IV, o tempo é
um recurso escasso, talvez o mais escasso de todos, que precisa ser investido quer no
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acúmulo de capital econômico (a inserção no mercado de trabalho durante a juventude, a
administração dos negócios familiares etc.), quer no acúmulo primitivo de capital cultural,
que, no futuro, poderá favorecer o retorno econômico e funcionar, como pensam os
economistas, como um capital humano. Alguns, é claro, conseguem comprar o tempo de
outros – contratando empregadas domésticas, secretárias, babás, funcionários –,
economizando seu próprio tempo para investir onde obtêm maiores rendimentos econômicos
ou culturais, enquanto a maioria precisa alienar o seu tempo para sobreviver. Porém, como
demonstrou Bourdieu ao estudar as frações das classes dominantes em A distinção que se
distribuem em uma estrutura em quiasma, não há como acumular alto capital econômico e
alto capital cultural ao mesmo tempo – existem algumas poucas exceções a essa lei
sociológica básica, os prodígios sociais, por exemplo, que vivem da alta cultura e
conseguem obter ou manter, no caso dos herdeiros, um grande patrimônio econômico. Para
abrir o leque de possibilidades na aquisição da cultura, os jovens da Federal precisam, ainda
que seja apenas nessa fase da juventude, fechar o leque de possibilidades que eles teriam em
relação à aquisição de capital econômico; eles podem, portanto, postergar sua entrada no
mercado de trabalho, graças à capacidade econômica dos pais de proporcionar a condição de
jovens e estudantes a seus filhos, que provavelmente se estenderá até o término da
graduação, durante um tempo mais amplo do que aquele que eles próprios tiveram.
A mãe de Leandro, socializada em outra geração – o recorte geracional, segundo
Bourdieu (2002), não é assinalado pela idade, mas pelas mudanças na estrutura social que
são incorporadas pelas pessoas –, quando para ser reconhecido como adulto em seu grupo
social era necessária a posse de um carro, se espanta com a atitude do filho: “um homem de
19 anos não quer um carro?”. A visita aos museus, a leitura de livros de filosofia do século
XIX, as viagens com fins culturais são estranhas aos pais, mas essenciais para a
conformação de um novo estilo de vida na geração dos filhos. A mãe não fica desapontada
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com essa atitude do filho – não se trata aqui, portanto, como por vezes se descreve nas
análises sociológicas sobre a ascensão social, da produção de um distanciamento que é
marcado pela culpa daquele que ascende, e pela atribuição de ingratidão àquele que se
distancia da família. A mãe é extremamente orgulhosa das realizações acadêmicas do filho e
sente certa inveja da determinação dele nessa luta constante pela conquista da cultura.
Em entrevista com Mauro, ex-aluno da Federal e atualmente estudante de Direito na
USP, podemos também constatar o distanciamento cultural do filho em relação aos pais
graças à escola. Interessante que ele também traz à baila a compra do carro como negação da
aquisição, pelo menos durante a juventude, da cultura, comparação similar àquela realizada
pelos jovens pesquisados por Grün – ou o carro ou a cultura – que portam, justamente, um
estilo de vida criticado pela maioria dos jovens da Federal entrevistados: ser jovem, dono de
um carro e portar camisas de grife.
Minha prima tem um menino de quatro anos. Ele queria um carrinho,
um carro de verdade. Ela falou: “quando você tiver 18 anos você
trabalha e compra”. Aí eu fiquei revoltado. Em vez de falar que quando
ele tivesse 18 anos, ele estaria estudando, só para depois no futuro
poder comprar quantos carros quiser, você já impõe que ele vai ter que
trabalhar. Nossa, isso acaba matando gerações que não evoluem porque
acham que... Tem gente que precisa trabalhar, mas quem não precisa já
se perde. Em vez de valorizar o estudo, tem muita gente que não
valoriza mesmo. Tem gente que não gosta nem de ler. Isso é um
absurdo. Isso acaba matando, quando em vez de falar que o cara vai
estudar, se formar, e depois ganhar dinheiro. Você trabalha um ano e
ganha tanto. Agora se você estuda cinco anos e trabalha depois um ano,
você ganha mil vezes mais.
(Mauro, entrevista em 01/03/2010)
O carro não é totalmente negado pelo jovem; ele posterga a aquisição desse bem,
dimensionando a rentabilidade dos anos de estudo a mais propiciados pelo distanciamento
do reino da necessidade, do trabalho e do consumo ostentatório. Sua relação com os estudos
transparece aqui instrumentalidade – trata-se de estudar para no futuro poder ter quantos
carros quiser, uma definição indígena do capital humano formulado pelos economistas –,
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ainda que em outros trechos da entrevista suas declarações se aproximem mais da realização
do ethos das classes dominantes, a entrega apaixonada a uma vocação desinteressada.
Mauro declara que nem todos os jovens possuem condições objetivas para escolher
entre trabalhar e estudar, porém se revolta quando seus familiares, que possuem esse
privilégio, abrem mão dele nas projeções que fazem para seu pequeno primo. Ora, a crítica
que ele faz à família é uma forma de autodefesa, uma vez que a declaração de que com 18
anos a criança terá que trabalhar para conquistar seu próprio carro afronta sua identidade,
estudante de Direito da USP que não quer trabalhar enquanto cursa a graduação,
postergando, assim, a aquisição econômica para conseguir obter uma formação acadêmica
sólida.
Prática cultural – reconhecimento dos espaços legítimos de consumo
cultural em São Paulo
Esses alunos demonstram conhecer o circuito artístico da cidade de São Paulo,
reconhecendo a legitimidade de tais espaços. Porém, como o tempo se tornou
escasso no final do ensino médio, tais lugares foram raramente frequentados por
eles no período das entrevistas, ainda que no primeiro e no segundo ano muitos
reforçaram – ou adquiriram, por intermédio da escola – a disposição culta
frequentando tais espaços.
***
“Domingo é um dia que eu não estudo. Eu fui agora, nesse final de semana, na
exposição no Centro Cultural Banco do Brasil sobre a Virada Russa. Fui e
adorei...”
(Gisele, aluna atualmente Direito na USP, entrevista em 20/10/2009)
“Você se sente cansada às vezes de tanto estudar? Estressada, chega aquela
semana que você meio que paralisa...
Toda hora. Esse semestre, principalmente. Porque eu abdiquei de lazer. Eu não
tenho mais ido para o cinema.
[...]
Que outras coisas que você gosta de fazer além de estudar?
Adoro cinema. Por causa da minha mãe. Mas uns filmes mais cults...
Blockbuster a gente não costuma ir ver no cinema, a gente loca DVD, se quiser.
Mas filmes são mais esses culturais...
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Unibanco, HSBC...
Sim. Belas-Artes. E é algo normal. A gente sempre vai”.
(Helena, entrevista em 17/11/2009)
“Vocês gostavam de ir ao cinema, bares, em que lugares?
Cinema, Paulista, Augusta, CineBombril, barzinho. Porque os melhores filmes
estão na Paulista. Aí a gente ia tudo para lá”.
(Leandro, entrevista em 13/11/2009)

O cinema é uma arena cultural mais próxima desses jovens, sobre a qual eles se
sentem mais à vontade para conversar. Os alunos reconhecem quais são os espaços da
cultura legítima e consagrada na cidade, principalmente no que se refere ao cinema
denominado artístico: indicam a Avenida Paulista como o local de lazer mais frequentado.
Contudo, alguns estudantes da escola, em geral jovens oriundos de famílias com uma pobre
herança cultural – pais sem diplomas superiores – e mais próximos dos esportes na Federal,
possuem uma relação ambígua com a cultura legítima. Eles reconhecem que os filmes mais
artísticos e legítimos são aqueles dentro do circuito dos festivais de cinema que ocorrem na
cidade de São Paulo, exibidos nas salas de cinema localizadas próximo da Avenida Paulista
e não aqueles classificados por eles como Blockbusters, exibidos nos Shoppings. Porém,
apesar de reconhecer qual seria o tipo de consumo legítimo, o gosto artístico de alguns
desses jovens se localiza no segundo gênero de filmes:
Nunca foi o meu gênero o cinema, o teatro. A última vez que eu fui a
um teatro já deve fazer bem uns seis, sete anos. Nunca me chamou a
atenção. Minha base cultural é muito mais para o que eu leio, pelas
conversas... Às vezes tem uma manifestação cultural... Como... o
Centro Cultural Banco do Brasil, que eu conheci pela própria Federal.
Eu vou às exposições. Agora teatro, cinema, não. Eu vou ao cinema por
lazer mesmo. Se é um filme mais cultural, eu fujo. Eu não vou dizer
que eu gosto não. Cinema eu vou para rir ou para ver sangue, quando é
filme de guerra. Mas eu não curto não.
(Rodrigo, atualmente estudante de Direito/USP, entrevista em
03/05/2009)
Uma exceção no colégio é Bianca, filha de um político a nível regional na cidade de
Guarulhos. Como já vimos, essa aluna possui uma herança cultural muito superior àquela
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encontrada entre os outros alunos da Federal: seu avô paterno é professor da FFLCH-USP;
sua avó foi professora de química do colégio Dante Aleghieri e do colégio Bandeirantes,
além de uma das primeiras psicanalistas do país. O reconhecimento do espaço legítimo das
artes na cidade de São Paulo manifestado por essa jovem é enorme; ela se distancia,
portanto, dos jovens da Federal por frequentar os teatros de vanguarda da cidade –
pouquíssimos alunos do colégio frequentam teatro –, ler revistas científicas da área de
ciências humanas, assim como por conhecer os principais museus de arte do mundo101.
Distanciamento cultural dos antigos amigos
Bianca, como vimos, distancia-se dos demais colegas da Federal por portar uma
relação de naturalidade com as belas artes. Em relação a seus antigos amigos da
escola de ensino fundamental, essa distância é ainda maior, pois, diferentemente
dos alunos da Federal, eles não valorizam nem reconhecem a disposição culta
de frequentar museus, teatros etc. Suas antigas amigas são descritas como
“pessoas fúteis”, preocupadas apenas com relacionamentos e consumo – uma
delas ganhou um carro do pai quando fez 18 anos.
Sua mãe, que você descreveu como dominadora, encontrou algum problema em
você ir para a Federal, um colégio distante da casa dos seus pais? Porque você
precisava de liberdade para pegar ônibus e tal...
Nesse sentido, ela estava tranquila... Ela queria me dar certa liberdade de vida.
Ela estava disposta. Até porque ela não gostava das minhas relações no
Pathernon [antigo colégio de ensino fundamental], ela não gostava das amigas
fúteis. Ela implicava. Era horrível, porque era uma coisa que eu não tinha
preconceito. Ela implicava com minhas amizades; ela não gostava de uma
amiga minha que a mãe dela deixava tudo. A mãe dessa amiga era meu ídolo
[risos]. E a fulana de tal era uma loira, perua. Mas se eu a deixasse escolher por
mim... Ela gosta da Federal, hoje ela é grata por eu ter feito Federal...
Essas suas amigas “fúteis”, como você chamou, hoje em dia você está distante
delas?
Nada, eu as vi ontem. Eu só tive três amigas no Pathernon. Mas há certo
distanciamento. A gente se encontra, bate papo, fala de coisas, das pessoas,
fofocas... Mas em dozes homeopáticas, eu as vejo a cada dois meses. Há certo
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Além da prática de esportes e do consumo cultural, os jovens, principalmente os meninos, gostam de jogar
os jogos virtuais entre amigos pela internet. Um dos entrevistados na Federal, inclusive, é um campeão em um
desses jogos. Ele disse que costumava passar mais de seis horas por dia jogando; no final do terceiro ano, essa
quantidade de tempo despendida diminuiu consideravelmente. Outros alunos da Federal cultivam blogs onde
postam textos literários e pessoais. Infelizmente não obtive dados consistentes para abordar a prática ligada à
internet e ao uso do computador dentre esses jovens.

189

carinho, mas eu me distanciei. Sabe, não é uma coisa que eu admiro. Uma, por
exemplo, que fez dezoito anos e acabou de ganhar o carro, e está indo para
Cancun, matriculada na Casper Líbero. É outra cabeça. E há certo
distanciamento, e um pouco uma posição firme da minha parte de falar: “eu
acho isso besta”. Sabe, ela falando de coisas fúteis, eu digo “que coisa besta”.
Eu conquistei meu espaço lá, e elas gostam. Eu sou diferente delas. Isso não é
um grande empecilho.
(Bianca, atualmente aluna de Psicologia na USP, entrevista em 23/01/2010)

Muitos alunos da Federal são apaixonados por literatura (apenas 8 alunos não
responderam à pergunta: qual foi o último livro que você leu?). Alguns – seis entrevistados
– disseram que passaram a gostar de ler os clássicos da literatura mundial em função do
projeto oferecido pela escola, pelos “melhores professores do colégio”, segundo os alunos.
Eles leram nesse projeto: Voltaire, Flaubert, Goethe, Dostoievski, Tolstoi, Camus, Kafka,
dentre outros. A Federal, como vimos no capítulo I, possui projetos obrigatórios de
educação interdisciplinar oferecidos em todos os anos do ensino médio aos alunos, dentre
eles: o projeto de literatura mundial, de artes plásticas (com visitas monitoradas a Museus),
de música, de cinema, sobre a cidade de São Paulo (ministrado pelas professoras Paula e
Luana). Esses projetos possuem um sucesso relativo, já que a maioria dos alunos,
principalmente a partir do terceiro ano do ensino médio, concentra todas suas energias e
tempo na dedicação ao vestibular. Alguns, contudo, tentam conciliar uma formação mais
geral – lendo os livros de literatura estrangeira do projeto interdisciplinar – com a formação
focada no vestibular.
Na tabela VI, podemos constatar o gosto dos alunos em matéria de literatura ao
responder à pergunta no questionário: qual foi o último livro que você leu? Uma pergunta
desse tipo pode não somente avaliar qual livro de fato os alunos leram, como também as
disposições cultas de reconhecimento da cultura legítima escolar. Há uma minoria de alunos
que lê livros extraescolares, como no caso daqueles que estão à frente da escola, lendo livro
de literatura de vanguarda que não é reconhecida ainda pelos próprios professores do
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colégio, ou, no caso daqueles mais desprovidos de capital cultural, que estão aquém da
escola, realizando a leitura de livros infantojuvenis (Harry Porter; A cabana; Lua Nova etc.)
ou de autoajuda (A arte de enganar; Pai rico, pai pobre, etc.), já que a maioria concentra seu
tempo e energia na leitura de livros ligados ao vestibular ou à escola.
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Tabela VI – Prática de leitura dos alunos
Qual foi o último livro que você leu?
Livros
n. Livros
Capitães de areia
54 Enfance
Vidas secas
29 Fortaleza digital
A peste
16 Guerra e paz
O cortiço
11 Guia de Fotografia
Antologia poética (Vinicius de Moraes)
9 Imperador 4
As cidades e as serras
8 Intermitências da morte
Dom Casmurro
7 Invenções da Idade Média
Memórias do subsolo
5 Iracema
Os trabalhadores do mar
4 Japonese Art
Eugenie Grandet
3 Lênin – Biografia
A cabana
3 Macunaíma
Harry Porter
3 Memórias de um sargento de Milícias
Auto da barca do inferno
2 Memórias póstumas
A metamorfose
2 Morro dos ventos uivantes
Lua Nova
2 Nove Noites
Amanhecer
2 O coro de dez negrinhas
A arte de enganar
1 O diálogo
A canção da espada
1 O erro de Descartes
A civilização Asteca
1 O estrangeiro
A era dos extremos
1 O Hobbit
A escolha dos três
1 O homem que calculava
A evolução das coisas úteis
1 O idiota
A história da especulação financeira
1 O iluminado
A história da humanidade contada pelo vírus 1 O ladrão de raios
A menina que roubava livros
1 O macaco nu
A misteriosa morte
1 O menino do pijama listrado
A montanha mágica
1 O que é contracultura
A morte de Ivan Ilich
1 O que Jesus disse...
A picada do escorpião
1 O restaurante no fim do universo
A torre negra
1 O vendedor de sonhos
Admirável mundo novo
1 Orgulho e preconceito
Anna Karenina
1 Os cinco porquinhos
Armas, germes e aço
1 Os irmãos Karamasov
As venturas de Huckebery Finn
1 Os miseráveis
As meninas
1 Pai rico pai pobre
Assim Falou Zaratustra
1 Perfume
Caçador de pipas
1 Por que o bocejo é contagiante
Candido
1 Por que não sou cristão
Cem anos de Solidão
1 Que loucura – Woody Allen
Cinderela chinesa
1 Raízes do Brasil
Código da Vinci
1 Sagarana
Contos Machado de Assis
1 Se um viajante...
Darwin e a ciência
1 Sem medo de viver
Deltora Quest
1 The tales of beadle the board
Discurso sobre a origem da desigualdade...
1 Turma da mônica
Ditadura escancarada
1 Ubik
Édipo Rei
1 Uma história das emoções
Eles não usam Black Tie
1 Uma mudança extraordinária
Elogio da Loucura
1 Vinte mil léguas submarinas

