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Meritocracia, cotas e classe média (2)
A  m e r i t o c r a c i a  e n q u a n t o  i d e o l o g i a  n e o l i b e r a l  c a p i t a l i s t a

Sociologia
2º ANO

3º Bimestre 
(AULA 04)

Luto pelos 573.511 
mortos por covid-
19 no Brasil! 
São 870 mortos
nas últimas 24h!
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1º) A meritocracia propõe construir uma 

ordem social baseada nas diferenças de 

predicados pessoais (habilidade, 

conhecimento, competência, etc.) e não em 

valores sociais universais (direito à vida, 

justiça, liberdade, solidariedade, etc.). 

Então, uma sociedade meritocrática pode 

atentar contra estes valores, ou pode 

obstruir o acesso de muitos a direitos 

fundamentais.

Por que a meritocracia é um 
fundamento perverso de 
organização social?

C
ré

d
it

o
: e

m
an

u
.s

e

C
réd

ito
: Paw

ła
Ku

czyń
skiego



21/08/2021

2

Os problemas da 
meritocracia

3º) A meritocracia esvazia o espaço público (o 

espaço de construção social das ordens 

coletivas) e tende a desprezar a atividade 

política, transformando-a em uma espécie de 

excrescência disfuncional da sociedade, uma 

atividade sem legitimidade para a criação destas 

ordens coletivas. 

Supondo uma sociedade isenta de jogos de 

interesse e de ambiguidades de valor, prevê 

uma ordem social que siga apenas a 

racionalidade técnica do merecimento e do 

desempenho, e não a racionalidade política das 

disputas, das conversações, das negociações, 

dos acordos, das coalisões e/ou das 

concertações, que caracteriza uma sociedade 

democrática e pluralista.

2º) A meritocracia exacerba o individualismo e a 

intolerância social, supervalorizando o sucesso e 

estigmatizando o fracasso, bem como atribuindo 

exclusivamente ao indivíduo (e às suas valências) as 

responsabilidades por seus sucessos e fracassos.
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4º)

• A meritocracia esconde, por trás 
de uma aparente e aceitável 
“ética do merecimento”, uma 
perversa “ética do 
desempenho”.

• Numa sociedade de condições 
desiguais, pautada por lógicas 
mercantis e formada por 
pessoas que não só tem 
características diferentes mas 
também condições diversas, 
merecimento e desempenho 
podem tomar rumos muito 
distantes. 

• O José, aquele menino nota 10 
na escola que mora embaixo de 
uma ponte da BR 116 (tema de 
reportagem da ZH) merece ser 
médico, sua sonhada profissão, 
mas provavelmente não o será, 
pois não terá condições para isto 
(torço para estar errado neste 
caso).

• Na música popular nem é preciso 
exemplificar: a distância entre 
merecimento e desempenho de 
mercado é abismal. Então, neste 
mundo em que vivemos, valor e 
resultado, merecimento e 
desempenho nem sempre 
caminham juntos, e talvez 
raramente convirjam.

• Mas a meritocracia exige 
medidas, e o merecimento, que 
é um juízo de valor subjetivo, não 
pode ser medido; portanto, o que 
se mede é o desempenho
supondo-se que ele seja um 
indicador do merecimento, o que 
está longe de ser. 

• No mundo da meritocracia – que 
mais deveria se chamar 
“desempenhocracia” - se 
confunde merecimento com 
desempenho, com larga 
vantagem para este último como 
medida de mérito.

Meritocracia: 
Lógica do 
desempenho 
entre desiguais
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5º)

• A meritocracia escamoteia as reais operações de poder.
Como avaliação e desempenho são cruciais na meritocracia,
pois dão acesso a certas posições de poder e a recursos,
tanto os indicadores de avaliação como os meios que levam
a bons desempenhos são moldados por relações de poder; e
o são decisivamente. Seria ingênuo supor o contrário.

• Assim, os critérios de avaliação que ranqueiam os cursos de
pós-graduação no país são pautados pelas correntes mais
poderosas do meio acadêmico e científico;

• bons desempenhos no mercado literário são produzidos não
só por uma boa literatura, mas por grandes investimentos em
marketing;

• grandes sucessos no meio musical são conseguidos, dentre
outras formas, “promovendo” as músicas nas rádios e em
programas de televisão, e assim por diante.

• Os poderes econômico e político, não raras vezes, estão por
trás dos critérios avaliativos e dos “bons” desempenhos.

Crédito: https://www.materiaincognita.com.br/

CORTINA DE FUMAÇA UMA IDEOLOGIA QUE SE OCULTA

• Critérios avaliativos e medidas de 
desempenho são moldáveis conforme 
os interesses dominantes, e os 
interesses são a razão de ser das 
operações de poder; que por sua vez, 
são a matéria prima de toda a atividade 
política. 

• Então, por trás da cortina de fumaça da 
meritocracia repousa toda a estrutura de 
poder da sociedade.

• Até aí tudo bem, isso ocorre na maioria dos 
sistemas políticos, econômicos e sociais. 

