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Analisando essa cadeia hereditária 

Quero me livrar dessa situação precária 

Onde o rico cada vez fica mais rico 

E o pobre cada vez fica mais pobre 

E o motivo todo mundo já conhece, 

É que o de cima sobe e o de baixo desce 

As Meninas 



RESUMO 

O presente trabalho apresenta uma discussão sobre a meritocracia, de 
maneira que apresenta alguns fatores impeditivos para que o discurso meritocrático 
possa fazer sentido na atual sociedade brasileira. A meritocracia não é um discurso 
novo, sendo que no Brasil, seu histórico remonta os tempos do Brasil Colonial, no 
qual as relações eram baseadas na influência pessoal e no poderio das famílias que 
pertenciam às melhores posições sociais. O objetivo da pesquisa foi demonstrar a 
falta de sustentação para o discurso da meritocracia, tendo por base a realidade 
socioeconômica brasileira. A metodologia utilizada foi uma revisão de literatura, 
tendo a pesquisa bibliográfica sido realizada em livros e artigos científicos que 
contribuíram para formar o arcabouço teórico da mesma. Trata-se de uma pesquisa 
exploratória, de abordagem qualitativa. A realidade brasileira tem mostrado que, 
assim como no Brasil Colonial em que as influências pessoais ditavam como o 
indivíduo seria posicionado na sociedade, na atualidade, são a qualidade da 
educação e as condições socioeconômicas que vão proporcionar ao mesmo um 
lugar de destaque nos círculos empregatícios e educacionais, o que prejudica o 
discurso de que todos podem competir entre si, pois não há condições de igualdade 
entre as pessoas. 

Palavras-chave: Meritocracia. Discurso do Mérito. Desigualdade Social. Qualidade 
da Educação. 



ABSTRACT 

The present work presents a discussion about meritocracy, in a way that it 
presents some impediments for the meritocratic speech to make sense in the current 
Brazilian society. Meritocracy is not a new discourse, since in Brazil, its history traces 
back to the times of Colonial Brazil, in which relationships were based on the 
personal influence and power of families that belonged to the best social positions. 
The objective of the research was to demonstrate the lack of support for the 
discourse of meritocracy, based on the Brazilian socioeconomic reality. The 
methodology used was a literature review, and the bibliographic research was carried 
out in books and scientific articles that contributed to form its theoretical framework. 
This is an exploratory research with a qualitative approach. The Brazilian reality has 
shown that, just as in Colonial Brazil, where personal influences dictated how the 
individual would be positioned in society, nowadays, it is the quality of education and 
the socioeconomic conditions that will provide them with a prominent place in 
employment circles and educational, which undermines the discourse that everyone 
can compete with each other, as there are no conditions of equality between people. 

Keywords: Meritocracy. Discourse on Merit. Social Inequality. Quality of Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO E PROBLEMA 

A meritocracia tem sido palavra de constante uso no vocabulário atual dos 

últimos anos. De 2014 - no estopim das eleições que culminou na polaridade 

partidária brasileira - até os correntes dias de 2021, dizer-se meritocrático tem sido 

um posicionamento social divisor de águas para questões econômicas. 

No discurso, a meritocracia aparece encoberta pelo conceito de que os 

indivíduos apenas não ocupam uma posição de status similar porque o que não 

obteve sucesso não lutou o suficiente para isso, sem considerar que, na realidade, o 

histórico de oportunidades de ambos tem grandes distorções. 

A meritocracia se mostra cruel, pois, aponta ainda mais a discrepância da 

desigualdade que existe no Brasil, uma das maiores economias do mundo. Ela 

transfere às camadas mais pobres a culpa sobre sua própria pobreza e continua 

assim a reproduzi-la, não oferecendo oportunidade de reverter um histórico que já 

vem fadado a um ponto de desfecho comum: a continuidade da organização da 

sociedade em castas. 

Discutir meritocracia é discutir também privilégios, analisar os meios pelos 

quais foram possíveis os acessos aos fins, as facilidades que foram disponibilizadas 

e o histórico pessoal e familiar que proporcionaram o impulsionamento para a 

melhor colocação na linha de chegada do objetivo. 

Se a temática aborda condições de privilégios, não se pode deixar de lado a 

importância do nível de educação e a qualidade do ensino para a formação 

curricular dos indivíduos e o alcance de uma boa colocação no mercado de trabalho. 

Quanto maiores forem as condições de acesso ao ensino, melhores oportunidades 

de continuar estudando o indivíduo terá, sendo levado consequentemente, a obter 

melhores diplomas e oferta de empregos. 

Trata-se de um ciclo no qual quem já teve boas condições de estudo, pode 

oferecer com mais facilidade à próxima geração condições semelhantes ou 

melhores, sendo que o oposto também é verdadeiro. A falta de condições no 

presente, alimentadas pelo descaso do Estado, tendem a dar continuidade ao ciclo 

da má formação e pobreza, alimentando as desigualdades entre as pessoas. 
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Diante do contexto levantado, faz-se um questionamento para nortear a 

presente pesquisa: como indivíduos originários de condições de péssima qualidade 

de ensino e inseridos em uma realidade de pobreza podem ser submetidos às 

mesmas avaliações daqueles oriundos de melhor situação de vida? 

1.2 OBJETIVOS 

• Objetivo Geral 

Demonstrar a falta de sustentação para o discurso meritocrático, frente a 

realidade socioeconômica brasileira. 

• Objetivos Específicos 

- Apresentar a meritocracia como um sistema de avaliação de desempenho 

e competência, difundido em grupos políticos e educacionais; 

- Relatar como a realidade da educação no país se torna um empecilho para 

o sistema meritocrático; 

- Mostrar como a desigualdade social corrobora para a perpetuação do 

círculo vicioso da falta de oportunidades e expectativas de vida; e 

- Revelar alguns indicadores socioeconômicos que corroboram para 

desacreditar o discurso do mérito na realidade brasileira. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

No contexto global, a qualidade da educação brasileira figura entre as 

últimas posições cujas nações participam da avaliação anual do Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), trazendo uma triste realidade que 

precisa ser combatida (BERMÚDEZ, 2019). 

O aluno brasileiro, advindo do ensino público, tem menos condições de 

competir em igualdade com alunos provenientes do ensino realizado em escola 

particular. Conduzindo este cenário para o mercado de trabalho, o mesmo denota 

que, submetidos a uma mesma avaliação, aqueles primeiros sairão prejudicados 
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com relação aos alunos que frequentaram o ensino particular, tornando injusto o 

sistema de meritocracia (CHAVES; CANÇADO, 2013). 

A desigualdade ocasionada pela relação do sistema de educação do ensino 

público é parte de um processo muito mais complexo e enraizado, que teve início 

ainda no Brasil Colonial e é o retrato de que o país privilegia aqueles advindos de 

famílias mais ricas e influentes, em detrimento aos menos favorecidos (HELENE, 

2017) 

Todas as questões levantadas ao longo desta monografia impactam 

diretamente o método desigual de avaliação padrão de processos seletivos, em que 

se aplicam provas de conhecimentos baseados nas notas finais. 

A partir do conhecimento da realidade brasileira, a justificativa para a 

inserção da meritocracia nos sistemas avaliativos parece não oferecer justiça, pois, 

apesar de ser uma grande potência mundial, o Brasil é um país muto desigual nas 

questões de oportunidades para a sua população (BRUM, 2017). 