n.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

192

Como podemos observar, os livros mais lidos são aqueles presentes na lista da
Fuvest de 2010102, compreensivelmente, já que o questionário foi aplicado em agosto de
2009, alguns meses antes da prova desse vestibular. Capitães de Areia lidera a lista, pois os
alunos que frequentavam o cursinho Etapa na época de aplicação do questionário na escola
estavam estudando justamente esse livro, se preparando para o exame vestibular. Em
seguida, Vidas Secas, outro livro obrigatório exigido pela Fuvest. Em terceiro lugar,
encontramos a primeira surpresa: A peste, de Albert Camus. Uma surpresa relativa, pois os
16 alunos que mencionaram esse como o último livro que leram são integrantes do projeto
de literatura mundial da escola, assim como os alunos que citam outros livros da literatura
mundial consagrada: Memórias do subsolo, Eugénie Grandet, A metamorfose, dentre outros.
Leitores vorazes
Em relação ao seu gosto. O que você prefere ler? Essa literatura internacional,
brasileira, que tipo de revistas...
Eu leio de tudo. Em geral, um pouco de cada. Eu já li best-sellers, Stephen King,
esses clássicos da literatura mundial, nacional. Mas em geral, ultimamente, o que
eu ando lendo está sendo para a escola. E como eu fiz esse curso de inglês, eu
estudei muito literatura britânica, e irlandesa: James Joyce. Li também Saramago,
esses dias. Tudo isso que eu comentei, os clássicos. De revista, eu assinei
Superinteressante há um bom tempo. Eu lia, e achava uma revista bacana por ter
assuntos de todo tipo. Mas recentemente, como eu quero fazer Relações
Internacionais, e tudo mais, eu comecei a comprar outras mais específicas, como
Le Monde, outras de cultura, como a Bravo. Eu estou lendo mais essas revistas.
(Leandro, entrevista em 13/11/2009)
O que você gosta de ler?
Eu sempre gostei muito de escrever e de ler. Eu até coloquei na pesquisa que eu ia
fazer São Francisco para ser escritora também. Porque muitos escritores fizeram
Largo São Francisco... A Lygia Fagundes Telles, eu a adoro...
Fantástica. As meninas, um romance incrível. E está em cartaz uma peça...
É, mas não vai dar tempo. Os contos também. Eu sempre gostei de escrever contos,
mas depois eu jogo fora. Porque escrever é uma coisa, mas depois ler o que você
escreveu é outra. Mas um dia eu pretendo começar um romance... Até a Helena
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A lista de livros obrigatórios da Fuvest 2010 é a seguinte: Auto da barca do inferno (Gil Vicente);
Memórias de um sargento de Milícias (Manuel Antônio de Almeida); Iracema (José de Alencar); Dom
Casmurro (Machado de Assis); O cortiço (Aluísio Azevedo); A cidade e as serras (Eça de Queiroz); Vidas
secas (Graciliano Ramos); Capitães de areia (Jorge Amado); Antologia poética (Vinícius de Moraes).
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falou que vai fazer Audiovisual, fazer filmes... Aí a gente pensa que eu vou
escrever o livro e ela vai adaptar para o cinema, e essas coisas.
Que tipo de literatura você gosta?
Eu sou viciada em Shakespeare. Leio várias vezes. Estou relendo Hamlet. Os
clássicos, Baudelaire, Poe, Dostoievsky.
(Julia, entrevista em 29/11/2009)

A prática de leitura dos alunos não está nem aquém, como costuma acontecer na
maioria das escolas públicas que atendem as classes trabalhadoras, nem além do cânone
escolar, como ocorre no colégio São Tomás, pesquisado por Almeida (1999), cujo público
pertence às frações intelectuais da classe dominante103. Os alunos da Federal citam autores
que são representativos de escolas literárias, classificados e codificados pelos professores e
livros didáticos, e consagrados pela cultura escolar ao serem relacionados na lista obrigatória
do vestibular. Não há, com raras exceções, um contato dos jovens com as produções de
vanguarda ou as obras que estão em vias de se consagrar mais recentemente. Há um gap de
tempo entre a produção da obra e a apropriação dela por esses jovens, que correm atrás do
tempo perdido em relação àqueles que possuem uma socialização precoce no mundo das
belas artes. Os investimentos culturais, segundo Bourdieu, variam de acordo com a forma de
aquisição da cultura, se o capital cultural foi herdado na tenra idade, como nas famílias que
possuem títulos de ascendência cultural, ou conquistado por intermédio da escola: “Aqueles
que adquirem, pela e para a escola, o essencial de seu capital cultural fazem investimentos
culturais mais „clássicos‟ e menos arriscados que as pessoas que receberam uma importante
herança cultural” (BOURDIEU, 2003, p. 64). A arte de vanguarda, nesse sentido, está
completamente distante do universo cultural dos jovens da Federal, com raras exceções.
Almeida (1999, p. 140) argumenta que a distância dos jovens em relação à cultura
escolar pode ser visualizada por meio de um índice simples: a citação de obras de países
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Dentre os autores que os alunos do colégio São Tomás citaram na pesquisa de Almeida (1999, no livro, a
autora suprimiu esse trecho, por isso cito aqui a tese de doutorado), aparecem: Jerome Salinger, Otto Friedrich,
Ken Follet, John Steinbeck, Isaac Isamov, James Clavels, Noan Gordon, Michael Crichton, Howard Lovecraft,
Carlos Castañeda, Anne Rice, Alfred Hitchcock, dentre outros.
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estrangeiros, à exceção de Portugal, já que o currículo nacional de ensino médio canoniza
nossas raízes literárias portuguesas:
[...] o número de autores não brasileiros e não portugueses citados pode
revelar também a proximidade ou distância das leituras ditadas pela
escola, já que o currículo oficial não prevê, para o secundário, o estudo
de outras literaturas nacionais além dessas. Isso não significa, é claro,
que essas leituras não tenham sido adquiridas dentro da escola. O
importante é que elas, por não se incluírem na categoria das leituras
escolares, podem contribuir para a construção de uma representação
não escolar do colégio que as adota.
Ora, na Federal, os alunos que citam autores estrangeiros, o fazem graças à própria
escola que, por possuir como característica institucional a recusa da urgência do vestibular,
como vimos no capítulo I, oferece a eles o acesso a uma cultura não herdada e pode parecer
e se autorepresentar, paradoxalmente, como uma escola não escolar ao oferecer aquilo que a
maioria das outras escolas não oferece: o acesso às literaturas estrangeiras, por exemplo.
Esse ano, eu fiz o projeto de literatura, que eu acho que foi o melhor de
todos. A gente leu Dostoievsky, literatura contemporânea, Camus,
excelentes escritores, Eliot, James Joyce, só os mestres, Victor Hugo.
Nós começamos lendo Fausto...
Uma literatura que foge do vestibular. Que bacana!
Totalmente. Mas eu acho legal essa escola porque ensina coisas que
não estão nem aí com o vestibular. Foge do conhecimento chato. Você
aprende coisas muito legais que você sabe que não aprenderia se o
professor só ficasse preocupado com o vestibular. Se fosse assim, você
ia chegar na aula de sociologia: Weber, Durkheim, Marx, o que o Marx
disse. Ia ficar nisso e seria um saco. Biologia: o cara põe as coisas na
lousa, você decora e já era. Não era isso que eu queria. E aqui isso vai
além. Quem gosta consegue se dar super bem. Tem aula de projeto que
ficam dez pessoas na sala, conversando; às vezes trinta, e dez saem da
sala, só pegam presença. É uma das vantagens, inclusive, da Federal,
que quem está interessado acaba ficando mais centrado ali. E tem mais
atenção dos professores. Porque tem muita gente que estuda aqui e não
está nem aí. Tem gente que faz cursinho e não está nem aí.
(Leandro, 13/11/2009)
Além da escola, as interações entre os próprios jovens, com alto sucesso escolar e
com boa vontade cultural, incentivam e, por vezes, obrigam a descoberta de autores
consagrados: “você ainda não leu?” “Você ainda não viu o filme de...?”. Por isso mesmo, ao
depender da escola e das interações que se dão na escola, com os professores ou entre os
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pares, a maioria dos alunos da Federal não possui a autodidaxia legítima104 valorizada pela
escola para a aquisição de uma cultura livre, como se encontra, por exemplo, entre os alunos
do São Tomás (ALMEIDA, 2009). Assim, os alunos da Federal, por adquirirem a cultura por
intermédio da escola, são dependentes da orientação dos professores, não sendo totalmente
autônomos, como a autoimagem construída por eles reivindica, analisada no capítulo III, ao
se definir como mais maduros que seus colegas de outras escolas de ensino médio que
estariam em seu horizonte de possibilidades, tanto públicas, quanto particulares.
Pelo fato de ainda 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, alguns desses 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, parecendo, portanto, vorazes e
afoitos na sua prática de consumo cultural. 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 e continuam se
sacrificando – por isso as conquistas e os sofrimentos de seus pais e avós se tornam um
espelho, uma referência, como vimos no capítulo II. Na geração dos alunos da Federal, o
principal objeto de sacrifício é a cultura. Eles cultivam, portanto, um amor um pouco
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Bourdieu (2003, p. 28) argumenta que o título escolar, principalmente os mais elevados na hierarquia do
sistema de ensino francês, autoriza seus portadores ao pedantismo que não é visto como tal, ou seja, o
autodidatismo legítimo porque seu portador é autorizado a se enveredar em uma seara que não é a sua por
formação, resultando em louros de reconhecimento por ser portador de uma cultura livre que escapa do escolar
e da especialização, ao passo que o autodidata ilegítimo, sem títulos escolares, é confrontado com toda espécie
de denúncia de seu pedantismo ao tentar entrar em uma seara onde só os eleitos e autorizados o podem fazer.
Bourdieu se utiliza aqui de uma crítica ácida ao modelo de intelectual parisiense, inclusive citando LéviStrauss: “Nada há de paradoxal no fato de que a instituição escolar defina, em seus fins e seus meios, o esforço
de autodidaxia legítima pressuposta pela aquisição de uma „cultura geral‟, aliás, empreendimento cada vez
mais fortemente exigido à medida que alguém se eleva na hierarquia escolar (entre as seções, disciplinas e
especialidades, etc. ou entre os níveis). Ao utilizar a expressão essencialmente contraditória – autodidaxia
legítima –, pretendíamos indicar a diferença de natureza que separa a „cultura livre‟, altamente valorizada, do
detentor de diplomas e a cultura livre ilegítima do autodidata: o leitor da revista Science et Vie que fala de
código genético ou de tabu do incesto expõe-se ao ridículo desde que se aventure fora do universo de seus
semelhantes, enquanto Lévi-Strauss ou Monod limitam-se a extrair um suplemento de prestígio de suas
incursões no terreno da música ou da filosofia”.
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interesseiro por ela; contudo, 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.

5.2 A escolha da tradição: campo de possíveis em relação ao futuro universitário
Na década de 2000 no Brasil, a possibilidade de escolher um curso de ensino
superior continua sendo um privilégio para jovens de determinadas classes sociais, um
privilégio ainda maior quando se tem como opção privilegiada no campo de possíveis as
instituições públicas paulistas de ensino superior, ou ainda as instituições particulares
reconhecidas no país por seu prestígio social e acadêmico.
A grande maioria dos alunos da Federal não tem dúvida sobre qual instituição de
ensino superior irá cursar: como primeira opção aparece, sistematicamente, a Universidade
de São Paulo – as exceções ficam por conta de alguns cursos específicos, como, por
exemplo, em relação à Medicina, onde a Unifesp surge como primeira opção para muitos
jovens, e em relação à Administração, campo no qual se destaca a Fundação Getúlio Vargas,
ainda que muitos jovens da Federal não possam optar por essa instituição em função das
altas mensalidades e a ausência de bolsa de estudo –; como segunda opção, surge no campo
de possíveis as instituições públicas do interior (Unesp, Unicamp, UFSCar), ou ainda de
outros estados (UnB, UFRJ, UFMG), e as faculdades particulares com relativo
reconhecimento acadêmico (PUC, FAAP, Mackenzie, Mauá, FEI), e, como terceira opção,
as universidades particulares sem reconhecimento acadêmico (Anhembi Morumbi, UNIP,
Uninove). Essa terceira opção, a faculdade particular sem prestígio acadêmico nem social, é
mencionada por menos de 4% dos alunos da Federal, já que a maioria argumentou que
preferiria cursar mais um ou dois anos de cursinho, após o término do ensino médio, caso
não passassem direto nos vestibulares para as universidades públicas e particulares mais
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concorridas. Em função da renda familiar e também do capital cultural acumulado, a maioria
desses jovens e suas famílias dispensa o Prouni (Programa Universidade para Todos) do
Governo Federal. Essa ausência no horizonte de possíveis das faculdades particulares sem
prestígio é compreensível por algumas razões ligadas à trajetória da família dos jovens: os
pais, ao obterem nos anos 1970 e 1980 um diploma superior, almejam ser ultrapassados por
seus filhos, e como o pendor da trajetória familiar é ascendente, só resta a esses jovens uma
alternativa: ultrapassar seus pais por meio do ingresso nas universidades de maior prestígio
no país. Esse sonho só se torna realidade, assim como a ausência do sonho em cursar uma
universidade particular, se as condições objetivas e subjetivas – alicerçadas em uma posição
no espaço social – proporcionam a eles os recursos necessários para disputar as competições
escolares mais acirradas.
Estamos, portanto, distante da “geração enganada”105, retratada por Bourdieu (2007)
em A distinção, ainda que, possivelmente, os jovens da Federal possam vir a se deparar com
uma desvalorização relativa de seus diplomas, conquistados nas universidades públicas,
quando terminarem o ensino superior. Contudo, esses jovens possuem perspectivas bem
pragmáticas e realistas em seus cálculos e projetos de futuro – como se diz no senso comum:
“sabem o que querem”, possuem uma determinação social que não se encontra facilmente
entre jovens com 17 anos pertencentes a outras classes sociais.
A descrição de Wilson Almeida (2006) da trajetória de alunos oriundos das classes
populares que conseguiram entrar na USP, depois de muito sacrifício e, em geral, com uma
idade elevada, pode aqui nos servir de contraponto. Não se encontra entre esses jovens
oriundos das classes populares, que cursaram escolas públicas periféricas em São Paulo,