• O problema é que, sob o manto da suposta 
“objetividade” dos critérios de avaliação e 
desempenho, a meritocracia esconde estas 
relações de poder, sugerindo uma sociedade 
tecnicamente organizada e isenta da ingerência 
política. 

• Nada mais ilusório e nada mais perigoso, pois a 
pior política é aquela que despolitiza, e o pior 
poder, o mais difícil de enfrentar e de combater, é 
aquele que nega a si mesmo, que se oculta para 
não ser visto.

Meritocracia: 
sob avaliação

itatiaia.co
m

.br

an
f.o

rg.b
r

https://www.itatiaia.com.br/noticia/motoboys-fazem-nova-manifestacao-contra-aplicativos-em-bh-e-outras-cidades-do-brasil
https://www.anf.org.br/meritocracia-a-palavra-do-momento/
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A “razão” 
segundo fins

6º) A meritocracia é a única ideologia que 

institui a desigualdade social com fundamentos 

“racionais”, e legitima pela razão toda a forma 

de dominação (talvez a mais insidiosa forma de 

legitimação da modernidade). A dominação e o 

poder ganham roupagens racionais, 

fundamentos científicos e bases de 

conhecimento, o que dá a eles uma aparente 

naturalidade e inquestionabilidade: é como se 

dominados e dominadores concordassem 

racionalmente sobre os termos da dominação.

• Da mesma forma, muitos pais acham mais 
racional escolher a escola dos seus filhos não 
pelos fundamentos de conhecimento e valores 
que ela contém, → mas pelo índice de 
aprovação no vestibular que ela apresenta. 

• Estudantes geralmente não estudam para 
aprender → estudam para passar em provas. 

• Cursos de pós-graduação e professores 
universitários não produzem conhecimentos e 
publicam artigos e livros para melhorarem o 
mundo (para terem um significado na pesquisa e 
na vida intelectual do país) → mas sim para 
engrossarem o seu Lattes e para ficarem bem 
ranqueados na CAPES e no CNPq.

Uma perigosa inversão 
de valores

• 7°) A meritocracia substitui a racionalidade 
baseada nos valores, nos fins, pela 
racionalidade instrumental, baseada na 
adequação dos meios aos resultados 
esperados. 

• Para a meritocracia não vale a pena ser o 
(Mário) Quintana, não é racional, embora seus 
poemas fossem a própria exacerbação de si, 
de sua substância, de seus valores artísticos. 

• Vale mais a pena ser o Paulo Coelho, a E.L. 
James, e fazer uma literatura calibrada para 
vender. 
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A questionável ética dos fins justificando os meios
8º) Por fim, a meritocracia dilui toda a subjetividade e 

complexidade humana na ilusória e reducionista objetividade dos 

resultados e do desempenho. 

• O verso “cada um de nós é um universo” do Raul Seixas

(pérola da concepção subjetiva e complexa do humano) é uma 

verdadeira aberração para a meritocracia: 

• para a meritocracia, cada um de nós é apenas um ponto em 

uma escala de valor, e a posição e o valor que cada um ocupa 

nesta escala depende de processos objetivos de avaliação.

• A posição e o valor de uma obra literária se mede pelo número 

de exemplares vendidos, de um aluno pela nota na prova, de 

uma escola pelo ranking no Ideb, de uma pessoa pelo sucesso 

profissional, pelo contracheque, de um curso de pós-graduação 

pela nota da CAPES, e assim por diante.

• Embora a natureza humana seja subjetiva e complexa e suas 

interações sociais sejam intersubjetivas, na meritocracia não 

há espaço para a subjetividade nem para a complexidade e, 

sendo assim, lamentavelmente, há muito pouco espaço para 

o próprio ser humano. Desta forma, a meritocracia destrói o 

espaço do humano na sociedade.

• A meritocracia exige uma complexa rede 

de avaliações objetivas para distribuir e 

justificar as pessoas nas diferentes 

posições de autoridade e poder na 

sociedade, e estas avaliações funcionam 

como guiões para as decisões e ações 

humanas.

• Assim, em uma sociedade meritocrática, 

a racionalidade dirige a ação para a 

escolha dos meios necessários para se 

ter um bom desempenho nestes 

processos avaliativos, ao invés de 

dirigi-la para valores, princípios ou 

convicções pessoais e sociais.

Concluindo...
• A meritocracia é um dos fundamentos de 

ordenamento social mais reacionários que 

existe, com potencial para produzir 

verdadeiros abismos sociais e humanos. 

• Assim, embora eu tenda a concordar com a 

tese da Marilena Chauí sobre a classe média 

brasileira, proponho aqui uma troca de alvo. 

• Bradar contra a classe média, além de 

antipático pode parecer inútil, pois ninguém 

abandona a sua condição social apenas 

para escapar ao seu estereótipo. 

• Não se muda a posição política de alguém 

atacando a sua condição de classe, e sim os 

conceitos que fundamentam a sua 

ideologia.

• Então, prefiro combater conceitos, neste 

caso, provavelmente o conceito mais arraigado 

na classe média brasileira, e que a faz ser o 

que é: a meritocracia."


