
XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

 

ANÁLISE DA REPORTAGEM “ELITE MANTÉM RIQUEZA POR 
SÉCULOS PORQUE MERECE? CIENTISTA CAUSA POLÊMICA AO 

DIZER QUE SIM” 
 
 

Juliana Piovesan Vieira – UEM – j 
upiovesanvieira84@gmail.com;  

Jane Eire Rigoldi dos Santos – UEM – 
 janerigoldi@hotmail.com;  

Danielle Capelasso Soares de Souza – UEM –  
daniellecapelasso@gmail.com 

 
 

Eixo 5: Educação e suas linguagens; 

  
Resumo 
Este trabalho realiza uma reflexão da reportagem “Elite mantém riqueza por séculos 
porque merece? Cientista causa polêmica ao dizer que sim”. Esta reportagem coloca 
em evidencia os estudos de Gregory Clark e Neil Cumminsa que, por meio de 
pesquisas científicas, procuram demonstrar que posse de riqueza de determinados 
núcleos familiares é resultante de um determinismo genético, ou seja, de uma 
condição de privilégio “naturalmente” dada. Buscaremos fazer uma leitura crítica 
desta perspectiva que anula os condicionantes sócio-históricos, tendo como 
referencial teórico a Psicologia Histórico-cultural, por compreender a constituição da 
personalidade humana a partir das relações sociais de produção. Desse modo, 
desvelamos que a pesquisa está fundamentada no Darwinismo Social e nas teorias 
Eugênicas, concepções estas que partem do princípio segundo o qual existem 
sujeitos melhores e piores, raças superiores e inferiores, justicando desigualdades 
que são socialmente produzidas e ocultando a lógica de exploração, subjugação e 
apropriação da riqueza. Nesse caso, estas tendências ocultam que a riqueza social 
é produzida e apropriada de forma desigual, com base na exploração do trabalho 
humano, erigindo ideologias que entendem que os talentos, capacidades 
intelectuais, cultura, são atributos individuais transmitidas geneticamente. Sendo 
assim, colocamos em cheque a ideia defendida e disseminada por meio dessa 
reportagem, apontando a igualdade do gênero humano e o papel da educação 
escolar como instrumento capaz de garantir a transmissão do conhecimento e 
instrumento revelador das contradições sociais.  
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Introdução 

 Na reportagem “Elite mantém riqueza por séculos porque merece? 

Cientista causa polêmica ao dizer que sim”, foram divulgados estudos desenvolvidos 

em diferentes países sobre famílias ricas que permanecem no topo da pirâmide 

social por séculos (COSTA, 2016). 
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Com base nessas afirmações, o economista britânico Gregory Clark 

defende que a prosperidade é uma “competência social natural” e é resultado de um 

determinismo genético. Para o pesquisador, os seus resultados apontam para a 

ideia segundo a qual famílias bem-sucedidas transmitem em sua carga genética 

características como ambição, motivação, talentos sociais às gerações posteriores, o 

que possibilitaria a elas continuarem em posições privilegiadas (COSTA, 2016).  

A pesquisa trouxe à tona que determinados sujeitos possuem altos 

cargos em governos, estudam em universidades privilegiadas e ocupam postos de 

gerencia em grandes empresas porque são bem-nascidos (COSTA, 2016), ou seja, 

privilegiados geneticamente.  

Leontiev (2004), ao se referir às teses marxianas sobre o processo 

de hominização, mostra que a passagem para a vida em sociedade se produz por 

meio do trabalho e que a vida social transforma a natureza do próprio homem. Nas 

palavras do autor: 

[...] a hominização resultou da passagem à vida numa sociedade 
organizada na base do trabalho; que esta passagem modificou a sua 
natureza e marcou o início de desenvolvimento que, diferentemente 
do desenvolvimento dos animais, estava e está submetido não às 
leis biológicas, mas a leis sócio-históricas (LEONTIEV, 2004, p. 280).  
   

Isso significa que a compreensão do homem só pode ser entendida 

em suas características e atitudes no interior das relações de produção que vivencia 

em sociedade. Desse modo, a principal categoria a ser analisada no processo de 

constituição dos homens é o trabalho.  

Desta forma, a constituição do ser humano não é dada por uma 

força divina, ou naturalmente constituída. São os homens, em um processo contínuo 

de alteração da natureza, que contraem relações entre si de maneira consciente ou 

não. Neste processo, a história da humanidade é perpassada pela luta de classes, 

pela apropriação da riqueza (ENGELS, 2010), pela subjugação dos homens entre si, 

ou seja, a apropriação da riqueza é socialmente construída.  

[...] os homens entram em relações determinadas, necessárias, 
independentes de sua vontade, estas relações de produção 
correspondem a um grau determinado de desenvolvimento de suas 
forças produtivas materiais. A totalidade destas relações de produção 
constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a 
qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual 
correspondem determinadas formas de consciência social. O modo 
de produção da vida material condiciona o processo de vida social, 
política e intelectual. Não é a consciência dos homens que determina 
o seu ser; ao contrário, é o seu ser social que determina a sua 
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consciência (MARX, 1989b, p. 233 apud TANAMACHI, ASBAHR, 
BERNARDES, 2018, p.94). 
 