105

Bourdieu (2007, p. 136) descreve a geração enganada pelo sistema de ensino francês, da seguinte maneira:
“Tendo ingressado, recentemente, no ensino secundário, as classes são levadas a esperar, pelo simples fato
desse acesso, o que este proporcionava no tempo em que, praticamente, estavam excluídas desse ensino. Tais
aspirações – que, em outro tempo e para outro público, haviam sido perfeitamente realistas por corresponderem
a oportunidades objetivas – são frequentemente desmentidas, de forma mais ou menos rápida, pelos veredictos
do mercado escolar ou do mercado de trabalho”.
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alguns deles no ensino noturno, nenhum prodígio – ainda que eles o sejam em relação ao seu
meio relativamente desprovido cultural e economicamente –, encontramos apenas
retardatários na corrida à cultura, que tentam com uma idade superior aos 18 anos conquistar
um universo cultural totalmente estranho ao seu convívio familiar. Para explicar as razões
desse considerado improvável sucesso acadêmico em meios populares, Almeida recorre,
justamente, à descrição do convívio familiar, onde é possível visualizar o culto a uma ética
do esforço que esses jovens portam, adquirida principalmente no trabalho que muitos deles
realizam já na adolescência. Esses jovens pertencem a famílias das classes populares que
possuem uma diferença em relação às do mesmo meio: os pais dão muita atenção aos
estudos, possuem algum parente (ou amigos) com trajetória na universidade pública,
frequentaram colégios técnicos onde alguns professores são formados nessas universidades,
servindo de testemunho vivo e cotidiano da possibilidade de passar nos vestibulares.
Diferentemente dos jovens da Federal que “escolhem”, como veremos, os cursos
mais concorridos da USP e de outras universidades de prestígio acadêmico, possuindo
informações completas e sistemáticas sobre as hierarquias entre as instituições de ensino
superior, os jovens pesquisados por Almeida precisaram contar com o auxílio de algum
professor ou colega que oferecesse uma informação, ainda que imprecisa, sobre o sistema de
ensino, dizendo, por exemplo, que é possível entrar na USP, que ela não é uma universidade
paga etc. É importante frisar que temos um sucesso relativo em relação a esses jovens das
classes populares, pois a maioria deles está relegada aos cursos de licenciatura, menos
concorridos academicamente, e com menores retornos econômicos e simbólicos no mercado
de trabalho.
Segundo Almeida (2006, p. 66),
[...] ao contrário dos achados de algumas pesquisas sobre trajetórias de
indivíduos de baixa renda que conseguiram chegar ao ensino superior,
as quais apontam formas distintas de investimento pedagógico como
centrais para explicação [...], percebe-se que é um ambiente familiar
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calcado num ethos do esforço e responsabilidade que produziu
configurações nas quais o estudo teve condições de exercer algum tipo
de atração para tais estudantes; onde os filhos possuíam certa liberdade
para trilhar caminhos vários, sem imposições, contanto que cultivassem
o gosto pelo estudo – certa estabilidade emocional; pais trabalhadores
em ocupações de baixo prestígio, com baixo capital escolar, porém
com um papel ativo – sobretudo mães – em incutir o gosto pela leitura;
[...] Junto a tudo isso um grande esforço. É a confluência de tais
aspectos que foi determinante para a entrada desses estudantes na USP.
[grifos do autor]
Em relação aos jovens da Federal, portanto, podemos afirmar que as universidades
públicas já fazem parte do horizonte de possíveis deles, não se trata de um improvável
social. Aliás, muitos jovens disseram que sentiram um “peso nas costas” durante o terceiro
ano, era uma responsabilidade e uma obrigação passar na USP que eles mesmos se
atribuíam, independente da pressão dos pais. Voltemos ao trecho já citado no capítulo IV da
entrevista com Sônia, mãe de Leandro:
[...] meu medo [em relação ao filho ficar depressivo] era se ele não
passasse [no vestibular]. Então eu tentava prepará-lo, dizendo:
“Leandro, faz uma PUC”. “Eu não quero fazer PUC, eu não quero que
você pague R$1.600 de mensalidade na Faculdade”. Eu falei que não
tinha problema, porque ele ficou três anos sem me dar gastos. Ele dizia:
“Eu quero a USP, eu quero a USP”. Foi uma determinação que eu
invejo, de certa forma. Hoje ele está super bem.
(Sônia, mãe de Leandro, 25/03/2010)
O filho de Sônia cobra-se demais, não aceita, nem mesmo enquanto hipótese ou um
“plano B”, como se diz, não passar na USP e ter que se contentar com uma universidade
que, ainda que seja de qualidade, é particular e não possuí o mesmo reconhecimento
acadêmico e social da universidade pública. Se no caso dos jovens pesquisados por Almeida
(2006), os parentes e amigos, os colegas e professores de seus colégios que cursaram uma
universidade pública são exceções, a regra na Federal é encontrar ex-alunos do colégio
matriculados nas universidades com prestígio acadêmico e social e professores também
formados nessas universidades, reforçando, assim, a certeza de si necessária para almejar um
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futuro marcado pelo sucesso escolar, principalmente ao ser aprovado nesses vestibulares
altamente concorridos, como vimos no capítulo III.
Segundo Bourdieu, os jovens oriundos das classes populares se autoeliminam do
jogo escolar ao antecipar as chances objetivas de seu grupo social no sistema de ensino,
observando o fracasso da maioria de seus parentes e amigos mais próximos. Ocorre,
portanto, uma adequação entre as expectativas subjetivas e as possibilidades objetivas ao
comparar suas perspectivas com a de pessoas que ocupam a mesma posição na estrutura de
classes, ou ainda com alguém que serve como modelo de excelência (um professor, um
amigo, um parente etc.). É sociologicamente difícil, afirma Bourdieu, desejar o impossível –
a não ser no caso daqueles que são totalmente destituídos de qualquer recurso. Segundo
Bourdieu (1992b, p. 310), os jovens realizam uma espécie de estatística intuitiva ao
afirmarem: “isso não é para nós”.
[...] as disposições negativas no tocante à escola que levam a maioria
das crianças das classes e frações de classe mais desfavorecidas
culturalmente à autoeliminação, como, por exemplo, a depreciação de
si mesmo, a desvalorização da escola e de suas sanções ou a resignação
ao fracasso e à exclusão, devem ser compreendidas em termos de uma
antecipação fundada na estimativa inconsciente das probabilidades
objetivas de êxito viáveis para o conjunto da categoria social, sanções
que a escola reserva objetivamente às classes ou frações de classe
desprovidas de capital cultural.

No caso da Federal, temos justamente o contrário do que ocorre, em geral, nas
classes populares: ao observar que a maioria de seus amigos passou nas universidades
públicas, que quase todos seus professores estudaram nessas universidades, como vimos no
capítulo I, os jovens da Federal adquirem expectativas realistas de se matricular nessas
universidades.
Alguns poucos jovens da Federal podem se espelhar também em gerações
longínquas de parentes formados na USP, retratando como esse universo é muito familiar.
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No trecho abaixo, temos a comparação que um casal de namorados no colégio faz de suas
famílias, marcando as distâncias que os separam da USP:
Rosa: Meus pais, e muitos da minha família fizeram USP. É algo
familiar. Tanto que outro dia eu fui prestar uma bolsa para estudar no
Japão e eu fui dar uma passeada. Eu estava dando uma olhada na Poli,
porque eu estava com um amigo que vai prestar engenharia, e eu vi a
turma de formandos de 1900 e não sei quantos, porque eu tinha um tio
formado em engenharia metalúrgica dessa época... E eu achei a foto
dele lá.
Que incrível!
Rosa: Muito engraçado!
Roberto: Agora eu, serei o primeiro da família.
Que contraste!
Roberto: Se eu passar, serei o primeiro; se ela não passar, será a única
que não passou.
(Rosa e Roberto, entrevista em 30/11/2009)
Rosa e Roberto representam os pólos minoritários e opostos na Federal, aqueles para
os quais a USP já foi conquistada há mais de duas gerações e aqueles que se
autorrepresentam como o primeiro da família a chegar ao ensino superior. A maioria dos
alunos do colégio, como vimos no capítulo II, possui pais com ensino superior, alguns deles
na USP, ainda que tenham avós com baixa escolaridade106.
Apesar de nem todos os alunos terem famílias que possuam esse grau de
familiaridade com a USP apresentado por Rosa, o colégio proporciona a eles um horizonte
mais amplo, no qual a entrada nessas instituições é algo naturalizado e, até certo ponto,
normatizado, é como se a própria instituição falasse pelos seus representantes: “você tem e
deve passar nas universidades de excelência, como a maioria de seus amigos, seus
professores, alguns parentes, dando sequência a sua própria trajetória de sucesso escolar”.
Bourdieu (1984, p. 70-1), no livro Homo Academicus, apresenta os dois princípios
que regem a hierarquização das instituições do sistema de ensino francês: 1) a hierarquia
social segundo o capital econômico e político (uma espécie de capital social e simbólico); 2)
a hierarquia específica do campo acadêmico, marcada pela posse de um capital cultural
106

Consultar Tabela II, p. 89.
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específico, o capital científico. No caso da França, o primeiro princípio de hierarquização
das instituições privilegia os savoir-faire característicos das frações dominantes das classes
dominantes, favorecidos nos exames de admissão em entrevistas onde são julgadas as
disposições e a hexis corporal do candidato. As Grandes Escolas que preparam para os
postos dirigentes na França, tais como a ENA e a Sciences-Po, têm, segundo Bourdieu, a
função de garantir e instituir em título disposições e competências herdadas de berço. O
segundo princípio de hierarquização, cujo topo, nos anos 1960 e 1970 na França, era
dominado pela École Normal Superieur e pela École Polytechnique, é marcado pelas
conquistas escolares, adquiridas principalmente pelo rendimento do capital cultural herdado.
Na divisão do trabalho da dominação, as escolas do poder estão associadas às frações
dominantes da classe dominante, enquanto as escolas da cultura, às frações dominadas107.
Bourdieu (1989, p. 188) realiza várias homologias estruturais para tentar
compreender o campo das instituições de ensino superior na França, vejamos algumas delas,
enumeradas pelo autor:
[...] homologia entre a oposição fundamental do campo dos
estabelecimentos de ensino superior, aquela que separa as grandes
escolas e as pequenas escolas ou faculdades, e a oposição entre a
grande e a pequena burguesia, entre os grandes quadros (cadres),
investidos de seu estatuto definitivo desde a adolescência, e os quadros
(cadres) que chamamos de médios, às vezes „sortis du rang‟, e que
devem pagar em tempo, no melhor dos casos, sua ascensão; homologia
entre a oposição fundamental do campo das grandes escolas, aquele
que se estabelece entre as escolas „intelectuais‟ e as escolas do poder, e
107

Em A distinção, Bourdieu (2007, p. 113) também aborda os princípios diferentes de hierarquização do
espaço das instituições de ensino na França: “Pelo fato de que o sucesso escolar depende, principalmente, do
capital cultural herdado e da propensão a investir no sistema escolar – e de que, para determinado indivíduo ou
grupo, esta será tanto maior quanto mais dependentes estiverem dela para manter ou melhorar sua posição
social -, compreende-se que a parcela dos alunos oriundos das frações mais ricas em capital cultural será tanto
maior em uma instituição escolar quanto mais elevada ela estiver na hierarquia propriamente escolar das
instituições de ensino – avaliada, por exemplo, pelo índice de sucesso escolar anterior -, atingindo seu ápice na
instituição encarregada de garantir a reprodução do corpo docente (ENS). De fato, à semelhança da classe
dominante cuja reprodução conta com sua contribuição, as instituições de ensino superior organizam-se
segundo dois princípios opostos de hierarquização: a hierarquia dominante no interior da instituição escolar,
ou seja, aquela que ordena as instituições segundo os critérios propriamente escolares e, correlativamente,
segundo a parte que, no respectivo público, cabe às frações mais ricas em capital cultural; opõe-se
diametralmente à hierarquia dominante fora da instituição escolar, ou seja, aquela que ordena as instituições
segundo a proporção, no respectivo público, das frações mais ricas em capital econômico ou em poder, e
segundo a posição, na hierarquia, do capital econômico e do poder das profissões que dão acesso”.
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a oposição que, no campo do poder, separa o polo intelectual ou
artístico e o polo do poder econômico e político108.
No Brasil, não é possível pensar de maneira tão sistemática quanto na França a
divisão das instituições; podemos, contudo, apontar algumas tendências gerais das últimas
décadas, quando instituições mais voltadas para a formação de uma elite política e
econômica se opõe às instituições marcadas pela excelência acadêmica. Os alunos da
Federal optam predominantemente pelas instituições que ocupam o topo da hierarquização a
partir do capital escolar; eles possuem recursos para apostar nessas instituições, e não
naquelas que, além dos recursos culturais e escolares, exigem, principalmente, o pagamento
de altas mensalidades, como no caso da FGV; os alunos que optam por essa instituição são
aqueles mais providos de recursos econômicos no colégio. Não está no horizonte de
possibilidades desses jovens fazer todo o ensino superior fora do país, como é possível para
as frações dominantes e dominadas da classe dominante no Brasil. Como vimos, são as
universidades públicas paulistas, principalmente a USP, e algumas universidades
particulares reconhecidas pela qualidade que compõem o horizonte de possibilidades desses
jovens; todas essas instituições privilegiam as conquistas escolares avaliadas por um exame
vestibular mais ou menos concorrido segundo a carreira escolhida.
Já a opção pelos cursos no interior das instituições segue outro princípio: a tradição e
a busca por estabilidade econômica e social – e aqui não é a cultura quem é a escolhida
prioritariamente, como poderíamos visualizar na oposição entre a Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas da USP e a Faculdade de Economia e Administração, a segunda
é privilegiada em relação à primeira por esses jovens.

108

Original: “[...] homologie entre l‟opposition fondamentale du champ des établissements d‟enseignement
supérieur, celle qui sépare les grandes écoles et les petites écoles ou les facultés, et l‟opposition entre la
grande et la petite bourgeoisie, entre les grands „cadres‟, investi de leur statut définitif dès l‟adolescence, et
les cadres que l‟on dit moyens, parfois „sortis du rang‟, et qui doivent payer en temps, dans le meilleur des cas,
leur ascension; homologie entre l‟opposition fondamentale du champ des grandes écoles, celle qui s‟établit
entre les écoles „intellectuelles‟ et les écoles du pouvoir, e l‟opposition qui, dans le champ du pouvoir, sépare
le pôle intellectuel ou artistique et le pôle du pouvoir économique ou politique.”

204

Não por acaso, os três cursos conhecidos no Brasil por remeterem à nossa tradição
ibérica bacharelesca, nos termos consagrados por Sergio Buarque de Holanda (1995),
Engenharia, Medicina e Direito, ocupam a preferência de 49,2% dos meninos, e de 40% das
meninas do colégio. Por que esses jovens optam pelos cursos mais tradicionais? Uma das
explicações, como já enunciado no capítulo II dessa dissertação, encontra-se na própria
história das famílias: a busca por se estabelecer na cidade de São Paulo não se refere apenas
à manutenção do patrimônio econômico conquistado desde a geração dos avós, como
também à conquista do reconhecimento simbólico e de status na sociedade.
Ora, a tríade das profissões tidas como seculares no país, que, segundo Florestan
Fernandes (1975), representam as três escolas tradicionais das classes dominantes em São
Paulo, oferece as melhores oportunidades de conciliação entre a aquisição, ao mesmo tempo,
por um lado, de capital econômico, por meio de bons salários e, por outro, a aquisição de
capital simbólico e relativo capital cultural específico. No caso desses jovens, portanto, a
escola é um trampolim, sempre instável, para a ascensão social às posições intermediárias do
que Bourdieu (2007) denominou do campo do poder, no interstício entre, por um lado, as
frações dominantes das classes dominantes (posição dos grandes empresários), onde
predomina a posse do capital econômico, e, por outro, as frações dominadas das classes
dominadas, cuja predominância é do capital cultural (posição dos professores universitários).
Por ainda serem assombrados pelas experiências de ameaça de desemprego ou de
declínio social na geração dos pais, caso não continuem o investimento na educação – como
vimos no capítulo II –, esses jovens escolhem as carreiras tradicionais como uma garantia e
também uma forma de abrir o horizonte de possíveis para empregos nas grandes burocracias
públicas e privadas do país: a maioria dos jovens que optaram por engenharia, por exemplo,
respondeu que se imagina trabalhando na Petrobrás ou em uma empresa similar daqui a
cinco anos, quando estiver formado.
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Tabela VII – A escolha da carreira de ensino superior
Meninos Meninas
n.
n.
%
%
63 33,7 13
Engenharia
18
16
8
Direito
8,5
11
13
8
Medicina
7
11
8
5
Administração
4,3
7
8
0
Economia
4,3
0
7
1
Sistema de Informação
3,7
1,4
6
1
Relações Internacionais
3,2
1,4
6
1
Publicidade
3,2
1,4
5
2
Audiovisual
2,7
2,8
4
1
Ciências da Computação
2
1,4
4
3
Letras
2
4
4
0
Gastronomia
2
0
3
4
Arquitetura
1,6
5,5
3
2
Física
1,6
2,8
3
0
Música
1,6
0
3
1
Geologia
1,6
1,4
2
0
Filosofia
1
0
2
1
Jornalismo
1
1,4
2
0
Matemática
1
0
2
0
História
1
0
2
2
Psicologia
1
2,8
2
4
Farmácia
1
5,5
2
0
Educação Física
1
0
2
1
Ciências Sociais
1
1,4
2
0
Aeronáutica
1
0
1
0
Química
0,5
0
1
0
Fisioterapia
0,5
0
1
0
Cinema
0,5
0
1
4
Design
0,5
5,5
1
0
Ciências Atuarias
0,5
0
1
0
Ciências Biológicas
0,5
0
1
1
Veterinária
0,5
1,4
1
Gestão de Políticas Públicas 0
0
1,4
0
2
Relações Públicas
0
2,8
0
1
Biologia
0
1,4
0
1
Biomedicina
0
1,4
0
1
Ciências Contábeis
0
1,4
0
1
Artes Plásticas
0
1,4
6
2
Sem resposta
3,2
2,8
187
72
Total
100
100
Carreira

Elaboração própria, 2011

Há uma desigualdade sutil de gênero na escolha das carreiras entre esses jovens. Não
aparece aqui fortemente a relegação das meninas aos cursos de Licenciatura – aliás, já
discutimos no capítulo II o paradoxo do fato desses jovens, membros da elite escolar, alguns
deles filhos de professores, não desejarem ser professor (um dado que contrasta com aquele
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encontrado por Bourdieu na França dos anos 1970, quando parcela significativa dos
professores era formada por filhos de professores, reproduzindo um alto nível de
hereditariedade profissional entre docentes).
Na distribuição das opções das meninas entre as três carreiras tradicionais, não se
encontra a predominância esmagadora, como no caso dos meninos, das Engenharias; há uma
distribuição mais equitativa entre as três que lideram o ranking de opções: 18% Engenharias,
11% Medicina e 11% Direito (no caso dos meninos, 33,7% escolheram as Engenharias,
8,5% Direito e 7% Medicina). Abaixo da preferência pelas três carreiras bacharelescas, os
meninos escolheram predominantemente profissões com aporte tecnológico e/ou
relacionados com o trabalho da dominação, tais como: Administração (4,3%), Economia
(4,3%), Sistema de Informação (3,7%), Relações Internacionais (3,2%), Publicidade (3,2%).
Já as meninas, além do alto índice relativo de escolha pela carreira de Administração (7%),
optam, depois das carreiras bacharelescas, por carreiras que, segundo Bourdieu, são
características da nova pequena burguesia na França, ou seja, profissões de apresentação e
de representação, ou então que a sociologia do trabalho chamará de profissões do cuidado
(care): Farmácia (5,5%), Psicologia (2,8%), Relações Públicas (2,8%). As carreiras
relacionadas à arte também são citadas com frequência pelas meninas: Arquitetura (5,5%),
Design (5,5%), Audiovisual (2,8%).