No decorrer deste trabalho serão apresentados dados socioeconômicos que 

podem corroborar com a sustentação da pesquisa referente a realidade brasileira e 

a ineficácia do discurso meritocrático frente a falta de igualdade e equidade sociais. 
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2 METODOLOGIA 

Esta seção corresponde a metodologia utilizada no desenvolvimento da 

presente pesquisa. Conforme Gil (2002, p. 17), a pesquisa é um "procedimento 

racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas 

que são propostos" e, segundo o autor, por ser racional e sistemática, a pesquisa 

exige um planejamento ao longo do seu processo, a fim de que as ações 

possibilitem as descobertas que o pesquisador deseja. 

2.1 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DA PESQUISA 

A presente pesquisa trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram 

utilizados livros, artigos científicos e outras publicações de relevância sobre o tema 

abordado, tendo como objetivo principal demonstrar a falta de sustentação para o 

discurso meritocrático, frente a realidade socioeconômica brasileira. 

Na conceituação sobre a pesquisa bibliográfica, Severino (2017, p. 92) cita 

que "é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas 

anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc". No presente 

estudo, a pesquisa bibliográfica pode ser evidenciada no referencial teórico, no qual 

foram citados autores como: Young (1958), Barbosa (1996), Estenssoro (2003), 

Paulani e Braga (2007), Sem (2010), Assis (2013), Campello et al. (2018), Béhar 

(2019), dentre outros. 

A pesquisa também apresenta dados socioeconômicos divulgados pelo 

IBGE e IPEA. 

2.2 DO PONTO DE VISTA DA ABORDAGEM 

Do ponto de vista da abordagem foi utilizada uma pesquisa qualitativa. 

Gerhardt e Silveira (2009, p. 31) explicam que "a pesquisa qualitativa não se 

preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização, etc". 
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2.3 DO PONTO DE VISTA DOS OBJETIVOS 

Sob ponto de vista dos objetivos, a pesquisa classifica-se como exploratória. 

Conforme Gil (2002, p. 41), as pesquisas exploratórias ensejam "proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito [...]. Pode-se dizer 

que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias". 

Com relação as pesquisas exploratórias, Minayo (2001) pode corroborar 

quando cita que este tipo de pesquisa é capaz de responder a questões muito 

subjetivas, sem usar, contudo, dados quantificáveis, sendo portanto, oportuna para o 

tipo de pesquisa que se propôs a realizar neste trabalho. 

2.4 ETAPAS DA PESQUISA 

A pesquisa bibliográfica foi realizada dentro das seguintes etapas: 

• Primeiramente, foi realizado a introdução, com o estabelecimento dos 

objetivos geral e específicos e da justificativa de realização da mesma. 

• Na segunda etapa foi construído o referencial teórico, que mediante um 

levantamento de literatura, buscou-se levantar as abordagens temáticas 

necessárias para a construção do arcabouço teórico da presente pesquisa. 

• Na sequência foi redigido o texto final, contemplando os achados de literatura 

e construído as conclusões e considerações finais do presente estudo. 
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3 REVISÃO TEÓRICO-EMPÍRICA 

Antes de qualquer tentativa de domínio do tema abordado nesta monografia, 

é necessário o entendimento de suas definições individuais. Os conceitos dos 

termos abordados neste estudo se fazem necessários pois, a maneira como eles se 

relacionam dentro de suas próprias abordagens, faz com que se gere um ciclo, em 

que um termo acaba por co-depender ou implica em interferências na existência do 

outro. 

Neste sentido, importa que se apresente os conceitos de três termos aqui 

tratados, quais sejam: a meritocracia, a educação e a desigualdade. A abordagem 

desses temas traz uma reflexão sobre privilégios e como o lugar, ambiente, de 

origem reflete nas dificuldades de acesso ao longo do percurso de um indivíduo, 

seja nas áreas ligadas à educação, trabalho, qualidade de vida e demais. Importante 

considerar que a meritocracia tem recebido importância nas mais diversas áreas, 

dentre elas incluem-se os serviços públicos, a administração de negócios, a 

educação e as questões trabalhistas. 

Não significa, contudo, que uma pessoa proveniente de uma situação 

precária não terá boas oportunidades ao longo de sua vida, ou que sua luta não 

resultará em um lugar no topo do sucesso. Apenas significa que as dificuldades que 

enfrentará tendem a ser muito maiores do que as pessoas advindas de uma cadeira 

hereditária com mais recursos, financeiros e de acesso, enfrentarão. A razão para 

esta afirmação é a constatação de que um pai com melhores condições financeiras 

e sociais consegue propiciar ao filho melhores estudos, que consequentemente 

possibilitarão melhores acessos, possibilitando que no futuro tenha melhores 

condições de trabalho. 

3.1 MERITOCRACIA: DEFINIÇÃO E COMO ACONTECE 

A meritocracia passou a ser debatida nos últimos anos, de forma mais 

contundente no Brasil, fruto de mudanças decorrentes de ideologias políticas que 

passaram a alimentar discursos inflamados quanto ao merecimento e desempenho 

das pessoas. Ao termo, estão ligadas condicionantes ideológicas, culturais, 

históricas, políticas, gerenciais, motivacionais e outras, delimitando percepções 

restritas que, no Brasil, demonstram interesses muito pessoais (BÉHAR, 2019). 
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Para Béhar (2019), o tema, de conteúdo complexo, dilui as discussões em 

torno de desempenho, avaliação e competência, mas deixa vago os contextos 

paralelos da realidade ligados à injustiça social, tipos de gestões e outras formas de 

exclusões, não apresentando com clareza as ideias construtivistas. 

Segundo Chaves (2012), a meritocracia vem sendo discutida há décadas. 

Segundo a autora, já em 1905, em "A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo", 

Weber em seus estudos relacionava a meritocracia com a sociologia da religião, 

quando questionava sobre a discriminação que impedia os judeus de acessarem a 

universidade. O autor, na época, condicionava que os preconceitos sobrepostos 

sobre algumas populações e raças provocariam prejuízos a estas, causando um 

desequilíbrio para a afirmação social que ensejaria o apadrinhamento e favoritismo 

de alguns, em muitos casos, sem mérito. 

O sociólogo britânico Michael Young foi um dos pioneiros em escrever sobre 

a meritocracia. No livro The rise of meritocracy (YOUNG, 1958), o autor descreveu 

de forma satírica, o mérito como sendo resultado do Quociente de Inteligência (QI) 

individual mais o esforço, e envolveu a meritocracia a uma atitude da sociedade na 

qual a nova classe da elite se socializaria apenas com aqueles de origens sociais e 

classes econômicas semelhantes. No texto, o autor considerou que a meritocracia 

rejeitava privilégios hereditários e/ou corporativos na promoção de indivíduos, dando 

condições para que os mesmos fossem avaliados independentemente das 

trajetórias pessoais e sociais. O autor citava duas correntes para a aplicação da 

meritocracia, quais sejam, a ideológica, que afirma a consequência do mérito, ou 

seja, as posições dos indivíduos acontecem a partir do merecimento, e a prática, 

que torna o merecimento aplicável. Na prática, ocorre a dúvida quanto ao método 

aplicado para a avaliação de tal merecimento, suscitando a desconfiança quanto a 

legitimação da meritocracia, na qual podem ocorrer divergências quanto as 

interpretações nas variáveis de ligação, que seriam a interpretação destas variáveis, 

como por exemplo o que foi considerado para a sua avaliação, a aplicação dos 

créditos, as oportunidades percebidas pelos indivíduos, dentre outras. 

