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Abranger as questões de classe é de extrema importância quando se pretende pensar a
sociedade capitalista. A desigualdade social dessa sociedade deve ser tratada para além de
uma perspectiva econômica, o que possibilita a análise sociológica das classes sociais e suas
distinções, neste caso, da elite econômica. Essa pesquisa se preocupou em evidenciar seus
ângulos sociais, culturais e históricos. Através da contraposição entre as ideias de biografia de
sucesso e habitus de classe, a presente pesquisa buscou compreender o processo de
legitimação da elite empresarial brasileira dos dias atuais. A primeira ideia trata do mito da
realização individual dos empresários. Já a segunda ideia, o habitus bourdiesiano, traz a origem
social em seus dispositivos que articulam e são articulados, permitindo a distinção entre classes
e sua preservação. O mito da biografia de sucesso vai servir de apoio ao discurso que justifica o
poder, prestígio, sucesso e dinheiro dos homens que compõe essa elite. O suporte
metodológico da pesquisa foi construído com o uso e análise de biografias publicadas em dois
livros que contemplam a história de vida de Marcelo Odebrecht, Marcel Telles, Carlos Alberto
Sicupira e Jorge Paulo Lemann, quatro empresários que foram ou são responsáveis por
negócios reconhecidos mundialmente. A análise das biografias revelou os principais resultados
referentes ao estilo de vida, à educação, à família, à empresa enquanto instituição e à cultura
da empresa, considerados aqui como os elementos da articulação que dizem respeito ao
habitus, embora sejam tratados pelo senso comum como partes de biografias de sucesso. Essa
pesquisa foi concretizada mediante o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
(PIBIC/CNPq) da Universidade Federal Fluminense, e faz parte da pesquisa “O habitus
corporativo: um estudo teórico e empírico sobre a origem de classe de executivos no estado do
Rio de Janeiro”, com financiamento de edital universal do CNPq (2016), organizada pelo Núcleo
de Novos Estudos Sobre Desigualdade Social (NUESDE-CNPq), coordenado pelo professor
Fabrício Maciel.
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