A morte da antiga classe média: a desvalorização do artesanato como forma
de vida
Os pais realizam um chamamento à ordem em relação às profissões que seus
filhos podem escolher. Esse chamamento também é altamente interiorizado:
muitos alunos cultivam um pragmatismo exacerbado em relação ao futuro – tratase, primeiro, de garantir a reprodução econômica da família, portanto, de escolher
uma profissão tradicional e com mercado de trabalho preciso e garantido. Os
jovens dessa fração da pequena burguesa em busca de estabelecimento não
possuem a liberdade de um membro da elite cultural das classes dominantes, que
pode se realizar enquanto artista, independentemente de possuir ou não títulos
universitários que os autorizem. “Meus pais não compreendem”, é o que diz
Helena na entrevista abaixo, ou seja, eles não entendem como uma menina quer
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reproduzir uma forma de vida que está, para eles, morrendo, uma opção de vida
que seria totalmente coerente para essas frações de classe apenas na geração dos
avós, ainda que floresça como uma forma de arte monopolizada pelas frações
intelectuais das classes dominantes e altamente segmentada em mercados, como o
artesanato de decoração, por exemplo, nos ateliês especializados na Vila
Madalena. A visão de mundo desses pais é completamente diferente daquela
expressa na entrevista de Juliana, apresentada no capítulo II, que pretende
matricular sua filha em um colégio com pedagogia Waldorf, cuja formação não é
meramente intelectual e abstrata, mas marcada pelos trabalhos manuais e o
desenvolvimento das potencialidades artísticas das crianças. O sentido da não
compreensão dos pais também se refere ao fato deles não possuírem os códigos
necessários para decifrar um trabalho artístico; o universo da arte é tão distante
que as atividades relacionadas podem parecer pura perda de tempo, no máximo
um hobby, e não como uma profissão séria.
***
E como você chegou a pensar no curso de Audiovisual? Você já se envolveu,
trabalhou...
Não muito. Talvez na oitava série, fazendo vídeo com as amigas. Mas eu queria
fazer algo que eu goste. Eu não gosto de rotina, então eu não me encaixaria em
uma carreira que tenha muita rotina, tais como economia, direito... Eu gosto
muito da área de artes, pintura, etc. Sei lá, eu gosto muito de filmes, acho muito
interessante, eu gostaria de poder produzir algo e ver concretizado o meu projeto.
Tanto é que eu gosto muito de artes manuais, onde você visualiza o que você
quer, o que você produz... Você não é parte de um pequeno processo... Claro, no
cinema, cada um faz uma pequena parte, mas mesmo assim eu acho interessante.
Mas eu ainda estou em dúvida. Porque eu queria fazer também diplomacia, já que
eu estou vendo tantas línguas e gosto tanto. Mas aí é só pós-graduação... Só
quando eu terminar a Faculdade.
[...]
Eu gosto de trabalhos manuais... Eu fiz artesanato.
Legal, você faz, tem na sua casa um espaço?
Não, meus pais não compreendem muito. Eu vejo na internet e me interesso. Mas
sozinha. Internet é outra coisa que eu gosto bastante.
(Helena, atualmente aluna de Audiovisual na USP)
A escolha pelas Relações Internacionais – realizada por 3,2% dos meninos e por
apenas uma menina –, ainda que seja um curso relativamente recente, é um caso interessante
por retratar a busca pela consagração social nessas frações das classes médias, por meio do
acesso à carreira diplomática109. Nesse sentido, esses jovens podem vivenciar um efeito de

109

Para ingressar na carreira diplomática não é necessário ser formado em Relações Internacionais, podendo
prestar o exame qualquer estudante que tenha concluído um curso de ensino superior. Até meados do século
XX, a formação mais recorrente entre diplomatas era em Direito; alguns alunos da Federal que optaram pelo
curso de Direito do Largo São Francisco pretendem ainda traçar esse percurso. Contudo, como demonstrou
Monteiro (2007), cada vez mais se encontram entre os diplomatas profissionais jovens com formação em
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alodoxia, como Bourdieu denominou a situação em que os agentes portam uma visão de
mundo e disposições engendradas em uma situação passada do campo social, não
reconhecendo as transformações pelas quais ele passou. No caso da carreira de diplomata,
essencialmente masculina, as mudanças pelas quais passou o exame de acesso ao Instituto
Rio Branco afetaram a composição dos alunos da escola, deixando de ser exclusiva dos
membros das classes dominantes para se converter em uma profissão também aberta às
classes médias. A mudança mais importante foi a retirada da entrevista do processo de
seleção, por ser considerada “subjetiva” e também o momento onde o racismo de classe ou
de cor, ao avaliar a hexis corporal dos pretendentes, se manifestava (MONTEIRO, 2007)110. O
paradoxo das classes médias é o fato de ao alcançarem espaços antes reservados para as
frações das classes dominantes, esses mesmos espaços se desvalorizam justamente em
função da chegada dos novos pretendentes, ocorrendo aquilo que Bourdieu (2007, p. 151 ss.)
denominou translação da estrutura de desigualdades entre as classes sociais, ou seja, as
frações da classe dominante que antes se identificavam com aquele espaço, no caso, a
carreira diplomática, monopolizando o acesso a ela, se desinteressam e buscam novas searas
para a capitalização simbólica da distinção e da distância que as separam dos “novos ricos”,
dos pretendentes vorazes das classes médias.
A carreira diplomática, apesar de ter perdido o glamour que cercava a vida dos
intelectuais diplomatas (MONTEIRO, 2007), principalmente aos olhos das classes dominantes
que sentem seu mundo, antes reservado, ser invadido pelas classes médias vorazes e ávidas
pelos símbolos antigos de distinção da carreira, ainda é visualizada, nas expectativas e
sonhos desses jovens de 17 anos da Federal, a partir de seu antigo status. Em entrevista com

Economia e, principalmente, Relações Internacionais, com mestrado fora do país. Só o futuro dirá se as apostas
dos jovens da Federal, realizadas muito cedo, proporcionarão o resultado esperado hoje por eles.
110
A última turma formada no Instituto Rio Branco em 2010 ficou conhecida como “os panteras negras”,
justamente porque foi a primeira turma com número significativo de negros a conseguir se formar e ingressar
na carreira diplomática.
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Leandro, ao ser questionado sobre quem ele admira, logo vem à tona a imagem da realização
intelectual do diplomata, descrita por Monteiro (2007):

Tem alguma pessoa que você admira?
[...] Eu admiro muito Vinicius de Moraes. Daqui alguns anos eu quero
ser que nem um desses caras. Eu sempre gosto do Vinicius, diplomata,
bem sucedido, escritor, músico... É meu exemplo de vida. É um deles.
(Leandro, entrevista em 13/11/2009, atualmente aluno de RI na USP)
Só o tempo dirá se essas trajetórias realizarão ideais do passado ou novas concepções
de sucesso, ou ainda se eles gerarão uma frustração particular entre esses jovens, que
esperam obter algo em troca de seus sacrifícios e esforços, de seu tempo investido na escola.
As apostas já foram feitas e esses jovens possuem, ao menos, o cacife escolar necessário
para jogar alto no jogo social, ainda que não possuam outras espécies de capital que
asseguram uma posição social estável no caso de desvalorização do capital escolar,
principalmente em função da inflação dos diplomas.
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CONCLUSÃO

O encontro entre a história dos agentes e a história de uma instituição representa um
acordo que produz uma posição singular no espaço social e escolar da cidade de São Paulo,
tanto para os indivíduos quanto para a escola. Todo o passado familiar fez com que os
jovens da Federal estejam onde estão: a migração dos avós do campo para a cidade, o
investimento escolar iniciado na geração dos pais, o ethos familiar que valoriza o esforço, a
posição de classe, a etnia, a infância superprotegida, o sobretrabalho das mães altamente
escolarizadas, a trajetória escolar bem sucedida no ensino fundamental. Todo o passado
profissional e escolar dos professores fez com que eles também “escolhessem” a Federal
como local de trabalho: a formação nas universidades públicas paulistas, a desilusão com a
escola pública estadual, o cansaço e a pressão profissional nos colégios particulares de elite,
a heteronomia profissional experimentada nas escolas públicas e particulares, a vontade de
desenvolver pesquisas, a precarização e a desvalorização do professor em seus antigos
colégios, a formação em pós-graduação. Todo o próprio passado da escola produziu
características institucionais híbridas que a tornam uma instituição singular no espaço
escolar: a oscilação entre um ensino propedêutico e técnico desde a década de 1960, a
localização central do colégio em uma cidade que desvalorizou o centro, o investimento
realizado nas décadas de 1970 e 1980 na construção de laboratórios e na contratação de
professores altamente qualificados.
Esta dissertação mostra, assim, que um recorte sincrônico da realidade só pode ser
totalmente explicado quando a sociologia lança mão da temporalidade do social, na qual o
passado, o presente e o futuro estão imbricados em uma rede de relações e interdependências. Mas não se trata de fazer uma sociologia histórica ou de utilizar a história e os métodos
historiográficos, como fizeram os historiadores que interpretaram a própria Federal
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(D‟Angelo, 2007), mas de buscar a gênese social das disposições dos agentes e da
instituição.
As famílias, como vimos no capítulo II, ao tentarem se estabelecer na cidade, lutam
contra o tempo para adquirir antiguidade e o status da tradição. A produção de uma história
mitológica familiar, “da casa de pau a pique aos filhos doutores”, para usar a expressão de
Shibata (2009) sobre os nipo-brasileiros, revelou ao pesquisador a importância da trajetória
familiar e também da significação repleta de valores sobre essa trajetória realizada pelos
agentes. Os mortos apropriam-se dos vivos, e a história incorporada solicita continuidade,
nem que seja marcada por transformações e conversões. Os jovens alunos da Federal, nesse
sentido, são constantemente chamados à ordem pelas incessantes narrativas familiares que
produzem o lastro emocional e moral que sustenta o enorme investimento na conquista da
cultura.
Essa produção simbólica, contudo, não poderia ocorrer no vazio: é fruto da trajetória
das gerações familiares que conduziram a família à posição na estrutura de classes no
presente. A hipótese inicial desta pesquisa, construída a partir da teoria de Bourdieu e
apresentada na introdução – de que a propensão para investir na educação varia de acordo
com o grau em que a manutenção ou a possibilidade de ascensão social da família depende
da escola –, se revelou adequada para explicar o sentido do alto investimento escolar. Vimos
também que as relações de gênero e de etnia, que compõem, junto com a pertença de classe,
a posição social desses jovens, são determinantes na produção de desigualdades do sistema
de ensino por produzirem, inclusive, os bem-sucedidos. De fato, o alto investimento na
escola encontrado nesse público só pode existir socialmente porque as posições na estrutura
de classe, as relações de gênero e de etnia e o pendor da trajetória social das famílias de
frações ascendentes das classes médias proporcionaram e proporcionam as condições

212

objetivas e subjetivas necessárias para sustentar e significar material e simbolicamente todo
o esforço e envolvimento necessários nesse árduo trabalho de conquista da cultura.
O futuro desses jovens, enquanto um campo de possíveis, também é delimitado pelas
experiências passadas e pelas condições do presente. A produção de uma estatística intuitiva
é realizada pelos jovens por meio de um senso prático adquirido ao observar as experiências
dos pais e de amigos da família no mercado, que não encontraram mais espaço para
ascensão social no pequeno negócio – como proprietário de uma banca de feira, por exemplo
– e que precisaram voltar aos bancos escolares para lutar para permanecer nas posições
intermediárias