Kim e Choi (2016) relatam que há evidências de que o conceito de 

meritocracia surgiu primeiramente no continente asiático, sendo, portanto, 

antecessor ao conceito tal como introduzido nos países ocidentais. Citando Hobson, 

2004, os autores argumentam que da China, o uso do termo meritocracia foi trazido 

ao ocidente em textos confucionistas. 
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Destoando de estudiosos que consideram o prejuízo social, Kim e Choi 

(2016) ponderam que a introdução da meritocracia na sociedade moderna tem 

permitido que muitos indivíduos advindos de classes e condições inferiores possam 

sonhar com um melhor status social, desde que cultivem habilidades e 

conhecimentos necessários para atingir o que necessitem. Em países nos quais o 

confucionismo tem forte influência, dentre eles Cingapura, Coréia e China, a 

meritocracia tem sido implantada como um princípio governamental. 

Barbosa (1996, p. 58-59) traz referência da evidência histórica, no Brasil, do 

caráter de não novidade do uso da palavra meritocracia. Segunda a autora, 

"sistemas meritocráticos não são uma invenção da modernidade e, no Brasil, desde 

1824, é possível registrar a presença de um sistema meritocrático, em termos de 

formulação jurídica". No relato da autora, a quase um século havia a tentativa de 

instaurar o componente meritocrático no sistema público brasileiro, mas, segundo a 

própria, sem sucesso. 

Nesta perspectiva, Barbosa (1996) define a meritocracia como um sistema 

de governo, organizacional ou político, que valoriza o mérito, ou seja, a aptidão 

como a razão principal para se atingir determinada posição. De origem latina, o 

termo mereocracia, ou meritocracia, significa a unção de duas palavras: meritum 

(merecer, obter) + cracia (sistema). Neste sentido, a autora não impunha 

questionamentos sobre a existência de um sistema de meritocracia, do ponto de 

vista da prestação do serviço público, mas sim, do quanto cabia discutir o sistema 

meritocrático do ponto de vista social, tema este que muito interessa a este estudo, 

para que se atinja o objetivo proposto para o mesmo. 

Béhar (2019) cita que a meritocracia passou a ser fortemente discutida nos 

ambientes organizacionais, quando, a partir de sua implantação como ferramenta 

gerencial, passou a estabelecer metas ambiciosas a serem atingidas pelos 

funcionários, sendo deles cobrado resultados compensatórios para as empresas às 

quais desenvolvem suas atividades laborativas. Neste sentido, o autor cita que na 

visão que implanta a meritocracia nas empresas, espera-se criar mudanças quanto a 

acomodação, reconhecendo a iniciativa daqueles que fomentam seus esforços para 

aumentar o desempenho pessoal, de forma que o contexto organizacional obtenha 

vantagens, normalmente apresentadas em forma de lucro. 

O autor menciona que a alta administração vê na meritocracia, em uma 

espécie de imaginação, a solução para aumentar os resultados organizacionais e 
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assim, sobreviver aos desafios da concorrência. Neste sentido também, trata-se de 

um método para livrar-se daqueles funcionários incômodos que não aderem às 

metas e, portanto, não apresentam os resultados satisfatórios no final dos períodos. 

Para os críticos, porém, a implantação da meritocracia nos ambientes 

organizacionais tem sido vista como desagregadora do ambiente de trabalho, uma 

vez que a competição entre os indivíduos é acirrada, causando uma espécie de 

dominação, que de forma injusta, não retribui o trabalho de todos, causando 

estresse e exploração. 

Para falar de meritocracia, é imprescindível falar de privilégios pois um 

conceito está diretamente ligado ao outro, apesar de o termo ser apenas definido 

como conquista unicamente por mérito. Na prática, no entanto, não funciona bem 

assim. Geralmente quem está nos lugares privilegiados não consegue observar 

essas questões com a claridade de quem vive as dificuldades no dia-a-dia. 

3.1.1 Igualdade vs. Equidade 

Para Young (1958), a meritocracia tem duas características fundamentais 

que são a competição imparcial e a igualdade de oportunidades. Segundo o autor, 

caso a meritocracia não seja acompanhada de igualdade de oportunidades, o sonho 

de uma sociedade justa e meritocrática não será possível de alcançar. 

Para Young (idem), em uma sociedade meritocrática ideal, a mobilidade 

social é possibilitada por intermédio de um sistema justo e transparente, no qual a 

potencial corrupção é drasticamente reduzida para que todos tenha o mesmo 

acesso à solução das suas demandas. 

Kim e Choi (2016) concluem que em muitos países desenvolvidos, os 

valores de igualdade e justiça estão estampados em princípios empregatícios, 

voltados a atender a equidade entre todos. Os autores citam que a existência de 

uma sociedade realmente meritocrática possibilita que os cidadãos possam valer-se 

de seus esforços, pois, sabem que os mesmos não os trairão, ou seja, quanto mais 

esforços forem dirigidos ao alcance das metas, maior a probabilidade de que os 

mesmos rendam frutos. É o tipo de sociedade na qual os talentos são 

adequadamente recompensados, servindo aos propósitos pessoais ou mesmo aos 

organizacionais. 
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Na verdade, muito se tem utilizado da meritocracia nos sistemas 

organizacionais como uma forma de aumentar a produtividade organizacional, 

embora a competição nem sempre se dê de forma construtiva entre os funcionários, 

considerando o abismo existente entre as pessoas no qual, de forma resumida, 

quem pode mais chora menos. Quem tem mais condições de alcançar a educação 

aprimorada, a moradia mais confortável, os meios que ensejem menos esforços 

para atingir os objetivos, vai conseguir se sobressair melhor, deixando pra trás os 

menos afortunados. 

Young (1958) considerava que nas avaliações de desempenho instituídas 

nos sistemas empresariais, a meritocracia poderia ficar prejudicada caso a 

credibilidade dos sistemas avaliativos fosse colocada em xeque, possibilitando que o 

acesso meritocrático aconteça apenas no discurso e não na prática. Isso significa 

dizer que em vigência de problemas, as organizações tendem a revisar os 

instrumentos de avaliação, imputando a estes quase que exclusivamente as causas 

de fracasso. 

De maneira semelhante, Barbosa (1999) enfatiza que as organizações têm 

utilizado o instrumento avaliativo em si, em detrimento da consideração de outros 

aspectos culturais que envolvem todo o contexto. Importa dizer que o contexto 

apresentado pela autora envolveria, dentro da cultura brasileira, aspectos culturais 

dos costumes, das atitudes, crenças e valores, além de aspectos negativos como a 

distância do poder, a falta de acessos prioritários de vida e os formalismos próprios 

dos sistemas organizacionais, devendo sim, ser considerados para a implantação de 

sistemas de meritocracia. 

Nesta mesma linha, Chaves e Cançado (2013, p. 1-2) reforçam que os: 

traços da cultura brasileira podem impedir ou dificultar que a avaliação de 
desempenho cumpra a sua função de determinar o mérito da forma como 
descrito na política e práticas de gestão de pessoas das empresas. A face 
subjetiva do processo pode levar ao risco de parcialidade e de desvio do 
foco do desempenho. A meritocracia e os processos de avaliação de 
desempenho não podem, portanto, ser vistos apenas como tecnologias 
gerenciais, por trazerem em seu bojo os valores e traços da cultura 
brasileira que precisam ser considerados em prol de sua credibilidade. 

Assis (2013) corrobora quanto à justificação da meritocracia em sociedades 

justas, considerando que nestas sociedades e em organizações modernas, a 

meritocracia faz sentido quando as pessoas são estimuladas a darem o seu melhor 
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tendo em vista as competências técnicas e a educação. O autor considera endossar 

o mérito ao considerá-lo como um caminho apropriado para a distribuição de bens, 

servindo tanto para o contexto social quanto organizacional. 