Guiados por esta perspectiva, buscaremos ao longo deste trabalho 

analisar a reportagem em questão, trazendo seus principais percursores, as 

tendências e concepções de homem que ocultam, reforçando o papel de uma ação 

educativa da qual considera a igualdade entre os homens, tendo em vista que todos 

devem ter acesso ao conhecimento elaborado.  

 

Metodologia 

Para elaboração deste trabalho, nos pautamos em um estudo 

documental, procuramos construir uma análise de uma reportagem que exprime e 

reafirma um pensamento coletivo, pautado em concepções darwinistas e eugenistas. 

Levantamos pontos de reflexão e crítica por meio de teóricos da Psicologia 

Histórico-cultural, que nos permitem contrapor aos argumentos desse estudo. 

Sendo assim, nossa concepção se fundamenta no materialismo-

histórcio dialético. Isso implica o entendimento de que na organização da sociedade 

capitalista, o trabalho é uma atividade de exploração daqueles que possuem a 

propriedade privada sobre aqueles que possuem apenas sua força de trabalho para 

vender e garantir seu sustento.   

Vygotsky (1930, p.6) explica: 

[...] Marx aborda freqüentemente a temática da corrupção da 
personalidade humana, originada pelo crescimento da sociedade 
capitalista industrial. Em um extremo da sociedade, encontramos a 
divisão [N.doT.: “alienação”] entre o trabalho intelectual e o material, 
a separação entre a cidade e o campo, a exploração implacável do 
trabalho de crianças e mulheres, a pobreza e a impossibilidade de 
um desenvolvimento livre e omnilateral do pleno potencial humano; 
e, no outro extremo, folga e ostentação. De tudo isso resulta [...] a 
corrupção e a distorção da personalidade humana, assim como sua 
sujeição a um desenvolvimento inadequado, unilateral, no interior 
mesmo de todas essas diferentes variantes tipológicas humanas. 
 

Isso revela que a riqueza não é o resultado de um determinismo 

genético, tão pouco está submetida às leis biológicas ou “que famílias ricas 

permanecem no topo da pirâmide social porque merecem”, em uma lógica de 

meritocracia, mas, porque a sociedade capitalista é marcada pela desigualdade 

econômica e atinge a vida material e intelectual. Nas palavras de Leontiev (2004, p. 

294): 
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A concentração das riquezas materiais na mão de uma classe 
dominante é acompanhada de uma concentração da cultura 
intelectual nas mesmas mãos. Se bem que as suas criações 
parecem existir para todos, só uma ínfima minoria tem o vagar e as 
possibilidades materiais de receber a formação requerida, de 
enriquecer sistematicamente os seus conhecimentos e de se 
entregar à arte; durante este tempo, os homens que a constituem a 
massa da população [...] têm de contentar-se com o mínimo de 
desenvolvimento cultural necessário à produção de riquezas 
materiais no limite das funções que lhes são destinadas.  
 

Tão logo, a opressão não se restringe à exploração do corpo físico, 

mas ao não desenvolvimento pleno das funções intelectuais superiores. O 

determinismo genético ou a “competência natural”, não busca compreender o 

desenvolvimento do psiquismo para além da aparência imediata, ou melhor, as 

determinações particulares e universais que incidem sobre a existência do indivíduo.  

Sobre essa questão, segundo Tuleski (2008), o desenvolvimento das 

capacidades mentais implica transformações nas relações de produção capitalistas 

e de seu poder alienante. Cabe reforçar a afirmação de Vigotski (2004) que o 

comportamento humano é determinado culturalmente, ou seja, pela vida social do 

grupo ao qual o sujeito pertence.  

Nessa perspectiva, o desenvolvimento da psique humana está 

condicionada ao domínio, por cada indivíduo, dos signos produzidos socialmente. 

Portanto, “[...] as aptidões e caracteres especificamente humanos não se transmitem 

de modo algum por hereditariedade biológica, mas adquirem-se no decurso da vida 

por um processo de apropriação da cultura criada pelas gerações precedentes” 

(LEONTIEV, 2004, p. 285).  

 

Resultados e Discussões 

Amparados na Psicologia Histórico-cultural, entendemos que a 

reportagem em questão não tem fundamentos científicos plausíveis, apenas 

ocultamento da realidade da constituição do ser humano, enquanto sujeito histórico 

e socialmente determinado. Portanto, a essência dos dados da pesquisa se revelam 

ineficientes ao explicar que prosperidade e riqueza são condições genéticas.  

Segundo Leontiev (2004), ao contrário do desenvolvimento 

filogenético dos animais, cujas aquisições se firmam em forma de mudanças na 

organização biológica, no desenvolvimento do cérebro, as aquisições do 
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desenvolvimento histórico da humanidade consolidam-se em objetos materiais e 

intelectuais – linguagem, ciência – criados pelos homens.      

