
suas enormes disparidades de riqueza, com a
reproduçãodograndecapital rentistaquaseau-
tomática, e transmitida hereditariamente –
aquela sociedade descrita nos romances de
Balzace JaneAusten, emqueaspersonagensal-
cançavamotoposocialnãoporumavidadees-
tudos e trabalho,mas pela herança ou pelo ca-
samento comumcônjuge rico, vias quegaran-
tiamousufruto fácil de rendas altíssimas.

Se essa advertência de Pikety (comaqual as
conclusões deMedeiros convergem) faz senti-
do, como fica o discurso meritocrático? Antes
de responder, pondere-se que estudos e traba-
lhonão são absolutamente inúteis, em termos
de ascensão social – só não garantem, por si, o
ingresso no olimpo dos bilionários. Porém, o
que importa ressaltar é que discursos servem
nãosóparaexplicar a realidade,maspara justi-
ficá-la e, ao fazê-lo, influir na própria realidade.

Eaexplicação/justificação/influênciadodis-
cursomeritocrático temoutras consequências
desagradáveis, alémdechancelar adisparidade
de poder político, econômico e ideológico. Pri-
meiro, costumamedir o valor das pessoas pela
simples réguadoêxitomaterial. Segundo, “diz”
para osquenãoalcançaramesse êxitoque eles
são os únicos e inteiros responsáveis por isso –
umameiaverdadecapciosa,umreducionismo
injusto,poisnossasvidas sempresãoumames-
cla de capacidades e ações individuais, de um
lado, e condições sociais, deoutro. Terceiro, ins-
tiga as pessoas a, na busca desse êxito, mergu-
lhar emníveis exagerados de competitividade
eautoexigência, rotas certaspara tensões inter-
nas e frustrações, que contribuempara a atual
epidemia de transtornosmentais, comoansie-
dade, depressão etc.

Não se trata, então, de formaalguma, dene-
gar o valor, para o indivíduo e a sociedade, da
educação, do trabalho, daperseverançanabus-
cadepropósitospessoais; oua importância,pa-
ra as instituições, de critérios objetivos de sele-
ção de pessoal. Porém, se houvesse, realmente,
asmesmas oportunidades disponíveis a todos
– o que não há – tais oportunidades deveriam
ser usadas mais para o desenvolvimento da
pessoaemsiedasociedadequepara secompe-
tir o tempo todo com os outros. E, se competi-
ção houver, não só que seja justa, mas que o
mérito ou demérito nela, por maiores que se-
jam, não comprometam a dignidade intrínse-
ca a que todo ser humano faz jus. Pois falta de
respeito, ninguémmerece!

Rubens Goyatá Campante – Doutor em
sociologia pela UFMG, pesquisador da Escola
Judicial do TRT – 3ª Região.

caso, de poder econômico. Ele é umfator pode-
roso de “desigualdade” de oportunidades. Um
fator que, comoadverte ThomasPikety emseu
livroO capital no século 21, tem se acentuado,
nas últimas décadas, quando a taxa de retorno
do capital, particularmente do capital financei-
ro-especulativo, tem crescido bemmais que as
rendas nacionais, ou as rendas per capita, ou a
produtividade, emqueos impostos sobreashe-
ranças têm, geralmente, diminuído, e a desi-
gualdade social aumentado. Juntoaeste capita-
lismorentista, está retornando, advertePikety,o
capitalismo “patrimonial” do século 19, com
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Ameritocracia tem despertado acalorados debates entre seus defensores e críticos,mas a discussão esconde problemasmaiores que dizem respeito a direito e acesso a educação

Merecer ou nãomerecer: eis a questão
RUBENS GOYATÁ CAMPANTE*

Merecer ou não merecer as coisas da vida
é uma avaliação que as pessoas sempre fize-
ram, em relação a si e aos outros, com a régua
danoção de justiça, tão fluida,mas onipresen-
te na experiência humana, amedir a retribui-
ção devida ou indevida ao valor dos indiví-
duos. Tal avaliação baseou-se, durantemuito
tempo, em considerações tanto racionais
quantomísticas e religiosas.

SegundoMaxWeber, a religiosidadeprimiti-
va caracterizava-se pela afirmação da sorte, da
força e da felicidade. Considerava-se que os in-
fortúnios eram justos, de alguma formamiste-
riosa e metafísica, e que quem sofria fazia por
merecer, assim como quem se deleitava. A
transformação religiosa fundamental surgiu,
afirma ele, quando se começou a duvidar des-
sa justiça, ouquando tal justiça tevede serbus-
cada e percebida de maneira mais elaborada,
menospronta, poismuitas vezes os bons e jus-
tos eram os que sofriam, enquanto os maus e
injustos prosperavam.