No contexto da globalização, a meritocracia passou a ser utilizada nos 

processos de gestão como uma: 

estratégia para aquisição e aplicação eficaz do fator humano em função do 
aumento do conteúdo intelectual do trabalho, da importância da inovação, 
da criatividade e do aumento da competição por talentos em um mundo 
cada vez mais globalizado (LINS et al., 2009 apud ASSIS, 2013, p. 27). 

Mas, e quanto aos fatores de segregação dos indivíduos, basicamente 

relacionados ao nível e qualidade educacional, origem familiar, idade, gênero, cor e 

relações pessoais? É possível inferir os mesmos processos avaliativos nos 

indivíduos originários de realidades tão destoantes? 

A fim de responder a estas indagações, o texto apresenta na sequência uma 

visão a respeito de dois dos fatores mais fortemente ligados à meritocracia, que são 

a educação e a desigualdade social, mostrando que a realidade vivenciada pela 

grande maioria dos brasileiros impõe a estes dificuldades difíceis de serem 

vencidas. 

3.2 EDUCAÇÃO: A REALIDADE BRASILEIRA 

Ainda na década de 1930, defendia-se que a educação brasileira deveria ser 

estendida à maioria da população, mas a mesma era cercada de amplos limites. A 

sociedade brasileira, originada a partir de valores escravistas, autoritários e 

desiguais, desde seu início impunha limites políticos e culturais, os quais impediam 

que fossem investidos recursos nas províncias, confinando a educação a resultados 

pífios (FARIA FILHO, 2000). 

Não é de espantar que até hoje o nível da educação brasileira apresenta 

abismos gigantes se comparado com outros países. Na edição do PISA de 2018, 

entre 79 nações que participaram da avaliação, o Brasil amargou resultados 

catastróficos. Em leitura, o país obteve a 58 a colocação, em ciências, a 67 a , e em 

matemática, o 71° lugar (BERMÚDEZ, 2019). 
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No Brasil, além da segurança pública, a educação figura como uma das 

maiores preocupações dos brasileiros, sendo também um dos principais problemas 

do cidadão brasileiro. Tal preocupação se justifica, pois, a qualidade e o nível 

educacional têm influência direta sobre o padrão de vida das pessoas, interferindo 

na qualidade de vida e no acesso ao mercado de trabalho (BRUM, 2017). 

Para Helene (2017), a principal causa do atraso educacional é a falta de 

direcionamento de recursos públicos para atender os fatores ligados à Educação. Na 

realidade brasileira, há baixo investimento nas séries iniciais, sendo que a maior 

ênfase é dada ao Ensino Superior, causando desequilíbrio, pois, sem investimento 

no início do processo educativo, todo o desenvolvimento do estudante é prejudicado, 

fazendo-o chegar aos níveis mais elevados sem saber interpretar um texto, caso 

bem real da situação brasileira. 

Segundo o autor, o Brasil enfrenta sérios problemas quantitativos na 

educação básica, como o baixo atendimento à educação infantil até 4 anos, na qual 

somente atinge 20% desta população, a altíssima evasão escolar, em torno de 30% 

e a baixa conclusão do Ensino Médio com uma porcentagem de conclusão de cerca 

de 50%. Esses resultados impactam consistentemente o desenvolvimento social e 

cultural, além de propiciarem repercussões negativas em todas as demais 

categorias que envolvem a vivência do indivíduo, como criação da família, acesso ao 

mercado de trabalho, dentre outros. 

Quanto ao Ensino Superior, a chegada de estudantes do Ensino Médio mal 

preparados contribui para prejudicar a qualidade do ensino, agravado pela 

valorização da privatização do setor, que trata de forma apenas mercantil esta 

questão, não dando garantias de eficiência e qualidade dos cursos oferecidos. Essa 

realidade contribui para o abismo educacional que o Brasil apresenta frente a outros 

países, no qual os estudantes brasileiros, ao deixarem os cursos de graduação, são 

incapazes de oferecer "retorno cultural, social e econômico e poucos deles (ou 

pouquíssimos) em áreas relacionadas ao desenvolvimento do setor produtivo e à 

promoção do bem-estar da população" (HELENE, 2017, p. 14). 

O diagnóstico acima deixa claro que a situação educacional no Brasil está 

aquém do nível necessário para que a educação possa ser considerada como um 

instrumento na superação dos graves problemas sociais enfrentados pelos 

brasileiros, que os separam entre adequados e não adequados, dificultando a 

reversão desta triste realidade. A postergação da correção desse problema social 
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contribui na manutenção de um círculo vicioso, dando perpetuidade às dificuldades 

que são enfrentadas pelas pessoas. 

3.3 DESIGUALDADE: DEFINIÇÃO E ABORDAGENS 

Para Estenssoro (2003), a pobreza e a miséria são acirradas por dois fatores 

principais: a desigualdade entre as nações mais ricas e as mais pobres, que 

privilegia o crescimento econômico capitalista, tornando dependente as economias 

do Terceiro Mundo, e a desigualdade interna, causa de políticas que não privilegiam 

a homogeneidade econômica e política regionais. 

Marx considerava ser a desigualdade na distribuição da renda um problema 

expresso pelo processo produtivo. O autor apontava que não haveria a concreta 

relação de distribuição de valor entre o trabalhador e o capitalista, detentor dos 

meios produtivos (MARX, 1959, apud BELLUZZO, 1975). 

No sistema capitalista, o processo de distribuição de renda não acompanha 

o processo de produção da riqueza fazendo com que, na expansão do capital pelos 

detentores do capital, os trabalhadores não vejam atendidos seus desejos de 

melhora nas condições de vida (NOGUEIRA, 2014). 

Belluzo (1975) assegura que a desigualdade de distribuição de renda é 

ocasionada pela falha existente no processo de produção da riqueza no sistema 

capitalista no qual as relações antagônicas entre o trabalho e a geração de capital 

cria o abismo entre o desejo dos trabalhadores de mudar de vida e os impulsos 

capitalistas voltados a gerar mais capital. 

Na contribuição de Sen (2010), de nada adianta um modelo de 

desenvolvimento econômico em que não ocorra a expansão das liberdades e o 

desfrute das riquezas produzidas pelas pessoas, pois não acontece a melhora de 

vida dos indivíduos. 

Para a mensuração do desenvolvimento econômico devem ser exploradas 

algumas variáveis, que possam abranger a maior quantidade de aspectos a ele 

concernentes. São diversas as abordagens que podem ser utilizadas na 

mensuração de desenvolvimento, dentre elas a desigualdade social, que será 

tratada nos tópicos a seguir. 
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3.3.1 A desigualdade medida por indicadores 

A desigualdade social pode ser descrita como a diferença existente entre as 

classes sociais, nas quais os indivíduos possuem condições estruturais diferentes 

uns dos outros, sendo que em determinadas classes as condições são mais 

vantajosas. O principal motivo para as diferenças é a má distribuição da renda, na 

qual uns obtém maiores rendimentos do que outros, dando-lhes condições e 

melhores acessos à educação, saúde, moradia, oportunidades de trabalho, dentre 

outros (MANKIW, 2016). 

O nível da distribuição de renda pode ser medido pela taxa de pobreza, que 

representa, de maneira simples, "o percentual da população cuja renda familiar se 

encontra abaixo de um nível absoluto chamado linha de pobreza, que é estabelecida 

pelo governo federal em aproximadamente três vezes o custo de uma dieta 

adequada" (MANKIW, 2016, p. 396). Essa linha é ajustada anualmente, 

considerando as mudanças no nível de preços. 

Para comparar as diferenças relativas dentro de uma sociedade são 

utilizados indicadores de desigualdade. Essas diferenças apresentam a situação 

antagônica existente, por exemplo, entre Brasil e Estados Unidos, ou o Japão, 

fazendo com que se observe que os mais pobres naqueles países são mais ricos do 

que pobres brasileiros. 