conquistadas

anteriormente,

adequando

expectativas

subjetivas

e

possibilidades objetivas. A percepção prática da necessidade do estudo por parte dos jovens
está, portanto, assentada nas experiências negativas e positivas dos próprios pais que, no
universo da cultura, foram os primeiros desbravadores. Entre as raras exceções, temos o caso
de Roberto, oriundo das classes populares que será, segundo suas palavras, “o primeiro da
família a entrar na Universidade de São Paulo”. A escolha dos jovens pelas carreiras
bacharelescas de ensino superior revela, como vimos no capítulo V, a busca por ocupações
de status e de poder na sociedade brasileira, a tentativa de se tornar estabelecidos, nos
termos de Elias e Scotson, visando ultrapassar os pais que não conseguiram obter o
rendimento máximo de seus diplomas superiores de valor mediano no mercado de trabalho,
a maioria deles conquistados em instituições de ensino superior sem prestígio acadêmico.
A escola possui um público muito mais homogêneo do que imaginam e representam
os pais, professores e alunos do colégio que, acostumados com a homogeneidade bem mais
forte das escolas de bairro em São Paulo, valorizaram a Federal como um colégio onde era
possível encontrar pessoas de todas as classes sociais. Cabe aqui ressalva em relação à
entrevista da professora Paula que traça o perfil cultural dos alunos da Federal que rompe
com essa imagem institucional, como vimos no capítulo I.
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A aproximação do olhar em relação às entrevistas desses jovens – que os quadros
com trechos de entrevistas tentaram realizar ao longo de todo o texto, convidando o leitor a
se afastar das interpretações e explicações do autor, para ver como os agentes significam
suas próprias práticas – permitiu aqui mostrar a heterogeneidade relativa da homogeneidade
do público da instituição e também as diferenças de ponto de vista dos alunos em relação ao
colégio, ainda que por vezes o texto e, principalmente, a análise dos quadros estatísticos,
deem a impressão ao leitor de que se trata de um público totalmente homogêneo:
encontramos a filha de um político regional, a filha de empresários, o filho de feirantes, o
filho de um pai que quase ficou desempregado, engenheiro formado na Escola Politécnica da
USP, o filho de uma dona de bar, o filho do executivo de uma multinacional, o filho de um
funcionário público de médio escalão, a neta de intelectuais, o neto de agricultores etc. Por
exemplo, o investimento na escola realizado por Vanessa, a filha da “burguesia brasileira
rica e burra”, é produzido de maneira bem distinta do investimento de Ronaldo, o prodígio:
ele depende completamente da escola para realizar uma ascensão social almejada e não
realizada por seus pais; já ela não depende da escola para a ascensão ou a manutenção de sua
posição dominante, porém investe na escola na busca de um status associado à profissão de
médica, se deslocando horizontalmente no espaço social. A visão que ambos possuem da
escola também é diferente: Vanessa afirma que a “Federal é uma várzea”, já que não oferece
a ela todo o rigor esperado de um colégio, cujo modelo mencionado é o Bandeirantes – um
dos colégios possíveis caso não optasse pela Federal –, ao passo que Ronaldo, assim como
todos os demais entrevistados, porta uma visão encantada a respeito do colégio, relatando
seus três anos no ensino médio como os melhores de sua vida escolar, onde conseguiu obter
um ensino de excelência e, ao mesmo tempo, se dedicar aos esportes. Estatisticamente,
Ronaldo é o perfil típico do aluno da Federal, carregando as características socioeconômicas
da maioria dos alunos, filhos de frações das classes médias; porém, qualitativamente e em
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termos identitários, Ronaldo é único no colégio, tido por muitos – principalmente os nerds –
como um modelo de excelência e de realização. Vanessa, por sua vez, faz parte
estatisticamente do grupo minoritário na escola – pertencente à fração dominante da classe
dominante –, e possui também representações singulares a respeito do colégio, não
encontradas nas demais entrevistas.
O vestibulinho, como demonstramos no capítulo III, é a principal característica
institucional da escola, pois produz uma seleção rigorosa a priori de um público altamente
suscetível à ação pedagógica da instituição. A ação do vestibulinho da Federal – e de outras
escolas que ocupam posições relativamente próximas a ela – tem um efeito estrutural,
(re)produzindo desigualdades raciais e de gênero do sistema de ensino de São Paulo. As
escolas públicas consideradas como de excelência não estão abertas, principalmente nos
cursos de ensino médio e alguns cursos técnicos (informática, no caso da Federal), às
classes populares, às meninas e aos negros. A própria disposição das questões do
vestibulinho, privilegiando as disciplinas de ciências exatas, onde os meninos e os nipobrasileiros se saem melhor, em função das desigualdades de tratamento e de rotulação
realizadas pelas professoras nas séries iniciais do ensino fundamental (Carvalho, 2008),
favorece tal conjuntura na qual as desigualdades estruturais tendem a se reproduzir. Além
disso, vimos que o medo da heterogeneidade social cultivado pelas famílias de frações das
classes médias os impede de matricular suas filhas em um colégio público. Por não adotar
um sistema de cotas, e ao privilegiar a “meritocracia”, nas palavras da professora Paula, o
colégio não tem outra saída a não ser se constituir como refúgio de frações das classes
médias com projetos de ascensão social.
Vimos nesta dissertação que não adianta pensar em resolver a questão das
desigualdades no sistema de ensino apenas na porta de entrada da universidade, nem
tampouco pensar o sistema de ensino apenas a partir da dualidade escolas públicas e escolas
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particulares. As nuances e as hierarquizações entre as instituições raramente são levadas em
conta pela produção de políticas públicas na área da educação, o que tende a agravar as
desigualdades existentes no sistema de ensino.
Um efeito menos evidente do vestibulinho, que reforça o efeito estrutural
mencionado acima, refere-se à magia da instituição, analisada por Bourdieu no livro La
noblesse d‟État, que joga água no moinho de produção da crença na meritocracia e no dom
entre esses jovens, vocacionados a constantes superações de si para provar aos outros e a si
mesmos que merecem ser quem são. Ao ser aprovado em um vestibular altamente
concorrido, esses jovens não ganham apenas recursos objetivos, como o capital escolar; eles
passam por uma transubstanciação de seu ser, uma mudança de qualidade, do profano ao
eleito, tendo que estar sempre à altura daquilo que conquistam. Em relação ao prodígio,
essas provações iniciam-se na tenra idade, aos cinco anos, e não param nunca de ocorrer.
Um dos objetivos teórico-metodológicos desta pesquisa, apresentado na introdução,
era tentar conciliar duas abordagens sobre o sucesso escolar, utilizadas, com algumas
exceções, separadamente pela literatura da sociologia da educação: de um lado, a explicação
a partir de fatores estruturais e, de outro, a interpretação a partir das motivações e
representações subjetivas produzidas pelos agentes. Tal premissa orientou toda a pesquisa,
desde a escolha da metodologia até a escrita final. Espero que o leitor tenha se convencido
da consecução desse objetivo. Em relação ao vestibulinho do colégio, tal abordagem é
evidente: ele produz efeitos estruturais e, paralelamente, efeitos sobre os agentes, suas
representações e motivações. Nesta dissertação, não é possível construir, portanto, uma
dualidade entre explicar/interpretar, ou ainda entre explicar/descrever: as descrições, a todo
o momento, se utilizam de recursos explicativos para melhor se aproximar e observar a
realidade.
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Anselm Strauss (1999), citado na introdução, afirma que a oposição entre estudos
macrossociológicos, que privilegiam as estruturas de desigualdade, e os estudos
microssociológicos, que descrevem as identidades e os rótulos sociais produzidos em
situações de interação, é fictícia e produto da própria especialização do campo da sociologia.
Nesta dissertação, tentei romper com tal oposição, uma vez que as identidades, socialmente
produzidas a partir de posições sociais em estruturas, também possuem efeitos sobre as
estruturas – em geral de reprodução, ainda que possam, em situações bem específicas,
produzir rupturas e transformações relativas. Em relação às identidades do nerd e do
prodígio, essa conciliação dos opostos sociológicos se mostrou muito pertinente para a
análise: a descrição dos espaços de interação internos da escola (as quadras de esporte e a
biblioteca) e das concepções distintas de masculino presentes no colégio, assim como a
interpretação a partir da posição social da família e da trajetória escolar desses indivíduos,
possibilitou uma compreensão mais apurada da produção social do esforço e da dedicação
aos estudos, muitas vezes considerados por sociólogos e, principalmente, por economistas,
como algo natural e inquestionável na chamada “sociedade do conhecimento”. Ora, vimos
nesta dissertação o árduo trabalho desses jovens para adquirirem tais disposições – não
totalmente incorporadas, como vimos em relação a Alex – e, principalmente, para justificar e
significar suas práticas. Os sentidos sociais produzidos pelos agentes são tão importantes
quanto os recursos objetivos para explicar o alto investimento escolar, principalmente entre
os nerds e o prodígio – a elite escolar dentro da Federal.
A Federal, como vimos no capítulo I, é uma instituição híbrida, pois se localiza em
uma posição no interstício de diversos princípios de hierarquização do sistema de ensino de
São Paulo: entre o ensino médio e o ensino superior, entre o ensino público e o ensino
particular, entre o ensino propedêutico e o ensino técnico. Nessa posição, a instituição
apresenta características de diversos desenhos institucionais: a ausência de rigor ou o
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laxismo pedagógico típico das universidades públicas paulistas; um corpo docente altamente
qualificado, similar ao encontrado nas escolas particulares de elite; projetos pedagógicos de
alto nível escolar; um público altamente suscetível à ação pedagógica. A instituição
encontra-se imbricada aos agentes – é impossível falar da própria Federal sem falar de seu
público e de seus professores, das ambivalências pedagógicas presentes nos discursos, fruto
de ambiguidades na própria história da instituição, marcadas por constantes mudanças nas
duas últimas décadas. Outra conclusão desse estudo refere-se justamente a essa postura,
presente nos trabalhos da sociologia da educação brasileira contemporânea que estudam os
estabelecimentos de ensino: ao abordar uma instituição, os agentes que a incorporam são o
ponto de partida da análise, pois há uma relação de interdependência entre agentes e
instituição, uma se definindo a partir da outra. Analisar uma escola sem falar de seu público
seria deixar de lado todas as principais contribuições da sociologia da educação das últimas
duas décadas.

Uma agenda de pesquisa
Há várias questões ainda em aberto que o escopo desta pesquisa não conseguiu
responder exaustivamente, ainda que tenha esboçado algumas hipóteses e explicações. A
primeira delas refere-se ao estudo mais minucioso do cotidiano familiar e da infância em
famílias das classes médias em comparação com a realidade de outras classes sociais, e o
papel de mães profissionalizadas e altamente escolarizadas no sobretrabalho de cuidar dos
filhos em um mundo que exige de determinadas classes que as crianças frequentem diversos
tipos de atividades tidas como extracurriculares desde tenra idade: os esportes, as artes, os
passeios monitorados por adultos, as visitas aos museus, os cursos de idioma etc. No
capítulo II, foi possível inferir algumas situações vivenciadas pelos jovens da Federal na
infância a partir das entrevistas com eles, das respostas ao questionário e de duas entrevistas
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com mães (uma delas pertencente à fração dominada da classe dominante). Vimos como as
pressões recaem sobre as mães desses jovens pertencentes às classes médias, que não podem
contar com empregadas domésticas. Nos países anglo-saxões, a sociologia da educação cada
vez mais se volta para o estudo das relações entre infância e reprodução de classe, assim
como para as desigualdades de gênero no interior da família na divisão do trabalho de
cuidado exigido pelas concepções contemporâneas de infância (LAREAU, 2003). Enfim, essa
é uma área de pesquisa que nesta dissertação só apareceu como pano de fundo para retratar
como mães altamente escolarizadas dos jovens da Federal acabam tendo que sacrificar suas
carreiras profissionais em prol do projeto de ascensão familiar por meio dos filhos.
Se o primeiro conjunto de questões refere-se ao passado familiar – a infância e as
novas tarefas da maternidade –, há uma segunda agenda de pesquisas que se refere às
transformações mais recentes que o colégio sofreu, enquanto esta dissertação foi escrita: o
fim do ensino médio puramente propedêutico, e a expansão das vagas nos cursos integrados
(formação de ensino médio e técnico). Essa transformação, segundo comentários esparsos
dos professores entrevistados, alterou o público da instituição e a relação dos alunos com a
escola e os estudos. Supõe-se que a heterogeneidade do colégio tenha aumentado ao abrir
mais espaço para a entrada de jovens provenientes das classes populares – embora um
colégio desse tipo, somente técnico, estaria completamente fora do horizonte de
possibilidades de Vanessa e de Bianca, filhas de famílias das classes dominantes. Além
disso, outra mudança dos últimos anos refere-se à interiorização das unidades do colégio –
uma pesquisa interessante seria comparar os dados dessa dissertação, que se refere apenas à
unidade da capital paulista, com as novas unidades do interior do estado.
Em relação ao futuro, uma questão para uma pesquisa que poderá ser realizada daqui
a 10 anos: será que os sonhos desses jovens de 17 anos se realizarão? Eles conseguirão
ascender socialmente ou ao menos manter a posição conquistada pelos pais, convertendo os
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capitais herdados? Uma hipótese assentada na leitura da própria sociologia da educação
nacional e internacional indica que esses jovens encontrarão muita dificuldade depois de
formados, pois nem todas as vias de ascensão social privilegiam o capital escolar no Brasil;
eles terão que descobrir os nichos no mercado de trabalho – pois dificilmente eles voltarão a
ser proprietários, como seus pais – que possam retribuir o enorme esforço despendido na
escola: os concursos públicos altamente concorridos (como o sonho de muitos que
escolheram Engenharia – “entrar na Petrobras”); empresas multinacionais; universidades
públicas etc. Por enquanto, só é possível supor, mas no futuro uma pesquisa longitudinal
comparando o passado escolar desses jovens da Federal e seu presente profissional seria
muito útil para pensar a relação entre diplomas e postos de trabalho no Brasil: será que a
elite escolar encontrará retribuição para seu esforço?
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Anexo I – Carta de solicitação de autorização para a realização da pesquisa e resposta
do colégio Santa Cruz
Ao Senhor
Professor Luiz Eduardo Cerqueira Magalhães
Diretor do Colégio Santa Cruz
São Paulo - SP
São Paulo, 30 de abril de 2009

Prezado Professor,

Apresento-lhe meu orientando Nicolau dela Bandera Arco Netto, aluno regularmente
matriculado no Programa de Mestrado do Departamento de Sociologia da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.
A pesquisa de Nicolau Arco Netto, situada na área da sociologia da educação, tem
por objetivo investigar a ocorrência de mudanças nas orientações educacionais e
profissionais de estudantes do ensino médio que se dirigem para o ensino superior, a partir
dos sentidos que os jovens estudantes atribuem à própria escolarização. A hipótese geral da
pesquisa sugere que, nas duas últimas décadas, amplos processos socioeconômicos têm
gerado profundas repercussões nos modos como os diversos grupos sociais concebem a
educação. A hipótese complementar é que um grupo estratégico para investigar as diretrizes
gerais desses impactos são as camadas socialmente favorecidas, que, supõe-se, seriam as
primeiras a captar e adotar as novas orientações.
Para investigar essas hipóteses, Nicolau Arco Netto deve realizar um estudo
comparativo em três escolas de nível médio, que atendem a segmentos distintos da elite
paulistana e que estão entre as dez melhores escolas de São Paulo. O colégio Santa Cruz foi,
por isso, um dos escolhidos. O objetivo é descrever quais são as instituições e os cursos de
nível superior mais valorizados por estudantes do último ano do ensino médio em escolas
com reconhecida qualidade de ensino, analisando qual é o peso relativo dos próprios
estudantes, das famílias, das escolas e de outras agências pedagógicas nessas valorizações e
nas escolhas que orientam.
A operacionalização do estudo envolverá:
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a) a aplicação de um questionário entre os estudantes dos últimos anos do ensino médio
para recolher dados objetivos sobre a trajetória educacional dos jovens e de suas
famílias;
b) entrevistas individuais e em grupo com um conjunto menor de estudantes,
selecionado a partir dos resultados obtidos pela aplicação do questionário;
c) entrevistas com as famílias dos jovens selecionados;
d) entrevistas com a direção, coordenadores e professores da escola;
e) observação participante, técnica pela qual o pesquisador, participando das atividades
escolares junto com os estudantes, tem a oportunidade de observar, em diversas
situações, a dinâmica da interação entre as representações e as práticas cotidianas.
A colaboração do Colégio Santa Cruz é fundamental para a realização da pesquisa
proposta, razão pela qual solicito seu apoio ao trabalho de Nicolau Arco Netto, no sentido de
contribuir para o entendimento sociológico acerca das mudanças que atingem a esfera
educacional na sociedade brasileira contemporânea e suas repercussões nas qualificações e
vocações profissionais. Todas as informações fornecidas pela escola, pelas famílias e pelos
alunos serão utilizadas exclusivamente para finalidades acadêmicas.
A sua disposição para quaisquer outros esclarecimentos,
Cordialmente,

Sylvia Gemignani Garcia
Profa. Dra. do Departamento de Sociologia
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Universidade de São Paulo
sylgemig@usp.br
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Prezada Prof. Sylvia Gemignani Garcia,
Acusamos o recebimento de correspondência encaminhada à direção do colégio que
responde o que segue:
“Agradecemos o interesse e a consideração pelo Colégio Santa Cruz, mas esclarecemos
que costumamos receber inúmeras solicitações análogas à sua e que nos é impossível
atendê-las, sobretudo no fim de um ano letivo: como instituição escolar, nosso tempo
e nossos esforços estão, prioritariamente, direcionados para a realização dos projetos em
curso, incompatível com os cuidados especiais que a pesquisa de seu orientando exige.
Ainda assim, gostaríamos de louvar a iniciativa de alimentar a investigação sociológica
com a educação.
Contamos com sua compreensão."
Atenciosamente.

W.
Secretário Geral
Colégio Santa Cruz
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Anexo II – Roteiro de entrevista - Aluno
Roteiro de entrevista111

1. Vamos conversar um pouco sobre a história de vocês e de suas famílias.
Primeiro, vamos falar sobre seus pais. Qual é a formação deles? Você considera que seus
pais possuem sucesso?
(O que vocês consideram como uma pessoa bem sucedida)
Há alguém na sua família que você considera como um exemplo (não necessariamente
um pai, mas um tio, uma tia, um irmão, um primo)? Por quê?
Vocês estudaram em colégios diferentes no ensino fundamental. Como era o ensino
nesses colégios? Vocês acham que eles foram importantes para a formação de vocês?
2. Você tem irmãos? Qual a idade deles e em que escola eles estudaram ou estudam no
ensino médio e fundamental? Falar sobre a faculdade, a profissão...
3. Há uma disputa entre os irmãos para ver quem é o melhor ou não?
4. Você conversa bastante com seus pais sobre o seu futuro? O que vocês conversam?
5. Seus pais te pressionam para fazer determinados cursos ou você se considera livre para
decidir aquilo que quer fazer?
6. Você se considera uma boa aluna(o)? Por quê?
7. Você gosta de estudar? Por quê?
8. Quais matérias você mais gosta? Por quê?
9. Por que vocês vieram estudar na Federal?
10. Expliquem-me uma coisa. Muitos alunos falaram que não assistem às aulas na Federal,
que não precisam assistir, que é fácil passar de ano. Isso acontece? Por quê?
11. Vocês acham que o ensino na Federal é de que nível?
111

Os roteiros de entrevista foram elaborados a partir das respostas dos alunos ao questionário sócioeconômico
aplicado anteriormente; por isso, tais roteiros trazem algumas informações pessoais dos entrevistados.
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12. Há algum professor fantástico na Federal? Alguém que consegue ensinar tudo sobre a
matéria? Dizem que o pessoal de exatas é bom? É verdade?
13. Expliquem-me outra coisa. Na Federal o ensino médio possui projetos. Eles funcionam?
Quais projetos existem e quais são os melhores?
14. Por que vocês fazem o cursinho pré-vestibular? Não é suficiente o ensino da Federal
para passar no curso que vocês querem prestar?
15. Vocês não ficam cansadas de tanto estudo? Como vocês conseguem se divertir com tanta
coisa para estudar e com tantos cursos?
16. Qual curso de ensino superior você pretende fazer? Em qual Faculdade? Por quê?
17. Como vocês lidariam com o fato de não passar no vestibular este ano? (Torço muito
para que isso não aconteça e que no próximo ano possa entrevistá-las já na Faculdade)
Mas vamos supor que dê errado esse ano, como vocês vão reagir? Será uma catástrofe na
família ou não?
18. Você poderia me descrever como foi esta semana? O que você fez na sexta, no sábado,
no domingo, na segunda, na terça, na quarta? (Descreva se você foi à escola, saiu com
amigos, foi a outros cursos, viu um filme, saiu com seus pais, etc.)
[Esta pergunta é a deixa para abordar as outras agências de socialização dos jovens. Se a
entrevistada afirmar que possui um grupo de amigas e de amigos, pedir para que ela fale
um pouco sobre o que fazem juntas – assistem filmes, praticam jogos de computador,
saem para ir ao Shopping Center, tem um grupo de teatro, etc.]
19. Você gosta de ler? Fale um pouco sobre aquilo que você lê (revista em quadrinhos,
revistas, livros, sites na internet, etc.).
[Se o entrevistado responder que gosta de ler revista, pedir para que ele indique o nome
de ao menos três que ele lê frequentemente; a mesma coisa com os outros tipos de
leitura]
20. Que lugares você gosta de freqüentar? (Teatro, cinema, museus de arte, Shopping
Center, Feiras Científicas, Encontros religiosos, biblioteca, clubes, etc.)
21. Você usa bastante o computador? O que, em geral, você gosta de fazer na internet?
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22. Quais outros cursos você faz fora da escola?
23. A nossa sociedade passou por várias transformações nas últimas décadas. O que você
acha que mudou em relação ao tempo em que seus pais estudaram?
24. O que é exigido de vocês (nós?), jovens, pelo mundo atual?
25. Que tipo de conhecimento você acha importante adquirir no mundo atual?
26. Você gosta de viajar? Que lugares você conhece? A Vanessa já fez intercâmbio... Como
foi a sua experiência lá fora? Fiquei curioso; você foi sozinha ou com alguém? Conhecia
alguém lá?
27. Quem você admira? Por quê?
28. Gostei da resposta das duas sobre como estarão daqui a cinco anos. Vamos pensar em
termos mais gerais; quais são seus projetos em fazer medicina ou direito? Uma quer
fazer mestrado e gostaria de seguir uma área acadêmica; a outra pretende fazer
residência e provavelmente se tornar uma profissional. E em termos pessoais, o que
vocês pretende? Se casar, ter filhos, morar em São Paulo ou mudar de cidade? Gostaria
de saber quais são os sonhos de vocês.
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Anexo III – Entrevista com um aluno112
Entrevista com Ronaldo (o “prodígio”)
(03/03/2010)
Entrevista realizada no pátio do Biênio (prédio da Escola Politécnica USP).
Ronaldo chegou à entrevista com cabelo curto, “recém-saído do trote”. Vestia
uma roupa informal (camiseta sem estampa, calça jeans), um tênis Nike, e
usava óculos com moldura bem forte, carregada. Disse que não tinha pressa e
ficou super a vontade durante toda a entrevista.