Surgiuoproblemadateodiceia,da justiçadi-
vina (theós – Deus, dikê – justiça), que consiste
“na questão de comopode umpoder, conside-
rado como onipotente e bom, ter criado um
mundo irracional, de sofrimento imerecido, de
injustiças impunes, de estupidez semesperan-
ça. Ou esse poder não é onipotente, nem bom,
ou, então, princípios de compensação e retri-
buição totalmentediversosgovernamnossavi-
da – princípios que podemos interpretar me-
tafisicamente, oumesmo princípios que esca-
pam para sempre à nossa compreensão”. Essa
experiência da irracionalidade domundo, em
termos de justiça e de merecimento para as
pessoas, tem sido a força propulsora de toda
evolução religiosa, asseguraWeber.

No mundomoderno, a questão do “mere-
cer”, tão fundamentalnas crenças religiosas, ga-
nhou, coma ideologia contemporâneado libe-
ralismo, um encaminhamento supostamente
mais racional e universal. Transformou-se no
que se chama hoje de “meritocracia” – literal-
mente, opoderdosquemerecem.Opodernão
seriamais oriundo do nascimento, ou da força
bruta, ou da sorte, ou de desígnios divinos in-
sondáveis,masdomerecimentodomais capaz
e esforçado.

Quem defende ameritocracia afirma que a
expansão da educação e o estabelecimento, no
sistema de ensino, nomercado e no Estado, de
critériosuniversalistas de seleção individual fi-
zeram com que a igualdade de oportunidades

se oferecesse a todos, e que, a partir daí, o esfor-
ço, adisciplina, e a inteligênciadecadaumsãoo
que definem seu sucesso ou fracasso. E não ha-
veria injustiçamaiordoqueopoderpúblico in-
terferirnos resultadosdessa competição “justa”
e retirar recursos dos “ganhadores”, oumesmo
ajudar os que, afinal, afundariamno fracasso (e
na pobreza ou miséria, tantas vezes) por sua
própria responsabilidade. Ao Estado caberia as-
segurar a igualdade de partida, de oportunida-
des, jamais a igualdade ao fimda “disputa”.

Realmente, são positivos o aumento das
oportunidadesdeeducação,o fimdeprivilégios
denascença, a substituição,noacessoaoserviço
público, do empreguismo e do nepotismo por
concursos impessoais euniversais. E certamen-
te,nos temposmodernos, a competência indivi-
dual temmaispesona trajetóriadeumapessoa
que nomundo pré-moderno, da cultura do fa-
vor, do particularismo.

Mas é um exagero, a partir daí, afirmar que
as sociedadescapitalistasmodernas sejam“me-
ritocráticas”, no sentido de justas e virtuosas, já
que, nelas, os ricos eprestigiadosmerecemple-
namente sê-lo.

Examinemos, em primeiro lugar, a questão
do esforço, da disposição ao trabalho. “Quem
trabalha pesado se dá bemna vida e quemma-
lograévagabundo”, dizemalguns.Oeconomis-
taMarceloMedeiros, no livroOque faz os ricos
ricos: o outro lado da desigualdade brasileira,
analisouos fatores que levamàacumulaçãode
riqueza. O esforço em si, a quantidade de tem-
pode trabalho, temquasenenhuma influência:
há ricos, remediados e pobres que trabalham
muito; e ricos, remediados e pobres que traba-
lham pouco ou nada. Mas o tipo de trabalho,
qualificado ou não, fecundado ou não pela boa
formação educacional, importa.

A combinação, então, de qualificação e em-
penho seria a fórmula garantida de vitória na
“corrida meritocrática”? Até certo ponto. Não
completamente. O livro de Medeiros, que fo-
couos “super-ricos” brasileiros, traz algo curio-
so: a partir de determinada posição na escala
de riqueza, a educação deixa de ter correlação
com esta. De forma geral, até o patamar da
classe média alta, quantidade e qualidade de
educação têm relação expressiva, sim, com a
posição do cidadão na pirâmide social. Porém,
os níveis gerais de educação dos bilionários
“não estão” acima daqueles de indivíduos de
classe média alta, por exemplo, embora os bi-
lionários tenham rendimentos várias vezes
maiores que estes últimos.

A explicação para esses rendimentos altíssi-
mos: a proximidade, legal ou extralegal, com o
Estado, e a redeespecíficade relaçõespessoais e
familiares da pessoa – nada a ver com “desem-
penhomeritocrático”.Ouseja, a educaçãoéum
dos fatores importantesparaa colocaçãosocial,
mas, por si só, não garante o ingresso no dimi-
nutíssimoepoderosíssimoclubedosmagnatas.