Neste sentido, para fins de comparação entre o Brasil e outros países ao 

redor do mundo, a Figura 1 mostra uma medida de desigualdade, de forma que 

apresenta a renda dos 10% mais ricos da população dividida pela renda dos 10% 

mais pobres, na qual se percebe o abismo na equivalência entre o Brasil e o Japão, 

por exemplo, tendo este último uma distribuição mais equitativa. 
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FIGURA 1 - LINHA DA DESIGUALDADE - COMPARAÇÃO ENTRE PAÍSES. 
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Fonte: Adaptado de MANKIW (2016, p. 396). 

É possível explicar a Figura 1 apresentando dados de 2019, do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que mostram que no Brasil, os 10% 

mais ricos ficam com 43% da renda nacional. A metade mais pobre da população 

vive com cerca de R$ 850,00 por mês e os 5% mais pobres, representados por 4,5 

milhões de brasileiros, recebem o equivalente a R$ 165,00 por mês (PAMPLONA, 

2020). 

Segundo Estenssoro (2003), os determinantes da desigualdade são 

explicados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) como o resultado 

de desigualdade nas características pessoais de educação, gênero e idade, mas 

principalmente levando em conta as características de trabalho dos indivíduos. 

Neste caso, os ricos tendem a ter mais anos de estudo, serem empregadores ou 

chegarem a cargos mais elevados, e se for mulher, ter maior probabilidade de 

trabalhar. 

Já, os mais pobres, os fatores que caracterizam a desigualdade referem-se 

à localização, mais provável no meio rural, maior número de filhos, maior número de 

pessoas no domicílio e na sua grande maioria, manter um trabalho informal. No 

mercado de trabalho, as maiores diferenças são atribuídas aos anos de estudo, 

sendo menor o nível educacional nos mais velhos, e as mulheres e os trabalhadores 

rurais tendem a ganhar menos (ESTENSSORO, 2003). 
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Entre os indicadores da desigualdade é possível citar: 

a) Renda per capita: 

Ao se analisar o desempenho econômico de um país, leva-se em conta o 

valor do seu produto per capita, que seria o valor de seu produto total agregado 

dividido pela população total, constituindo um indicador qualitativamente superior ao 

resultado do produto total (PAULANI; BRAGA, 2007). 

A renda per capita é uma das variáveis que compõem o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). Ela reflete como é distribuída a riqueza produzida 

no país. O Brasil tem um dos piores índices em renda per capita das nações do 

globo, apesar de estar entre as maiores economias do mundo. 

Na prática, isso significa que de toda a riqueza produzida quase 50% dela 

fica retida na mão de poucos, enquanto uma grande parcela da população vive em 

condições precárias (PAULANI; BRAGA, 2007). A Tabela 1 apresenta a divulgação 

do IBGE quanto aos valores dos rendimentos domiciliares per capita dos brasileiros, 

referentes ao ano de 2020 e são dados oriundos da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios Contínua - PNAD Contínua. 
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TABELA 1 - RENDIMENTO NOMINAL MENSAL DOMICILIAR PER CAPITA DA POPULAÇÃO 
RESIDENTE, SEGUNDO AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO - 2020 

Rendimento nominal mensal 
Unidades da Federação domicil iar per capito da população residente 

(R$J 
Brasil R$ 1.380 

Rondônia R$ 1.169 
Acre RS 917 
Amazonas RS 852 
Roraima RS 983 
Pará RS 883 
Amapá RS 893 
Tocantins RS 1.060 
Maranhão RS 676 
Piauí RS 859 
Ceará RS 1.028 
Rio Grande do Norte RS 1.077 
Paraíba RS 892 
Pernambuco RS 897 
Alagoas RS 796 
Sergipe RS 1.028 
Bahia RS 965 
Minas Gerais RS 1.314 
Espírito Santo RS 1.347 
Rio de Janeiro RS 1.723 
São Paulo RS 1.814 
Paraná RS 1.508 
Santa Catarina RS 1.632 
Rio Grande do Sul RS 1.759 
Mato Grosso do Sul RS 1.488 
Mato Grosso RS 1.401 
Goiás RS 1.258 
Distrito Federal RS 2.475 

Fonte: IBGE (2020). 

Na Tabela 1 é possível verificar a diferença de rendimentos entre as regiões 

do país, citando como exemplo, a renda per capita do Estado de Pernambuco (R$ 

897,00) e do Distrito Federal (R$ 2.475,00), dois extremos que apresentados 

corroboram com a dimensão da desigualdade na renda per capita do país. Como 

anteriormente citado nesta pesquisa, esta diferença na renda obtida pela população 

vai impactar consistentemente na qualidade de vida das pessoas, onde quem ganha 

mais passa a ter mais chances do que aqueles que ganham menos. 

Para ajudar na compreensão das distorções no indicador renda per capita, a 

Figura 2 apresenta um gráfico demonstrando a distribuição de renda entre as 

classes. 
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FIGURA 2 - DISTRIBUIÇÃO DA MASSA DE RENDIMENTO MENSAL REAL DOMICILIAR PER 
CAPITA, SEGUNDO CLASSES. 

Fonte: PAMPLONA (2020). 

Conforme a Figura 2, os 10% mais pobres ficam com 0,8% da massa de 

rendimento nacional, enquanto os 10% mais ricos ficam com 43,1% de toda a renda 

produzida no país. 

b) Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): 

Paulani e Braga (2007) citam que o IDH foi criado pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), com o objetivo de avaliar a qualidade de vida nos países. 

Assim, o IDH inclui em seu cálculo variáveis como saúde, educação e renda per 

capita, numa variação que vai de zero a um. Desta maneira, os países são 

classificados em três grupos: os de baixo desenvolvimento (IDH < do que 0,5); os de 

médio desenvolvimento (IDH entre 0,5 e 0,8); e os de alto desenvolvimento (IDH > 

do que 0,8). 

Segundo Paulani e Braga (2007), o IDH agrega em sua metodologia um 

cálculo que considera três variáveis, sejam elas o indicador de renda, o indicador 

das condições de saúde, e o indicador das condições de educação, sendo este uma 

média ponderada dos indicadores taxa de alfabetização de adultos e taxa de 

escolarização bruta que combina os níveis dos três Ensinos (primário, secundário e 

superior). 

A Figura 3 mostra um ranking com IDH de cada Estado brasileiro com dados 

de 2015, mostrando as distorções do indicador entre os Estados do país. 
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FIGURA 3 - IDH NOS ESTADOS BRASILEIROS - 2015 

Fonte: BRETAS (2017). 

A Figura 3 apresenta as distorções no IDH presentes nos Estados 

brasileiros. Como exemplo, na Região Norte, o Estado do Pará apresentou um IDH 

de 0,492, enquanto que no Sudoeste, no Estado de São Paulo, o resultado do IDH 

foi 0,846, o dobro do observado no Pará. 

Considerando os dados por Região, no levantamento do IDH de 2010, a 

Região Sudeste apresentou o maior resultado, sendo 0,766; e a Região Nordeste o 

menor, com 0,663. No meio destes resultados aparecem: A região Norte com IDH de 

0,667. A região Sul aparece com IDH de 0,754 e a Região Centro-Oeste, de IDH 

0,757. As disparidades no IDH acontecem tanto nas macrorregiões quanto nas 

regiões menores, delimitadas por estados e também pelos municípios. Segundo o 

Ipea (2016), é nos municípios brasileiros que aparecem as grandes distorções, 

sendo que ainda que as regiões apresentem um valor de IDH superior a média, é 

nessas localidades menores que aparecem as diferenças. 
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c) Nível de escolaridade 

O Brasil não tem conseguido sucesso no reparo às diferenças históricas 

ocasionadas pela tradição etilista no país. As políticas criadas para redimir a 

população quanto ao déficit histórico não têm surtido efeito, permanecendo alta taxa 

de analfabetismo e baixa escolaridade nos cidadãos brasileiros. 