Eu queria que você começasse falando da história da sua família. Seus avós, seus pais, o
que eles fazem, se eles são daqui de São Paulo mesmo.
Meus avós paternos, eles vieram da Itália. Na verdade, não sei se eles vieram, mas a família
deles com certeza, então são descendentes de italianos. Trabalharam no interior, em lavoura
de café, provavelmente, ainda tinha isso no interior de São Paulo. Aí meu avô veio para São
Paulo tentar a vida, conseguir alguma coisa melhor aqui na capital. Minha família é grande,
como toda família de italiano. Eles são em onze irmãos (por parte de pai). Meu pai está lá no
meio, não é nem o mais velho nem o mais novo. Ele não fez ensino superior. Ele só
terminou o ensino médio, em escola pública. Mas na época em que a escola pública era... sei
lá, mais bem vista do que hoje. Minha mãe tem uma história parecida, porque meus pais se
conheceram no colégio também. Ela também fez até o ensino médio em escola pública.
Meus avós por parte materna eu não sei o que contar. É isso. Os dois fizeram colégio
público e terminaram o ensino médio para trabalhar logo.
E a vida profissional deles? Eles começaram a trabalhar cedo? E hoje em dia eles
trabalham com o quê?
Desde que eles saíram da escola, eles são comerciantes. Meu pai ele trabalha nas feiras
livres; ele começou há trinta anos no emprego como empregado, e aos poucos foi crescendo.
Na época a feira era muito boa. Aí ele passou a ser dono de uma barraca de feira, e está
assim até hoje. Faz 25 anos. A gente mora na zona leste, mas ele faz feira na zona sul, que é
um lugar melhor para se manter. Hoje o negócio está caindo um pouco, porque as feiras
livres estão perdendo espaço para os grandes supermercados. E minha mãe ajudou muito,
trabalhou com ele boa parte da vida. Só que aí chegou uma hora que ela cansou; ela queria
trabalhar fora, queria as coisas dela. E agora ela está correndo atrás disso; ela voltou a fazer
cursos e pretende voltar a trabalhar no final desse ano ou no máximo no começo do próximo
ano.
E seus tios, como eles estão? Seguiram o mesmo caminho ou tem algum que conseguiu
chegar ao ensino superior e à faculdade?
Acho que sim. Eu não sei a história de todos, porque são dez. Boa parte seguiu o caminho do
meu pai, com a feira ou artesanato, ou com outros tipos de emprego. Eu sei que tem um tio
que fez curso técnico, que na época já era uma boa opção. Na época dele não era necessário
fazer uma faculdade para ter um bom emprego. Meu tio fez contabilidade, se deu bem,
trabalha nesse ramo. E um outro, quase certeza que fez faculdade, e trabalhou uma boa parte
da vida na Eletropaulo e já é aposentado.
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Apresento essa entrevista como um exemplo da aplicação do roteiro; nem todas as entrevistas seguiram o
mesmo padrão. Possuo entrevistas mais longas com alguns alunos e outras realizadas com dois alunos ao
mesmo tempo. A entrevista com Ronaldo ocorreu após os vestibulares, quando ele já estava cursando
Engenharia da produção na USP; em função dessa nova situação, o roteiro apresentado acima sofreu algumas
alterações.
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E você tem irmãos?
Não, sou filho único.
Vamos falar um pouco de você. Quais foram suas experiências com a escola? Em que
colégios você estudou?
Então, eu comecei a primeira série bem cedo, eu entrei com cinco anos na primeira série, lá
na Penha mesmo, em um colégio particular chamado Colégio São Vicente de Paulo. É um
colégio bom, um colégio tradicional na Penha, um dos melhores da região. Do bairro deve
ser o melhor. Passei oito anos lá, da primeira a oitava. Sempre fui um bom aluno, com boas
notas. Nada de ficar estudando todos os dias, o dia todo, mas chegava as provas eu
conseguia conciliar ambas as coisas... Eu sempre gostei muito de esporte, e sempre consegui
conciliar o esporte e o estudo. Na oitava série, o pessoal começou a falar das escolas técnicas
e dos cursos técnicos. Eu nunca tinha ouvido falar nem da Federal nem das escolas técnicas,
de nenhuma. Assim, eu sabia da existência, mas não sabia que era uma escola pública e de
qualidade. Com o tempo as pessoas falavam que iam prestar ETE (Escola técnica estadual),
ETESP, e Federal. Eles falavam que iam prestar e eu falei “Vamos aí! Também vou
prestar”. Aí eu falei para os meus pais que na época estavam meio em dúvida, não tinham
muita certeza se era uma boa escola ou não, porque eu sempre tinha estudado em colégio
particular. E eles achavam que eu ia estranhar, e tinha o mito, o mito não, é a realidade:
existem greves que às vezes acontecem em escolas públicas. E eles tinham medo que isso
pudesse acontecer, que eu pudesse perder um ano, e que eu não teria uma boa educação na
escola pública. Enfim, eles deixaram que eu fizesse a prova. Eu fui bem, passei tanto na
ETESP, quanto na Federal. E eu decidi que iria mudar. Não que eu não gostasse da minha
escola antiga, mas eu achei que eu devia respirar novos ares, conhecer gente nova. E
falavam também que eu ia me tornar mais independente ao entrar na Federal. O que se
tornou uma verdade, porque você acaba conhecendo gente de vários lugares, você tem que
se virar, sair. Antes eu ia de perua para a escola, depois eu comecei a usar o metrô. É
diferente. Aí eu acabei optando pela Federal porque alguns conhecidos já estudavam lá.
Uma outra pessoa que meu pai conhecia falava bem da Federal. Não falava mal da ETESP,
mas entre as duas, as recomendações eram para que eu fosse para a Federal. Passei três anos
lá, e as notas continuaram iguais, mas também continuei saindo, indo para as festas; tinha o
time de futebol lá. Joguei e ganhei os campeonatos na Federal. Foram três anos muito bons.
Você entrou com cinco anos na escola. Como foi? Você não chegou a fazer o pré, foi direto
para a primeira série?
Fui. Eu comecei a estudar, não sei, no maternal ou no jardim. Eu comecei normal, na idade
certa. Eu estudava em uma escola menor lá na Penha. Nem lembro o nome. Bom, não sei
muito da história. Eu sei que minha mãe resolveu me colocar no pré, no Colégio São
Vicente, onde eu estudei até a oitava série. Mas por um motivo que eu não sei muito bem
qual que era, eu já sabia ler e escrever de quatro para cinco anos. E disseram que o pré lá
alfabetizava, normal, como em todas as escolas. Minha mãe disse a eles que eu já sabia. Aí
eu passei por uma série de provas e “testes” com ditados, contas... Coisas simples, e que na
época era o que eles ensinavam no pré. E eu passei, eles disseram que não teria nenhum
problema que eu fosse para a primeira série, desde que eu passasse por uma psicóloga, e ela
atestasse que não teria nenhum problema para mim, para o meu andamento. Eu passei, tive
algumas seções com a psicóloga na escola. Ela disse que eu era uma criança de cinco anos
com uma mentalidade de sete, muito inteligente e que não teria problema nenhum ir para a
sétima série, que o normal era ir de seis para sete anos. E eu fui de cinco para seis.
E você não estranhou, nada?
Não, no começo eu não gostava muito da idéia de ser o mais novo. Mas depois foi normal.
Até depois na Federal eu acabei entrando cedo, com treze anos (a maioria dos jovens entra
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com 14 ou 15 anos no ensino médio) no primeiro colegial. Aí veio um apelido legal no
colégio: o pessoal me chama de prodígio por causa disso.
Eu ouvi esse apelido em algumas entrevistas. O que você acha dele?
Eu gosto, tem uma conotação boa. Não é nada depreciativo, e querendo ou não eu gosto
bastante.
A galera não te chama de nerd?
Não, nada. Não, porque se você for pensar, na Federal, todo mundo tinha o mesmo nível,
todo mundo é inteligente. Eu sempre estudei, mas sem muito exagero. Eu continuo tendo
uma vida fora da escola. Eu sempre saí, tive atividades extracurriculares, fiz futebol, várias
outras coisas que não eram da escola.
Você fez cursinho ou passou direto na Federal?
Então, mais ou menos. Foi assim. Enquanto eu estava na Federal eu fiz um ano e meio de
curso técnico à tarde, porque a Federal é só de manhã. A partir do segundo colegial eu tive a
oportunidade de fazer o curso técnico, eu fiz um ano e meio de informática na ETESP. Eu
escolhi a ETESP mesmo porque era de um ano e meio, e aí eu teria meio ano, a última
metade do terceiro ano na Federal, para fazer cursinho à tarde, junto com o colégio. Eu fiz
ETAPA à tarde, desde agosto até dezembro e deu certo. Ajudou bastante. Querendo ou não,
não dá tempo de você ver tudo em três anos. Até dá, mas é muito corrido. No cursinho eles
focam exatamente no que cai mesmo no vestibular. Então é uma ajuda bem grande.
Eu conversei com a Rosa e o Roberto, que fizeram técnico com você.
Fizeram técnico e cursinho comigo.
E como é que foi conciliar o técnico e a Federal? Era cansativo?
É. Sim, não foi fácil. Às vezes foi cansativo, era estressante sair de casa seis horas da manhã
e chegar sete horas da noite. Mas deu para levar. A federal tem um horário que dá para
conciliar, principalmente no terceiro ano, porque eles têm algumas janelas, você tem... Eles
te reservam um tempo...
Eles pegam mais leve...
Sim, até porque já é o último ano. Você precisa garantir as notas no começo do ano. Tanto
no primeiro, no segundo quanto no terceiro foi o que eu fiz. Garantir as notas no começo,
não para dar uma relaxada no final, mas para não ter aquela cobrança de tirar nota. Então dá
para levar. Você consegue. Desde que no final de semana você consiga sair, descansar. Não
pensar em escola 24h e durante sete dias por semana, dá para conciliar as duas coisas.
Principalmente no final do técnico que teve uma semana que tinha a semana de prova na
Federal e o TCC na ETESP, então foi super corrido.
Eu fiquei sabendo que vocês foram premiados com esse TCC...
Foi, acho que ficamos em segundo lugar entre todas as escolas técnicas, foi bem legal.
E pensando um pouco no perfil dos alunos da Federal. A Rosa e o Roberto parecem que
eles tem um outro perfil, diferente de você. Eles falaram que eles são nerds mesmo? Como
você vê esse pessoal da Federal, mais estudiosos?
Eu entrei na Federal, na verdade, sem saber o que esperar do tipo de pessoa que ia encontrar
lá. Se seriam iguais a mim, completamente diferente. Eu descobri que tem gente de todo tipo
lá. Tem gente que estuda sem parar, tem uns que estudam pouco, tem uns que não estudam.
Tem uns que gostam de futebol, outros que gostam de música, os metaleiros, os que gostam
mais de mangás, mais relacionados com a cultura oriental. Então, a Federal era um lugar
com uma diversidade enorme. O pessoal lá se respeita. Se tem o pessoal que não estuda, que
quer ir para a quadra jogar bola, tudo bem, eles vão. Tem o pessoal que quer estudar, tudo
bem, eles vão para a biblioteca, que é o lugar deles. E tem os que conseguem conciliar as
duas coisas. Eu nunca vi algo muito depreciativo do tipo xingar, falar mal do pessoal que
estuda sem parar, o CDF, e o contrário eu também nunca vi.
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O seu colégio anterior era bem diferente? Qual foi a principal diferença que você encontrou
na Federal, em termos de clima, do ambiente? Você teve um impacto ao mudar de colégio?
Um pouco, todo mundo sofreu. Porque são dois mundos totalmente diferentes: a escola
particular e a escola pública, meu colégio e a Federal. Dois pontos, primeiro os alunos.
Como na Federal as pessoas eram muito diferentes, cada um com um nível e poder
aquisitivo, de cada canto da cidade, você tinha muita experiência conversando com as
pessoas, era uma troca muito boa. Tanto que na outra escola, as pessoas também eram
diferentes, mas todo mundo vivia no mundinho fechado da escola de bairro, com idéias
parecidas, gostavam de ir aos mesmos lugares, faziam as mesmas coisas. Não era ruim,
mesmo porque eu não conhecia nada diferente. Na época para mim era muito bom. Mas
depois que eu saí e conheci um horizonte mais amplo, eu acabei preferindo a Federal. Tem
gente que não se adapta, não gosta muito. Mas eu preferi assim. Eu gosto de pessoas bem
diferentes de mim, que pensem diferentes e tenham idéias diferentes. E outro aspecto que a
Federal é diferente de uma escola particular é a liberdade. Na escola particular você tem
horário para cumprir, você tem que estar lá sempre, se você está para fora da aula você toma
advertência e vai para a coordenação. Você não pode fazer nada de errado. Na Federal, não
é que você possa, mas é diferente. Lá, você escolhe o que você vai fazer. Você tem a
liberdade. Você quer assistir aula, você vai. Você não quer, não tem problema, você fica na
quadra, você descansa, a escolha é sua. Você fica em casa, ninguém vai pegar no seu pé. Por
um lado é bom, ia para a aula quem estava interessado. Na escola particular não; tem um
monte de gente que não está interessado na matéria, mas tem que ir para aula e acaba
atrapalhando os outros. Na Federal não é assim. Normalmente, ia para a aula ou quem
gostava ou quem realmente precisava de nota no final do ano. Então tinha essa diferença
bem grande em relação ao comprometimento e à liberdade que os alunos tinham.
E em termos de ensino, o perfil dos professores, o conteúdo?
Ah, muda bastante. Pensando agora assim, parece que a escola particular lembra um pouco o
cursinho, porque eles... tem a apostila, os professores dão tudo mastigado para você, se você
não entendeu eles explicam de novo, eles trazem tudo bonitinho. Não é ruim, é uma maneira
de você aprender, tem gente que gosta e se adapta. Foi oito anos para mim desse jeito. E é
até mais fácil, mais cômodo para você, porque o professor passa tudo que você precisa.
Agora a Federal parece um pouco mais semelhante à faculdade. Os professores passam o
conteúdo, se você quiser se aprofundar você corre atrás; se você não entendeu, você que
corra atrás deles, você que vá pegar um livro, estudar sozinho. Você tem que se programar,
ser autodidata às vezes. Os professores não tem toda essa didática; às vezes eles são muito
inteligentes, mas não sabem como passar o conteúdo. Então você tem que aprender por
conta própria, como na faculdade.
E nas matérias? Tem uma área que é excelente na Federal? Qual área você sentiu mais
defasagem?
Todo mundo fala que as exatas são as matérias que a Federal tem de melhor. Eu concordo,
porque depois que eu fui para o cursinho, as matérias que eu mais falava que sabia, que eu já
tinha visto na Federal, a grande parte era exatas, tanto matemática, quanto física e química.
As três matérias eram boas.
Os laboratórios são bons na Federal...
Sim, e os professores, na grande maioria, são bons. Agora, uma área não tão boa lá na
Federal era de humanas, principalmente português... Literatura eu tive muitos professores,
uma troca constante. E eu fiquei um bimestre no primeiro ano, um bimestre no segundo e
um no terceiro sem aula. Eu tive que repor, repor com visita a Museu. Querendo ou não, não
é a mesma coisa. E a troca de professores não era muito boa, porque você não entendia
direito o método de avaliação de um professor, quando você começava a pegar o jeito do
professor já trocava, já vinha outro. Então, português não era uma matéria muito boa lá na
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Federal. Geografia, você dependia de um professor bom. Existem professores bons lá. Só
que acontece de ficar sem aula. Tem professores que não aplicam provas, então os alunos
não se comprometem em estudar. Então, por causa disso as exatas eram mais fortes que as
humanas. As biológicas, não sei se eu aprendi por conta própria ou não, mas como tinha
prova e você era forçado a estudar, eu não tive dificuldade no cursinho. Agora história e
geografia deu mais trabalho.
E os projetos, você chegou a participar, se envolveu com algum projeto na Federal?
Os projetos, você diz as matérias às partes?
Sim.
Então, no primeiro ano eu fiz Saúde, comportamento e sexualidade. Acho que dos três anos
foi o melhor projeto. As duas professoras eram de biologia. Elas falavam bastante sobre
drogas, sexo, sobre comportamento em geral. E era basicamente pelo que a gente estava
passando. Era uma transição da... de um início da adolescência assim, em que os
adolescentes não sabem o que fazer, estão confusos, é normal da idade. Então eu achei um
projeto assim bastante útil. Dos três, o melhor. Eu participei dos trabalhos e de todos. Mas
dos três eu me identifiquei com o primeiro. O segundo foi Saúde, sabor e saber, falava
também sobre o corpo humano e de biologia. Falava de culinária e gastronomia, por isso
sabor. Mas depois acabou ocorrendo uma troca de professores no meio do curso... No
começo tinha muito professor de biologia, depois entrou mais professores de química, e
mudou muito o foco da matéria. Passou só para o saber, o estudo de combustíveis e fontes
de energia. Então tirou o foco da disciplina. Tanto que no final a gente não sabia o que tinha
sido aquele projeto. E no terceiro ano a gente escolheu o projeto chamado Jornal do
vestibular, a gente eu digo a minha sala do segundo ano que decidiu escolher esse, que era
menos concorrido. A gente escolheu esse projeto não porque a gente se identificava, mas
porque a gente descobriu que era o menos concorrido e a sala queria ficar junta. E na época
a gente não gostava muito dos outros quatro. Então a gente achou que aquele era o
melhorzinho, não havia concorrência, e podíamos ficar juntos. A gente conseguiu ficar
junto. O projeto em si não era ruim. A idéia era boa: fazer um jornal voltado para o
vestibular. Com notícias de atualidades, temas que caem frequentemente no vestibular, de
todas as áreas, de exatas, humanas e biológicas. A idéia era muito boa. Aí no final a gente
faria um jornal com estatísticas do que estudar e do que não estudar, sobre como as questões
caem. Envolvia o conceito de interdisciplinaridade que os vestibulares estão cobrando mais;
então era bem legal. Só que no começo não foi tão bom, porque o professor queria que fosse
do jeito dele, e a gente não concordava. A gente tentou opinar, e não foi como a gente
queria. Até o meio do ano a gente não tinha muita opinião. Aí ele acabou saindo no meio do
curso, entraram outros professores, e aí começou a andar porque a gente fez o que queria, o
que gostava. E aí no final do ano o jornal ficou bem legal.
Então, você não chegou a fazer o de Literatura?
Não. Eu conheço o pessoal que fez, mesmo o Roberto, minha namorada. Eu namoro uma
menina aqui da USP, que fez Federal comigo, e fez literatura.
Ela está em que curso?
Relações públicas, de manhã, na ECA. Ela entrou esse ano comigo, e mais um monte de
gente.
Quero fazer uma entrevista com ela?
E só falar com ela depois.
E você falou que você tem uma outra paixão além dos estudos. O esporte. Como era lá na
Federal? O esporte, o lazer, tinha bastante espaço?
Funcionava assim, tinham as aulas de educação física que eram duas vezes por semana. E
antes da Federal eu gostava bastante de jogar futebol. Só que acabei melhorando lá. Eu
joguei bastante, tanto nas minhas aulas de educação física, como quando eu era dispensado
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de aulas ou a aula era ruim, tinha recuperação e eu não estava. Então tinha bastante tempo.
As quadras estavam lá, você podia usar.
Não tinha um controle rigoroso?
Não, você podia ir a hora que você bem entendesse. Se tinha um professor lá, tomando conta
do espaço, você podia jogar. Além das aulas, tinham os campeonatos. Quando eu entrei lá,
tinha um campeonato no primeiro ano. Depois passaram para dois campeonatos por ano, e aí
meu time acabou ganhando um campeonato que teve no final do segundo ano, e no terceiro
a gente foi escolhido para organizar os dois campeonatos que tiveram. A relação da Federal
com o esporte é bem grande.
Como chamam os campeonatos?
Tem o Fogo na roupa, que é famoso lá na Federal. Tem também a Inter-cop, que é o do
meio do ano. Eram os dois principais. Depois a gente foi incentivado a fazer um novo
campeonato, só com os campeões de escolas técnicas. Isso foi bem legal, porque tivemos
oportunidade de conhecer gente nova, de trazer esse pessoal para a Federal. Lógico que com
cuidado, eles tinham que assinar termos. Mas foi legal, porque permitiu a integração de
várias escolas técnicas, além da Federal tem a GV (Colégio técnico Getúlio Vargas), o
Liceu, que na verdade não é só uma escola técnica, não é pública, tem lá sua parte púbica e
sua parte particular. No campeonato tinha ainda a ETESP, Escola Estadual da Penha, várias
escolas que a gente escolheu e convidou. E deu certo.
Aqui na Faculdade (Poli) você pretende continuar com os esportes?
Então, amanhã mesmo tem a seletiva do futsal, porque vai ter o Bixusp (Campeonato entre
os calouros da USP). Espero passar; passando eu já vou jogar o campeonato que terá no
próximo mês. Se não passar, eu vou continuar treinando. Tem o Cepe aqui que é quase um
clube aqui dentro. Sempre que eu não tiver aula, estiver mais tranquilo eu vou lá para jogar
futebol. Eu não gosto só de futebol; gosto também de volei, e até ping-pong eu jogo...
Esporte, opção é o que não falta.
Você chegou a fazer curso de língua, idiomas, e outras atividades fora da escola?
Desde pequeno eu faço curso de inglês na Cultura inglesa, desde a terceira série. Então, esse
ano faz dez anos. Eu estou quase terminando. Sei lá, eu acho que eu nunca fiz outro curso.
Eu gostaria de fazer; talvez uma segunda, terceira língua. Eu estou pensando em fazer aqui
mesmo na USP, que existem cursos de línguas. Assim que eu termine o inglês, eu entraria
em outro. Eu também queria aprender a tocar alguma coisa, provavelmente violão. Eu gosto
bastante. Eu não levo muito jeito, não tenho muita coordenação, mas com o tempo dá para
aprender. Na Federal mesmo, no primeiro ano, tinha uma atividade lá a tarde que você podia
optar entre teatro, artes plásticas e música. Eu tentei a aula de música. Tentei não, porque eu
aprendi alguma coisa. Eu sei que no final eu tive que tocar duas músicas e até que ficou bem
legal.
Enfim, você pensa em fazer intercâmbio para terminar o curso de inglês?
Não, eu nunca fiz. Eu já viajei duas vezes para fora do país, mas nada por causa de estudo.
Foram viagens a passeio mesmo, com meus pais.
Vocês foram para onde?
Eu fui para a Disney, na primeira vez, quando eu tinha uns nove anos, e há uns três anos
atrás eu fui para Bariloche. Então, assim, eu já viajei pelo Brasil, mas essas duas foram
especiais.
Você gosta de viajar?
Gosto bastante. Faz um tempo que eu não viajo, a situação não está tão boa quanto já foi.
Então não dá para viajar duas ou três vezes por ano, como era antes. Mas sempre que
possível, eu quero viajar de novo. E provavelmente eu vou... Aqui na Poli tem as
competições-viagem que eles chamam. Tem o Interusp, são competições para integrar os
alunos de Faculdades diferentes, e eu pretendo participar das competições. Não são viagens
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grandes, mas é para o interior de São Paulo, para algum lugar fora do estado, provavelmente
vai ser bem legal.
Como foi para você o vestibular? Foi tranquilo? E como foi a recepção aqui na Poli?
Sobre o vestibular. Eu estava fazendo cursinho de agosto a dezembro, então tinha simulado
todo mês, às vezes até dois ou três por mês. Estava até cansativo, mas foi bom para mostrar
o nível que eu tinha na época, e como eu melhorei. Foi bastante útil. Esses simulados me
deram confiança necessária para saber que eu não estava tão bom para estar entre os
primeiros, mas que eu tinha capacidade, o que eu sei já dá para passar pela primeira fase, e
tem ainda o bônus da Federal, por ser pública, que me deu quase 10% de bônus, isso me
ajudou bastante também. Na primeira fase eu estava bastante tranquilo.
Passou bem seguro?
Passei, a nota de corte foi 63, eu fiz 73 e com o bônus eu fui para 80, então foi tranquilo.
Para a segunda já era mais complicado, mudaram o vestibular esse ano, a nota da primeira
não valia mais para a segunda, a gente não sabia o que esperar, nem eu, nem os professores,
nem os outros alunos, nem ninguém. Ninguém sabia como seria a segunda fase da Fuvest
esse ano. O segredo foi estudar. Estudar, estudar. Eu passei dezembro estudando. Eu, minha
namorada, o Roberto, a Rosa, o pessoal do Etapa indo todo dia lá, estudando, se ajudando,
na sala de estudos. Parei para comemorar o Natal, o Ano Novo, mas só. É um sacrifício que
vale a pena. Chegou no dia primeiro ou dois de janeiro eu parei de estudar, porque a prova
era no dia 3. Fui lá, não totalmente tranquilo, mas também não estava assim muito nervoso.
Normal, tem aquela ansiedade. Na prova não tem como você ficar 100% calmo. Mas eu
estava confiante. Fui bem no primeiro dia, gostei bastante do que fiz. Aí eu fui confiante
para o segundo, respondi boa parte também. E por incrível que pareça, no terceiro dia, que
era o dia específico, das matérias de exatas, para mim era o mais temível. Porque eu gosto
bastante de exatas, mas acho que elas são as mais difíceis. Uma por serem dissertativas, e
outra, porque eu acredito que em humanas, você entendendo o conceito, você consegue
responder as questões, agora em exatas você tem que entender o conceito, conseguir aplicar,
e tem pouco tempo. Você tem que resolver um problema que você nunca viu na vida. Então
eu achei, sempre achei uma área bastante fascinante, mas complicada. Esse foi o dia que eu
tive o meu pior desempenho, mas não foi nada muito mal. Segundo as notas dos três dias, o
bônus, eu acabei passando bem. Eu fiquei entre os 150 primeiros daqui. Como passam 800,
eu fiquei bem.
E com sua idade?
Sim, com 16 anos, é coisa rara.
E como você escolheu engenharia? Como você escolheu esse curso?
Então, foi assim, eu sempre gostei de matemática, desde pequeno. Não que eu odiasse as
outras matérias, mas o que eu mais gostava era matemática. Então tinha que ser alguma
coisa nessa área. Pensei primeiro em Ciências Contábeis, porque um dos meus tios por parte
de mãe fez Ciências Contábeis e se deu muito bem. Ele fez PUC, enfim, foi para Campinas,
depois Rio Grande do Sul, só empresas grandes. Ele está se dando bem até hoje. E era uma
área que parecia muito boa. Mas aí eu comecei a ver as grades curriculares, pensei melhor, e
fui ver melhor as outras exatas. E em exatas não há muitas opções. Você pode dar aula, ser
professor de química, física, matemática. Você pode ser um cientista, ou você pode fazer
engenharia, e em engenharia você tem muita opção. Há vinte opções de engenharia, pelo
menos. E aí eu acabei por engenharia e de todas eu acabei optando por produção, que de
todas, por incrível que pareça, é a que menos tem exatas. Envolve autogestão, conceitos de
administração. Foi a engenharia que no final das contas eu acabei juntando com um desejo
antigo, que era ciências contábeis, que tem bastante matemática, mas é da área de ciências
humanas, e engenharia.
E agora, como está sendo a sua recepção de calouro?
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Está sendo muito bacana. Na semana passada os veteranos recepcionaram a gente com muita
festa, palestras. Teve a caça ao tesouro para a gente conhecer toda a Escola Politécnica que é
bem grande, mais os laboratórios de física e química, que é onde a gente vai ter aula. Eles
pagaram almoços para a gente, fingindo que são bonzinhos.
No bandejão?
Sim, foi bem legal. Deu para integrar bastante. Depois já teve uma festa aqui dentro, que foi
a primeira do ano. O clima está bem legal. Eu não entrei aqui sozinho, tem muita gente da
Federal aqui comigo. Eu já conhecia um pessoal aqui assim que eu cheguei. Contando o
pessoal que entrou direto, mais o pessoal do ano anterior que fez cursinho e acabou
passando, acho que tem umas dez ou quinze pessoas da Federal na Poli. Alguns nem sei que
fizeram Federal, mas com o tempo você vai descobrindo. Então eu já cheguei aqui
conhecendo as pessoas. Nessa semana eu conheci mais gente, da minha sala e os veteranos.
Eles já apresentaram boa parte da Escola, o Grêmio, a Atlética. Eu já me interessei em fazer
parte da Atlética, que é o grupo que cuida dos esportes e das competições aqui na Poli.
Então está tudo indo muito bem.
E as expectativas que você tem em relação ao curso, ao seu futuro?
Sobre o curso, falam que é um curso bem puxado, integral, aulas das 7:30 às 16:30 da tarde
todo dia. Então é aquilo, você tem que estudar. Não é porque entrou na faculdade e ela é
pública que você vai deixar de estudar agora. Pelo contrário, você tem que estudar tanto ou
mais do que você estudava antes. Ou pelo menos focar no que você tem mais dificuldade.
Lógico, se você quer ter um tempo livre, jogar uma bola, ir nas festas, participar das
cervejadas, de todas as festas que eles fazem, tudo bem. Mas tem que dar um jeito de
conciliar todas as coisas. Você não precisa estudar toda a parte do tempo, mas vai ser quase
impossível participar de tudo aqui dentro, porque tem muita coisa, muita atividade
extracurricular. Além do Grêmio, das festas, da Atlética, tem diversas microempresas aqui
que fazem muita coisa, e que interessam. Tem projeto de aeromodelismo, carros de corrida,
uma empresa júnior que seria uma espécie de estágio não remunerado, mas que acaba te
dando uma experiência bem grande. Então, opções não faltam, é uma questão de saber lidar.
Espero concluir o curso em cinco anos, que falam que não é fácil. Mas acredito que dá, só
não pegar nenhuma dp; o objetivo inicial é esse: ir passando, e de preferência
compreendendo a matéria. E é isso, tentar completar a escola em cinco anos, fazer o tcc,
entrar no estágio, e aí a gente vê. O campo da engenharia é muito grande. Eu posso trabalhar
em um banco, em uma empresa de engenharia, eu posso fazer muitas coisas. Eu posso
trabalhar em qualquer empresa sendo engenheiro de produção. Mesmo se eu não quero
trabalhar com engenharia de produção, às vezes eu posso me formar em engenharia de
produção e trabalhar com engenharia mecânica, porque a formação é parecida.
Você gostaria de falar alguma coisa sobre a Federal, que a gente não falou?
Eu só queria falar que na Federal eu passei os três melhores anos da minha vida. Talvez, é
provável que aqui na USP seja ainda melhor. Mas eu gostei muito de ter feito o ensino
médio lá. Mesmo sendo uma escola pública, que o pessoal tem todo esse preconceito, eu
acho que era uma escola muito boa, os alunos são muito bons. Os professores são bons, os
alunos ajudam a fazer da escola o que ela é. Não é a toa que ela está dentre as dez melhores
escolas de São Paulo. A única pública.
Mais uma coisa. Acabou o ensino médio com a turma de vocês. Vocês sentiram uma
mudança de clima na Federal?
Então, a única coisa que aconteceu, principalmente agora no terceiro ano, é que eles não
queriam deixar ninguém de dp, ou retido, porque caso isso acontecesse teria que abrir uma
turma especial para eles, e eles não estavam afim de fazer isso. De resto, os professores
continuam lá. Algumas matérias mudaram por causa do técnico. Eles não têm tantas
matérias de humanas, porque não dá tempo de cumprir o cronograma do médio e do técnico,
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mesmo sendo quatro anos. Mas mudou muito pouco. Ainda existe o vestibulinho, a prova
para entrar lá; os alunos ainda têm um bom nível.
Você faria um técnico integrado?
Não sei. Hoje, se eu tivesse que escolher entre a Federal e outra escola técnica, é provável
que eu iria para a ETESP, por uma questão de terminar o ensino médio em três anos. Porque
com treze anos, eu não tinha a mínima idéia do que eu queria fazer como um curso técnico
ou faculdade. Eu entrei em informática depois para tirar uma dúvida, para saber se era aquilo
que eu queria. Eu gostei do curso, mas não me via trabalhando com isso para o resto da vida.
Assim, para entrar com treze, quatorze anos na Federal, tem que estar muito certo que você
quer aquilo: eletrotécnica, mecânica, não importa qual curso eles ofereçam. Então não é para
todo mundo. Quem está em dúvida, eu acho que deve terminar o ensino médio primeiro, ter
mais tempo para pensar e aí entrar em uma faculdade. Agora quem tem certeza do que vai
fazer, é uma boa também, porque aí você termina o médio e já tem uma formação técnica, e
já pode entrar na faculdade e trabalhar ao mesmo tempo. Se a pessoa está pensando em
resultado a curto prazo, já quer sair trabalhando, eu acho uma boa. Então tem esses dois
lados.
Você pensa em trabalhar na área de informática por um tempo?
Talvez. Eu vou pegar o diploma agora. Assim que sair o diploma da Federal eu vou pegar
do técnico. Sei lá, caso no segundo ou no terceiro ano de Engenharia apareça oportunidade
de trabalhar com Engenharia ou informática, eu posso pensar. O que for melhor para mim,
tanto em termos de salário quanto de empresa, e também no que eu gosto, que é o mais
importante. Ver qual das duas oportunidades mais me agrada.
E que dê para continuar estudando...
Sim, lógico. Terminar o curso.
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Anexo IV – Questionário socioeconômico