Dada essa condição, o autor afirma que para se apropriar dos 

fenômenos externos da cultura material e intelectual é indispensável “[...] 

desenvolver em relação a eles uma atividade que se reproduza, pela sua forma, os 

traços essenciais da atividade encarnada, acumulada no objeto” (LEONTIEV, 2004, 

p. 286).  

A reportagem afirma que crianças adotivas estão condicionadas a 

ter um futuro parecido com os de seus pais biológicos (COSTA, 2016), mesmo 

tuteladas por pais ricos, contrariando a perpectiva defendida por Leontiev (2004). 

Além disso, a mobilidade social levaria as dinastias ao topo em um processo natural 

e lento (COSTA, 2016).  

O estudo divulgado se ampara no Darwinismo Social, descrito por 

Herbert Spencer (2002). Seu pensamento parte do princípio de que existem homens 

melhores e piores. Para o autor, existe um processo evolutivo, o qual levou todas as 

espécies da homogeneidade para heterogeneidade e que os melhores 

sobreviveram, em sintonia com os estudos que entendem que as famílias 

consquistaram mobilidade social, ou seja, evoluíram geneticamente.  

Alguns conseguiram ao longo do desenvolvimento humano se 

adaptar às mudanças, enquanto raças superiores em “permanente luta, em que 

triunfam os mais aptos” (SPENCER, 2002, p. 9). O autor ainda afirma que os povos 

europeus são fisicamente e intelectualmente superiores. 

Diante das diferenças fisicamente superiores, o sistema nervoso do 

homem europeu é considerado também mais complexo do que os não civilizados 

(SPENCER, 2002). Esse tipo de argumento nos levaria a crer que o 

desenvolvimento industrial, a cultura avançada dos grupos europeus, assim como 

reforça a reportagem a respeito do sucesso das famílias ricas, é o resultado de 

capacidades adquiridas de forma genética. 

Nessa vertente, a escola tem por função afirmar que existem sujeitos 

melhores e piores. A instrução até contribui para melhorar os sujeitos, porém, isso 

levaria milhares de anos (CONT, 2008). Francis Galton foi um teórico que radicalizou 

essa ideia, desenvolvendo a perspectiva da Eugenia. Esse pensamento aponta para 

a melhoria da espécie humana, com indicações de casamentos entre sujeitos de 

determinadas raças, para uma purificação (CONT, 2008). Como nos aponta a 
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reportagem, ela parte da perspectiva eugênica de que as características físicas, 

intelectuais e a capacidade de produzir e conservar riqueza, são transmitidas por 

gerações.  

[...] na obra [...] (O gênio hereditário), na qual Galton, utilizando-se de 
biografias familiares de pessoas famosas, dicionários biográficos e 
registros de antecedentes familiares de poetas, artistas, militares e 
intelectuais de diversas áreas, procurou defender a tese de que não 
somente os aspectos físicos, mas também o talento e a capacidade 
intelectual poderiam ser calculados, administrados e estimulados, por 
meio de casamentos criteriosos durante gerações consecutivas 
(CONT, 2008, p. 204).  
  

Em outro campo de análise, poderíamos situar os teóricos da 

perspectiva materialista, que consideram que a diversidade humana é resultado da 

diversidade na forma de apropriação da riqueza socialmente produzida. Neste 

sentido, a educação tem o papel essencial de desenvolver as capacidades 

intelectuais nos homens, independentemente de sua cor, raça, origem porque 

partem da premissa da igualdade de acesso aos bens culturais.  

 

Conclusão 

Os processos psíquicos não se constituem fora do seu tempo e 

condições materiais. Nessa perspectiva, cabe ressaltar, se por um lado existe a 

pobreza, a corrupção da personalidade e, do outro, folga e ostentação (privilégios, 

determinismo genético, por exemplo), é porque vivemos em uma sociedade a favor 

dos ricos, de modo que, a crença na “competência social natural” é um discurso cujo 

objetivo é perpetuar as desigualdades entre os homens.  

Leontiev (2004) nos permite afirmar que a “competência social” não 

é uma condição natural, tão pouco, como mostra a reportagem, “os negros pobres 

permanecem assim porque descendem de pessoas de competência social menor” 

(COSTA, 2016) adquirida por um determinismo genético, mas o desenvolvimento 

pleno dos homens está sujeito às apropriações que ele vivencia.  Os estudos da 

reportagem tem uma concepção positivista de ciência, fundamentada em um 

conhecimento rigorosamente linear e fragmentado, o qual segue a lógica formal sem 

unidade entre as áreas do conhecimento, com fortes tendências darwinistas e 

eugenistas.  

A educação enquanto parte constituinte da cultura tem um papel 

importante de construção do processo de humanização, no entanto, mais do que 
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isso, ela deve erigir uma perspectiva crítica que busque revelar a igualdade que nos 

une, em busca de justiça social.  
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