A Tabela 2 apresenta a Taxa de escolarização por níveis de Ensino, no 

Brasil, até 2015. 

TABELA 2 - TAXA LÍQUIDA DE ESCOLARIZAÇÃO POR NÍVEIS DE ENSINO. 
Período Ensino Fundamental Ensino Médio 

1994 87,5 20,8 
2009 95,3 50,9 
2015 96,5 56,9 

Fonte: IBGE (2021). 

A taxa de escolarização líquida é um indicador que demonstra o percentual 

da população matriculada no nível de ensino correspondente à faixa etária. 

Conforme a Tabela 2, é possível verificar que no Ensino Médio, em 2015, pouco 

mais da metade da população dentro da faixa etária para este nível educacional, se 

encontrava matriculada. 

Na população adulta a situação não é diferente. A Figura 4 mostra a 

distribuição entre indivíduos de 25 anos ou mais nos grupos de anos de estudo, 

tanto para homens quanto para mulheres. 
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FIGURA 4 - DISTRIBUIÇÃO DAS PESSOAS DE 25 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, 
SEGUNDO OS GRUPOS DE ANOS DE ESTUDO - BRASIL/2015. 
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Total Homens Mulheres 

Sem instrução e menos de 1 ano 1 1 a 3 anos • 4 a 7 anos 1, 3 • 

• 8 a 10 anos • 11 a 14 anos 15 anos ou mais 

Fonte: IBGE (2021). 

Os dados da Figura 4 são referentes ao ano de 2015. Nela é possível 

verificar, de maneira geral, a porcentagem de adultos e os anos de estudo. Os 

dados que mais chamam a atenção se referem à parcela da população sem 

instrução ou com menos de um ano de escolarização, que corresponde à 10% da 

população desta faixa etária. Ademais, em torno de 20% têm entre 4 a 7 anos; 30% 

têm de 11 a 14 anos - tanto homens quanto mulheres. No geral, as mulheres têm 

mais anos de estudo do que os homens. 

3.3.2 Tipos de desigualdade 

A desigualdade social, no Brasil, está presente desde seu surgimento, e está 

ligada a diversas dimensões, como política, econômica, social, racial, regional e 

cultural, sendo apresentada de forma exacerbada ao longo da sua história 

(OLIVEIRA, 2015). 

Neste sentido, apresenta-se alguns tipos de desigualdade social para efeitos 

da presente pesquisa: 

a) desigualdade econômica 
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A desigualdade econômica é resultado das transformações ocorridas nos 

últimos anos que dentre outros, causaram a desvalorização dos salários e a 

concentração de renda nas mãos de poucos, gerando o acúmulo de riqueza apenas 

para uma parcela mínima da população. Em se tratando de desigualdade 

econômica, esta afeta consideravelmente as escolhas das pessoas, criando as 

diferenças existentes entre ricos e pobres, possibilitando que uns tenham tudo e 

outros em muitos casos apenas a subsistência (DEDECCA, 2012). 

Para Perlman (2010), a governança democrática, a cidadania inclusiva e os 

direitos humanos, civis e direitos políticos não podem ser divorciados da questão da 

pobreza. No Brasil, as classes menos favorecidas, após a repressão política durante 

o regime militar, continuaram desprovidas dos princípios democráticos, coexistindo 

com a exclusão contínua da cidadania. 

Na visão de Perlman (idem), desde o fim da ditadura no Brasil, o brasileiro 

sofre uma espécie de desencanto com relação à democracia, e entre as razões a 

autora cita: 

a) a decepção com a democracia em si: dado que a redemocratização, após o 

fim da ditadura, não empoderou os pobres, nem trouxe benefícios para suas 

comunidades como esperado; 

b) a corrupção, clientelismo e nepotismo: tradicional uso indevido de privilégio e 

poder, que embora tenha sido reduzido sob o regime militar, ressurgiu a partir 

do sistema multipartidário, permeando a política em todos os níveis; 

c) cidadania, direitos e deveres: desde o fim da ditadura cada vez mais se 

reconhece que há diferenças entre os cidadãos com relação aos direitos e 

deveres, dificultando a participação ativa das populações nas decisões 

democráticas; 

d) desconexão entre a crença e o comportamento: a democracia é tida como um 

ideal, mas o que ocorre é uma participação mínima na política, sendo mais 

representada por jovens com melhor educação e mais informada 

politicamente, permanecendo a mais crítica sobre o governo e os menos 

participativos. 

b) desigualdade regional 

Na avaliação do grau de desenvolvimento de um país, além de ser levado 

em conta a questão da distribuição de renda e da qualidade de vida dos indivíduos, 
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são considerados também as desigualdades regionais. Em um país de dimensões 

consideráveis como o Brasil, essas desigualdades são mais perceptíveis. Voltando a 

Tabela 1, pode-se observar as diferenças de renda entre os Estados e Regiões 

brasileiras, podendo-se, assim, compreender como as desigualdades regionais 

acabam afetando o desenvolvimento do país inteiro. 

Quando existem muitas desigualdades regionais podem surgir problemas 

que acabam por dificultar a questão social no contexto todo. Regiões que 

apresentem melhor distribuição de renda normalmente são alvos de fluxos 

migratórios e o superpovoamento das cidades principais, acarretando em 

desvantagens para os cidadãos como um todo e para o poder público também, que 

vai dispender mais recursos para atender problemas sociais e econômicos. 

c) desigualdade racial 

O Brasil é aderente à eliminação das discriminações em seu território, como 

a racial, de gênero, contra a mulher, tendo assinado acordos internacionais mantidos 

para este fim, no mundo todo (PINHEIRO et al., 2006). 

Segundo o IBGE [2018a], a desigualdade racial demonstra que as pessoas 

de cor ou raça negra ou parda sofrem desvantagens sobre as pessoas de cor 

branca, no Brasil, refletindo sobre suas condições de vida no mercado de trabalho, 

no rendimento, na moradia, saúde, educação e são submetidas a maior violência 

diária. 

A Tabela 3 mostra a distribuição percentual das populações segundo a raça, 

nas cinco regiões brasileiras. 

TABELA 3 - DISTRIBUIÇÃO POR COR E RAÇA NAS CINCO REGIÕES BRASILEIRAS 
Grandes Regiões e 

Unidades da 
Total (1 000 

pessoas) Branca 

Distribuição percentual por cor ou raça 

Preta Parda 
Amareia ou 

Federação Total CV (%) Total CV (%) Total CV (%) Total CV (%) Total CV (%) 

Brasil 207 853 43.1 0.5 9.3 1.2 46.5 0.4 1.1 4.1 

Norte 17 871 19,3 2.0 7.1 4.5 71.8 0.7 1.8 8 1 

Nordeste 56 618 24.6 1.1 11.3 2.0 63.2 0 5 0.8 5.2 

Sudeste 87 691 50.7 0.9 9.9 2.0 38.3 1.1 1.1 7.9 

Sul 29 710 73.9 0.6 4.8 3.7 20.6 1 S 0.7 7.6 

Centro-O este 15 964 36.5 1.3 9.2 3.0 53.0 0.9 1.3 9 S 

Fonte: IBGE, PNAD (2018). 
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Conforme a Tabela 3, as Regiões Sudeste e Sul apresentam a proporção 

das raças preta e parda num padrão dissonante às demais Regiões brasileiras, 

prevalecendo em ambas maiores incidências entre a população. 

d) desigualdade de gênero 

Diferenças entre os gêneros acontecem ao longo da história das relações 

sociais, provocando diferenças entre as culturas. Na grande maioria das sociedades 

existem diferenças atribuídas nas funções desenvolvidas entre homens e mulheres, 

assim como frente às oportunidades para ambos. 