Universidade de São Paulo
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Pesquisa sobre escolas, jovens e ensino superior
Meu nome é Nicolau Dela Bandera, mestrando do programa de pós-graduação em
Sociologia da USP. Estou estudando os novos caminhos educacionais trilhados pelos
jovens entre o ensino médio e o ensino superior. Sua colaboração ao responder esse
questionário será muito importante para minha pesquisa. Sinta-se a vontade para realizar
comentários e acrescentar alguma informação que você ache importante. Pode utilizar
as margens e o verso do questionário para sugerir algo. Estou inteiramente à disposição
para eventuais dúvidas e comentários. Muito obrigado pela colaboração.
nicolaudelabandera@gmail.com
1. Nome:________________________________________________________
e-mail:
2. Data de nascimento:__/__/___
3. Sexo: ( ) M
( )F
4. Cor: ________________________
5. Religião: ____________________
6. Cidade de origem:_____________
7. Com que idade você começou a freqüentar
a escola?
( ) 0 a 3 anos
( ) 3 a 5 anos
( ) 6 a 7 anos
( ) depois dos sete anos
8. Em qual escola (ou quais escolas) você
estudou no ensino fundamental de 1ª a 4ª
série?
______________________________________
______________________________________
9. Em qual escola (ou quais escolas) você
estudou no ensino fundamental de 5ª a 8ª
série?
______________________________________
______________________________________
10. Em qual escola (ou quais escolas) você
estudou no ensino médio?
______________________________________
______________________________________