Com relação as diferenças econômicas e sociais entre homens e mulheres, 

a Tabela 4 mostra algumas delas a partir dos dados do IBGE (2018b), deixando 

evidente um abismo entre os dois gêneros. 

TABELA 4 - DIFERENÇAS ENTRE HOMENS E MULHERES, NO BRASIL  
Descrição Homens Mulheres 

Branco Negro Branca Negra 
Tempo dedicado ao cuidado de pessoas 10,5 18,1 
ou atividades domésticas (em horas) 
Diferença de rendimentos R$ 2.306,00 R$ 1.764,00 
População de 25 anos ou mais de idade 20,7% 7,0% 23,5% 10,4% 
com ensino superior completo (2016) 
Representação política Câmara dos 89,5% 10,5% 
Deputados Federal (2017) 
Cargos gerenciais (2016) 60,9% 39,1% 

Fonte: adaptado de IBGE (2018b, p. 01). 

Os dados da Tabela 4 mostram que, no Brasil, em 2016, as mulheres 

dedicaram aos cuidados de pessoas e/ou afazeres domésticos cerca de 73% a mais 

de horas do que os homens (18,1 horas contra 10,5 horas). A questão da carga 

horária é um fator diferencial na inserção das mulheres no mercado de trabalho, 

determinando a divisão sexual do trabalho. 

As mulheres acabam conciliando o trabalho remunerado com os afazeres 

domésticos e cuidados, acrescentando muitas horas para a realização de todas as 

atividades. Em relação aos rendimentos médios do trabalho, as mulheres recebem 

cerca de % do que os homens recebem. A natureza dos postos de trabalho 

ocupados pelas mulheres explica este resultado, na sua grande maioria dedicado ao 

trabalho em tempo parcial. A formação no Ensino Superior apresenta uma diferença 

percentual por sexo, na qual as mulheres atingem um indicador maior, cerca de 

33,9% para as mulheres, enquanto os homens apresentam a porcentagem de 
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27,7%. A representação política na Câmara dos Deputados Federal, em 2017, foi de 

89,5% para homens e de 10,5% para as mulheres, já a atuação em cargos 

gerenciais em 2016, foi de 60,9% para os homens e 39,1% para as mulheres. 

3.4 A MERITOCRACIA SOB O PONTO DE VISTA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: 

COMO PODE FUNCIONAR? 

Um dos principais fatores que influenciam a qualidade de vida das pessoas é 

o nível de educação. Quanto mais anos de estudo, maior a probabilidade de que as 

pessoas possam viver com melhores condições e padrão de vida mais elevado 

(BRUM, 2017). 

Brum (2017) apresenta alguns elementos ilustrativos da realidade da 

educação brasileira que prejudicam o desenvolvimento da sua população, trazendo 

para isso pontos de vista de Moura Castro, dentre eles: a) a maior deficiência na 

educação é percebida nas séries iniciais, contribuindo para o péssimo resultado nos 

Ensinos Médio e Superior; b) não tem ocorrido a alfabetização completa dos alunos 

nas séries adequadas, prova disso é que o Brasil figura entre os últimos lugares na 

avaliação da educação a nível internacional; e c) o brasileiro é mais retardatário em 

aprender a ler do que o que é observado em outros países - em média, um aluno 

brasileiro está quatro anos atrasado com relação a um aluno europeu, para 

mencionar um exemplo. Para a autora, pelo menos o Brasil tem ferramentas e 

instituições avaliativas que podem contribuir para mudar esta realidade. 

A partir do momento em que se avalia a meritocracia como um caminho que 

perpassa a escola, no sentido de que através da educação as pessoas conseguiriam 

igualdade de oportunidades, fica-se assombrado, pois, a realidade brasileira 

contribui para denotar o oposto: pela educação, do jeito que se apresenta, é quase 

impossível falar de igualdades (CRUZ; CARNEIRO; ARRAIS NETO, 2014). Isso 

porque: 

o conceito de Meritocracia infere que os indivíduos são tidos como iguais na 
perspectiva da capacidade de superação das dificuldades para obtenção de 
sucesso e ascensão profissional, desconsiderando o indivíduo na sua 
condição de classe social e do contexto de transformações no mundo do 
trabalho, pautado no 'capitalismo flexível'(CRUZ; CARNEIRO; ARRAIS 
NETO, 2014, p. 80). 
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Os desafios que ainda precisam ser vencidos no setor educacional, tornam 

as vias que podem fornecer qualificação para a mão-de-obra para o mercado de 

trabalho, prejudicadas. Afinal, os avanços tecnológicos e a internacionalização das 

economias têm cada vez mais mostrado que não preparar a mão-de-obra nacional 

para competir com a de outros países, acaba por levar à marginalização aqueles 

que apresentam maiores dificuldades para esta preparação (CRUZ; CARNEIRO; 

ARRAIS NETO, 2014). 

A superação da desigualdade social, na sociedade moderna, vem sendo 

estudada sob dois aspectos: a ideia de igualdade absoluta, na qual são abordadas 

questões da situação socioeconômica da população em geral, e a igualdade relativa, 

que se refere a igualdade de oportunidades para todas as pessoas de determinada 

sociedade. A igualdade absoluta é irrealizável, dado a natureza das pessoas e sua 

disposição em gastar ou acumular bens e outros, enquanto que a igualdade relativa 

"torna-se possível à medida que os grupos sociais menos favorecidos conquistam 

mais direitos; e estes se traduzem em políticas públicas de distribuição de renda, 

gerando equidade social" (OLIVEIRA, 2015, p. 02). 

Trata-se de equidade social a justa distribuição de renda entre todos os 

cidadãos, garantindo-lhes condições de participação em todas as atividades 

econômicas e políticas, mas também com relação aos meios de subsistência às 

suas necessidades, contando aí também com o acesso aos serviços públicos que 

elevam sua qualidade de vida (OLIVEIRA, 2015). 

Há quase que um consenso entre economistas de que uma das melhores 

estratégias para o desenvolvimento de um país é o investimento em educação. A 

manutenção da desigualdade neste setor determina a continuidade da exclusão 

social e perpetuação da pobreza (CAMPELLO et al., 2018). 

O Brasil avançou consistentemente nas últimas décadas para reduzir a 

pobreza e a desigualdade no país. Políticas públicas foram levadas a efeito 

melhorando o acesso a insumos básicos como à água, o saneamento básico, 

energia, educação, saúde, moradia e bens de consumo (geladeira, telefone, 

máquina de lavar, dentre outros), contribuindo assim para atenuar as dimensões que 

acarretam a desigualdade (CAMPELLO et al., 2018). Porém, essas mesmas 

políticas públicas não têm se mostrado suficientes para a inclusão de todos os 

brasileiros nos bancos escolares, cenário já apresentado anteriormente nesta 

pesquisa. 
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A importância da educação é ressaltada, quando se observa que em uma 

população mais escolarizada, os retornos sociais são superiores aos retornos 

privados, já que a educação traz implicações econômicas importantes, dentre elas, o 

aumento da distribuição de renda, com rendimentos mais equitativos, aumento da 

produtividade dos trabalhadores e consequentemente, elevação da quantidade de 

bens e serviços em circulação, aliada a prática de preços mais baixos (MEDEIROS; 

BARBOSA; CARVALHAES, 2019). Portanto, fica claro que falar de meritocracia em 

uma sociedade que privilegia alguns enquanto prejudica a outros na medida que tira 

desses as chances de obterem oportunidades equânimes, tende a causar maior 

abismo entre ricos e pobres, prejudicando o desenvolvimento social e a igualdade 

entre as pessoas. 

Nas palavras do professor e historiador da Unicamp, Sidney Chalhoub, a 

meritocracia é um mito que precisa ser combatido, dado a necessidade de 

reparação histórica para com a sociedade brasileira, principalmente para com os 

marginalizados de um sistema que desde sua origem vem eliminando os mais fracos 

(leia-se os menos favorecidos) de concorrerem com os mais fortes (ALVES FILHO, 

2017). 

Importante citar que o sistema de cotas, admitido por inúmeras instituições 

de ensino no país, é uma das políticas que visam reparar as diferenças e coibir a 

perpetuação das desigualdades sociais e raciais que foram, ao longo do tempo, 

dividindo a sociedade brasileira entre mais fortes e menos fortes (ALVES FILHO, 

2017). Trata-se de uma maneira do país contribuir para com os que têm menos 

condições sociais e econômicas de frequentarem os bancos escolares, dando 

oportunidades para as populações que estatisticamente evidenciam maiores 

dificuldades, como mulheres, negros e pardos, pobres e demais, buscando mudar a 

história da população brasileira. 

Se na sociedade brasileira a educação fosse uniforme e de qualidade se 

justificaria a cobrança do princípio elementar da meritocracia, que é o mérito. 

Através dele, as pessoas poderiam ser cobradas quanto as suas competências, 

decisões, desempenho individual e avaliadas por variáveis, a fim de, aí sim, eliminar 

os que não se sobressaem, isto para efeitos de obter esta ou aquela vaga de 

emprego (BÉHAR, 2019). 
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4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O objetivo geral deste estudo foi demonstrar a falta de sustentação para o 

discurso meritocrático, tão fortemente pregado nos setores educacionais e políticos, 

frente a realidade socioeconômica do Brasil. A fim de responder ao questionamento 

inicial sobre a possibilidade de se conferir a todos o mesmo processo avaliativo, 

sustentando a ideia da meritocracia que prega que todos têm condições de competir, 

o texto abordou as questões da educação e da desigualdade social para derrubar 

este discurso, considerando-o inapropriado para a realidade brasileira. 

Para atingir o objetivo geral foram propostos alguns objetivos específicos 

visando levantar recursos conceituais para contribuir com o desenvolvimento da 

pesquisa. Assim, o primeiro objetivo buscou apresentar a meritocracia como um 

sistema de avaliação de desempenho e competência, que tem sido difundido no 

Brasil, buscando pregar o discurso do mérito, que considera que todos podem 

igualmente ser bem-sucedidos na sociedade, seja nos círculos empregatícios ou 

educacionais. Desta maneira, o texto abordou o viés histórico do discurso sobre a 

meritocracia, apresentando autores que citam que tanto no Brasil quanto em outros 

países, o debate sobre privilégios não é recente. No Brasil, mais precisamente, ele 

vem desde a formação do país, baseado no sistema escravista e colonialista, e 

acentuado a partir do modelo capitalista, que infere distinções entre as pessoas 

sem, contudo, ajudá-las a superar suas deficiências. 

O segundo objetivo apresentou um relato da educação no Brasil, 

considerando que a qualidade do ensino oferecido, de maneira geral, impede o 

discurso meritocrático como meio avaliativo e comparativo entre as pessoas. O texto 

apresentou a realidade brasileira, na qual a qualidade da educação no país está 

entre as últimas posições na avaliação internacional do PISA, que mensura a 

qualidade de ensino em diversas nações do mundo, contribuindo para questionar 

tanto o papel da educação no país quanto as possibilidades de se inferir as mesmas 

avaliações aos indivíduos que frequentam diferentes realidades. A justificativa 

apresentada é a de que indivíduos submetidos a uma melhor qualidade de ensino e 

à presença de outros fatores que contribuem para melhorar o acesso e o 

aprendizado, terão maiores probabilidades de serem bem sucedidos nas áreas de 

formação escolhidas. 
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Como terceiro objetivo foi mostrado como a desigualdade social corrobora 

para a perpetuação do círculo vicioso da falta de oportunidades e expectativas de 

vida. Os indicadores da desigualdade socioeconômica apresentam um abismo entre 

os mais ricos e os mais pobres, no Brasil, sendo que apenas 10% da população 

detém mais de 43% de toda a riqueza produzida no país. A má distribuição de renda 

impede que as pessoas consigam superar suas dificuldades e possam obter os 

mesmos direitos que outras já trouxeram consigo desde o nascimento. Indivíduos 

que frequentaram boas escolas e universidades, e concomitantemente tiveram 

privilégios com relação à alimentação, saúde, moradia e locomoção, têm maiores 

chances de alcançar postos privilegiados no mercado de trabalho. 

E, aqui, cabe enfatizar que nenhuma luta deve ser relativizada ou taxada 

como desmerecida, nem a de quem já trouxe consigo condições favoráveis de subir 

ou manter o status quo. E é justamente por esta razão que lutas árduas, que 

demandaram extremos em sacrifícios pessoais, mas que por questões de falta de 

pequenos privilégios que facilitassem a conquista de um posicionamento de status 

na sociedade, muitas vezes são menosprezadas, deixadas de lado e não são 

comparadas para efeito de mérito. 

Como último objetivo foram apresentados alguns indicadores 

socioeconômicos que permitem desacreditar o discurso do mérito atualmente em 

voga na sociedade brasileira, apresentando-os como um impedimento para que se 

estabeleça a meritocracia como um método avaliativo, que tende mais a segregar os 

indivíduos do que criar uma competição saudável, baseada apenas nos esforços 

pessoais. Esses indicadores trouxeram realidades destoantes, dando conta de que 

tanto a distribuição de renda como a qualidade de vida das pessoas, no Brasil, é 

muito desigual, e em que pese o discurso da meritocracia em um país onde milhões 

não possuem o mínimo necessário para uma alimentação digna, é no mínimo 

desumano. 

Cabe a população brasileira, em suas mais diversas camadas sociais, 

assimilar que grande parcela da desigualdade que foi arrastada desde o 

descobrimento até aqui, foi encoberta pela ideologia da meritocracia - baseando-se 

na concepção de que o semelhante apenas não ocupa posição de status similar 

porque não lutou o suficiente para alcançá-lo, quando, na realidade, ele não teve um 

histórico de oportunidades que o levassem as mesmas condições de luta. Esta 
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discussão torna-se importante na medida em que contribui para criar uma 

mobilização que busque modificar a realidade que se apresenta. 

Como contribuições futuras para novos estudos, seria interessante levantar 

como as políticas públicas têm sido abordadas pelo Governo Federal no sentido de 

proporcionar uma interrupção no ciclo de desigualdade, de maneira que a educação 

passe a ser igualitária como previsto na Constituição Federal de 1988. 

Concerne, também, acreditar que a redução da desigualdade social não é 

uma utopia, sendo uma obrigação do Estado e um direito de todo cidadão cobrar 

melhoras nos serviços prestados pelo Estado, considerando que é urgente mudar a 

realidade do Ensino Médio no país, tornando-o tão eficaz quanto o de escolas 

particulares, dando condições de igualdade às pessoas para que possam alcançar 

seus objetivos pessoais e profissionais. 
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