11. Com quem você mora?
______________________________________
______________________________________

12. Em que bairro de São Paulo você mora?
Em casa própria?
______________________________________
______________________________________
13. Quantos imóveis (casas; apartamentos;
sítios ou fazendas) seus pais possuem?
Especifique.
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
14. Quantos empregados domésticos trabalham
na sua casa?
______________________________________
______________________________________
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15. O que seu pai faz (no caso de não possuir
pai ou não viver com ele, alguém que você
considera que o substitua – um tio, o avô,
um irmão mais velho: especifique)?
______________________________________
16. O que sua mãe faz (no caso de não possuir
mãe ou não viver com ela, alguém que
você considera que a substitua – uma tia,
avó, irmã mais velha)?
______________________________________
17. Qual é a renda da sua família?
( ) abaixo de R$ 450
( ) de R$ 450 à R$ 1.000
( ) de R$ 1.000 à R$ 2.000
( ) de R$ 2.000 à R$ 4.000
( ) de R$ 4.000 à R$ 7.000
( ) de R$ 7.000 à R$ 10.000
( ) de R$ 10.000 à R$ 20.000
( ) de R$ 20.000 à R$ 30.000
( ) de R$ 30.000 à R$ 50.000
( ) de R$ 50.000 à R$ 100.000
( ) acima de R$ 100.000
18. Qual é a escolarização de seu pai?
( ) Ensino fundamental incompleto
( ) Ensino médio incompleto
( ) Ensino médio completo
( ) Ensino superior incompleto
( ) Ensino superior completo
Curso:_______________________
Universidade: _________________
19. Seu pai fez algum curso de especialização
ou pós-graduação? Se sim, em qual área e
Faculdade?
______________________________________
______________________________________

20. Em qual escola seu pai fez o ensino médio?
______________________________________
21. Qual é a escolarização de sua mãe?
( ) Ensino fundamental incompleto
( ) Ensino médio incompleto
( ) Ensino médio completo
( ) Ensino superior incompleto
( ) Ensino superior completo
Curso: ______________________
Universidade: _________________
22. Sua mãe fez algum curso de especialização
ou pós-graduação? Se sim, em qual área e
Faculdade?
______________________________________
______________________________________
23. Em qual escola sua mãe realizou o ensino
médio?
______________________________________
24. Qual é a escolarização de seu avô por parte
de pai?
( ) Ensino fundamental incompleto
( ) Ensino médio incompleto
( ) Ensino médio completo
( ) Ensino superior incompleto
( ) Ensino superior completo
Curso: ______________________
Universidade: ________________
25. Qual é a escolarização de sua avó por parte
de pai?
( ) Ensino fundamental incompleto
( ) Ensino médio incompleto
( ) Ensino médio completo
( ) Ensino superior incompleto
( ) Ensino superior completo
Curso: ______________________
Universidade: _________________
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26. Qual é a escolarização de seu avô por parte
de mãe?
( ) Ensino fundamental incompleto

______________________________________
______________________________________

(
(
(
(

31. No mês passado, quantas vezes você foi ao:
______ Teatro
______ Cinema
______ Museu de Arte
______ Shows musicais
Quais_________
______Exposição/Feira científica
______ Igreja/Culto/Encontro Religioso
______ Livraria
______ Shopping Center
______ Biblioteca
Quais são outros lugares muito interessantes
que você freqüenta e que não estão nesta lista?
______________________________________
______________________________________

) Ensino médio incompleto
) Ensino médio completo
) Ensino superior incompleto
) Ensino superior completo
Curso: ______________________
Universidade: _________________

27. Qual é a escolarização de sua avó por parte
de mãe?
( ) Ensino fundamental incompleto
( ) Ensino médio incompleto
( ) Ensino médio completo
( ) Ensino superior incompleto
( ) Ensino superior completo
Curso: ______________________
Universidade: _________________
28. Qual é a religião de sua família?
( ) Católica
( ) Evangélica
( ) Judaica
( ) Afro-brasileira
( ) Agnóstico
( ) Outra ______________________
29. Você tem irmãos? Qual a idade deles e em
quais escolas (e Faculdades) estudam ou
estudaram?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
30. Qual foi a primeira vez que você foi a um
Museu de Arte? Se sim, quando foi, onde
era o Museu e quem foi que te levou?
______________________________________
______________________________________

32. Descreva os tipos de textos que você lê
(história em quadrinhos, revista, jornais,
livros, textos impressos da internet, etc.):
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
33. Qual revista você tem em casa?
______________________________________
______________________________________
34. Qual foi o melhor filme que você assistiu
nos últimos meses?
______________________________________
______________________________________
35. Qual foi o último livro que você leu?
______________________________________
______________________________________
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36. Quais dos seguintes cursos você realiza
fora do horário da escola:
( ) Língua estrangeira Qual:_____________
( ) Artes (Pintura, Dança, Teatro, Música)
Qual: _______________________
( ) Aulas de reforço
Quais disciplinas:______________
( ) Outros.
Quais?_____________________________
37. Quantas horas por dia, além daquelas
dedicadas à escola e aos cursos, você
estuda?
( ) nenhuma
( ) 0 a 1 hora
( ) 1 a 2 horas
( ) 2 a 4 horas
( ) acima de 4 horas
38. Em que lugar e como você costuma estudar
(em casa, no ônibus, na biblioteca da
escola, na casa de amigos; lendo livros, na
internet, apostilas, cursinho)?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
39. Você pratica algum esporte ou dança? Se
sim, quais?
______________________________________
______________________________________
40. Você gosta de viajar? Que lugares você
conhece?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

41. Você já realizou algum intercâmbio para
outro país? Se sim, para onde, em que série
e durante quanto tempo? Se não, você
pretende estudar fora?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
42. Você está matriculado em algum cursinho
pré-vestibular ou pretende cursar algum no
segundo semestre? Qual?
______________________________________
______________________________________
43. Qual curso de ensino superior você
pretende fazer? Em qual Faculdade?
______________________________________
______________________________________
44. Por que você escolheu esse curso e essa
Faculdade?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
45. Alguém influenciou esta escolha?
______________________________________
______________________________________
46. Como você se imagina daqui a cinco anos?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

246

Anexo V - Roteiro de entrevista com os pais
1º Bloco de perguntas: explorar a trajetória educacional e profissional dos
próprios pais
Escolarização
Você poderia contar um pouco a história da sua família? Seus pais vieram de que região?
Gostaria que você falasse um pouco sobre como foi sua experiência com a escola e os
estudos. [Você estudou em quais colégios?]
[Se o pai ou a mãe cursou o ensino superior] Quando você entrou no ensino superior? Qual
Faculdade? Foi difícil concluir o ensino superior? [Se o pai fez vários cursos superiores,
explorar por que ele sentiu essa necessidade]
Trajetória profissional
Quando você começou a trabalhar? Foi somente após o término do ensino superior? Por
quais empregos você já passou?
Atualmente, qual é o seu trabalho?
O que foi essencial para o que você faz/é hoje?
Você se sente realizado? [Você realizou os seus sonhos de infância?]
O que você gosta de fazer nas horas livres?
Vocês gostam de viajar? Para onde vocês costumam ir?
No último mês, você frequentou esses espaços?
Shopping Center:
Cinema:
Teatro:
Museu de Arte:
Biblioteca:
2º Bloco: Filhos. Nesse bloco, explorar o cuidar dos filhos e a preocupação
com a “proteção” e o “desenvolvimento” da criança, e como alguns
equipamentos tecnológicos – a televisão, o computador e o celular –
influenciam as relações familiares e a educação dos filhos. No fim, perguntas
específicas sobre a escolarização dos filhos.
Cuidar dos filhos
Qual é a melhor forma de educar um filho?
É difícil educar os filhos em uma cidade como São Paulo?
Você se considera uma mãe [um pai] protetora?
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Quando seu filho era pequeno, como você conseguia cuidar dele? Você tinha tempo para dar
atenção, fazer lição, levá-lo ao curso de língua/escola/esporte?
Eles passavam muito tempo em frente à televisão? Vocês supervisionavam os programas
que eles assistiam ou não?
Uma das principais preocupações dos pais hoje em dia é com o que seus filhos fazem na
internet. A geração de seu filho cresceu junto com o computador e a internet. Eles também
passavam muito tempo no computador? Como vocês lidaram com essa máquina dentro de
casa?
Vocês tinham preocupação em relação ao grupo de amigos de seus filhos? Quem são os
principais amigos deles, são filhos de pessoas conhecidas, ou não?
Qual a importância dos seguintes objetos e espaços na educação de seus filhos:
- o computador
- o celular
- o carro
- o metrô ou o ônibus
- a casa
- o clube
- a rua
E qual a importância das seguintes pessoas na educação de seus filhos:
- a avó
- a babá
- a tia
- o pai
- o irmão mais velho
- o vizinho
- um amigo da família
- os amigos do filho
Escolarização dos filhos
Que tipo de educação a escola deve oferecer hoje?
Quando você matriculou seus filhos pela primeira vez na escola? Qual escola você escolheu,
por quê? E depois? [explorar as diferenças entre os irmãos, caso elas apareçam; por
exemplo, por que o irmão não foi também para a Federal? Há diferença entre eles na
dedicação aos estudos]
Vocês participavam das escolas de seus filhos? Como era essa participação [reuniões,
amizade com a direção, etc.]?
Como vocês chegaram ao CEFET, à Federal? Por que vocês escolheram esse colégio?
Qual a diferença da Federal em relação aos outros colégios que seus filhos estudaram
[particulares ou públicos]?
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Qual era a segunda alternativa caso eles não passassem na Federal? Ou a Federal foi uma
segunda alternativa?
O fulano ou os irmãos já deram alguma preocupação a vocês na escola? [reprovação,
indisciplina, etc. – explorar aqui o caso dos alunos da Federal que reprovaram no primeiro
ano; por que eles reprovaram? O que aconteceu naquele ano?]
O CEFET é distante da casa de vocês. Foi tranquilo para vocês o fato de seu filho pegar
ônibus, metrô para ir ao colégio com 14 ou 15 anos? [novamente o tema do cuidar dos filhos
Em quais cursos fora da escola vocês já matricularam seus filhos? [língua, artes,
informática]
Vocês acham importante o domínio de uma língua estrangeira? Por que vocês matricularam
seus filhos em um curso de inglês? [no caso daqueles que fizeram intercâmbio – por que ele
fez intercâmbio para tal país?]
Como é o lazer de seus filhos?
Vestibular, ensino superior e mercado de trabalho
Qual a importância de entrar na Faculdade no mundo atual?
O que vocês acham importante na escolha de um curso de ensino superior? [o mercado, a
formação cultural, o fato da pessoa “se sentir feliz e bem consigo mesma”]
Vocês acham que seu filho escolheu o curso certo? Por quê?
Qual o futuro que vocês esperam para seus filhos?
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Anexo VI – Roteiro de Entrevista - Professores

Roteiro de entrevista
1. História de vida
1.1 Gostaria que você falasse um pouco sobre sua formação acadêmica.
- Ensino médio
- Graduação
- Pós-graduação
1.2 Antes de entrar na Federal, quais foram suas experiências profissionais?
1.3 Como é ser um pesquisador na Federal?
1.4 Como foi o seu concurso para a Federal?
1.5 Você se sente realizada na carreira docente?

2. Sentido da educação no mundo contemporâneo
2.1 Quais são os principais desafios da educação no mundo contemporâneo?
2.2 O que mudou na escola de hoje em relação à escola na qual você estudou?
2.3 Qual o perfil de aluno você considera como excelente?

3. Escola Federal
3.1 O que diferencia a Federal em relação às outras escolas onde você lecionou?
3.2 Os alunos possuem uma postura diferente? Como você vê a aplicação deles no
estudo?
3.3 Como foi sua experiência com o curso de ensino médio da Federal? Há muita
diferença em relação aos alunos do curso técnico integrado?
3.4 Em relação ao currículo da escola, você acha interessante a forma como ele está
organizado?
3.5 No ensino médio, existiam as disciplinas de projeto. Você chegou a oferecer algum?
Qual foi sua experiência?
3.6 Uma das críticas frequentemente feita à Federal (principalmente ao ensino médio e
técnico) é que ela é uma escola elitista, e acaba atendendo alunos que são
provenientes de colégios particulares de ensino fundamental. O que você pensa a
respeito?
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3.7 Comentar o discurso de que “a Federal forma o cidadão e um profissional”.
3.8 Houve uma transformação da Federal na passagem do governo FHC para o governo
Lula. O que realmente mudou?
4. Ambiente e cotidiano escolar
4.1 Como é a relação entre os professores no colégio? Vocês possuem espaço para se
encontrar, discutir e trocar experiências?
4.2 O professor na Federal possui autonomia?
4.3 E o trabalho burocrático na escola? Como é sua experiência como coordenadora
pedagógica?
5. Vestibulinho
5.1 Há uma discussão sobre como deve ser organizado o vestibulinho na escola?
- questão das cotas
6. Prática cultural dos professores
6.1 Você gosta de viajar? Para onde você costuma ir?
6.2 Qual foi o último livro que você leu?
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