Além disso, o sistema de ensino está longe
de ser homogêneo e neutro como se apregoa.
No Brasil, com a diferença brutal de qualidade
entre a escola pública, para onde vão os filhos
dospobres, e asescolasprivadas, ondeestudam
os filhosdos ricos, esse éumfato incontestável.
No entanto, até países com ensino básico uni-
versal não estão livres de problemas. Emmui-
tos deles, apesar de o ensino básico ser público,
asboasuniversidades, o ensinosuperior –prin-
cipalpassaporteà riquezaeaostatus–, éumsis-
tema, emgeral, privado, caroe restrito. Enopró-
prio ensino público a suposta imparcialidade
de seleção individual é questionada.

Já nos anos 1960, Pierre Bourdieu assegura-
vaqueosistemaescolarnãoapenas falhavaco-
moagênciade justiça social comoreproduzia e
legitimava a estratificação capitalista. Teorica-
mente, as escolas selecionariam os indivíduos
combase estrita na capacidade e esforço parti-
culares,mas o faziamatravés de um “currículo
oculto”, umconjuntode atitudes enormas im-
plícitasquenaturalizavaas representações cul-
turaisdas classesdominantes, ignoravaasdife-
renças e necessidades dos alunos dos grupos
desfavorecidos, e fazia com que estes aceitas-
semas regrasdaelite –uma“violência simbóli-
ca”, dizia ele, tácita, porémeficiente.

Um pouco antes, em 1958, Michael Young,
ummilitante trabalhista inglês, tinha feito crí-
tica semelhante, e ainda cunharao termo “me-
ritocracia” – num sentido negativo, completa-

verdadeira façanha, estaria garantida, final-
mente, a tão almejada “igualdadedeoportuni-
dades?” Não, pois permaneceria outro obstá-
culo crucial: o fator herança.

Tornar-seproprietáriodebensedireitospor-
que seuspais o eramantes de falecer é algo vis-
to comnaturalidade entre nós. Todavia, nas so-
ciedades modernas, liberais, individualistas, as
pessoas de nossos pais não se confundem com
a nossa pessoa: se cometerem um delito, não
iremos presos por conta disso; se tiveram al-
gum direito, não poderemos usufruí-lo auto-
maticamente em lugar deles. A família não é,
como na Antiguidade e noMedievo, uma enti-
dade quase monolítica. Na esfera política, a

transmissão hereditária de poder é vista como
anomalia, coisa superada dopassado.

Comodisseo filósofoBertrandRussell: “É cu-
rioso que a rejeição do princípio hereditário na
políticaquasenãotenha tidoefeito sobreaesfe-
ra econômica.Aindaachamosnaturalqueuma
pessoa deva deixar suas propriedades a seus fi-
lhos, isto é, aceitamos o princípio hereditário
quanto ao poder econômico, embora o rejeite-
mos quanto ao poder político”.

O institutodaherançanãoé,porém, somen-
teumacontinuaçãomalpercebidadavelha tra-
dição de transmissão hereditária de poder – no

mentediferentedoque temhoje. Seu livroThe
rise of meritocracy (A ascensão da meritocra-
cia) é umaobrade ficção emquedescreve a In-
glaterra em 2033: uma sociedade puramente
tecnocrática, dirigida edominadaporumami-
noria de indivíduos absolutamente privilegia-
dos em função de seu desempenho formal e
educacional, identificados e selecionados pelo
sistema escolar. Como todas as outras elites, a
elite meritocrática descrita no livro fecha as
portas da ascensão logo que alcança o topo so-
cial: alémdo status edopoder, queremaopor-
tunidadededefinir, emproveitode seus filhos,
omodo de seleção.

O livro é umprotesto contra o sistema edu-
cacional inglês da época, supostamente com-
prometido coma igualdade de oportunidades,
masque, segundoele,perpetuavaadesigualda-
de ao relegar as crianças pobres a escolas de se-
gundacategoria. É, sobretudo,umalerta sobreo
fatodequeoparâmetrodoméritoeducacional,
desacompanhado de outras considerações éti-
cas e substantivas, pode, de um reclamo origi-
nal de igualdade, converter-se numa forma
aguda de desigualdade.

Aquestão,paraYoung, équeomérito, aqua-
lidade de umser humano, estámuito alémda-
quilo que é formal e costumeiramentemensu-
radopelo sistemaeducacional – especialmente
porumsistemaeducacionalburocraticamente
dominado pelas orientações de eficiência pro-
dutiva e tecnológica domundomoderno.

Em 2001, pouco antes de falecer, Young iro-
nizou, num artigo, o significado que o então
premiêbritânicoTonyBlair –aoprometer fazer
da Inglaterra a “terra dameritocracia” – dava à
palavra que ele inventara. Apostou que o diri-
gente não lera seu livro e lembrou que a repre-
sentatividade e a liderança sociais exigem vá-
rias outras qualificações além de diplomas e
certificados, citando o exemplo de Aneuri Be-
van,deputadoeministro, criadordosistemade
saúde inglês, que,porcausadapobreza, só tinha
estudado até os 13 anos de idade.

Entretanto, digamos que não só o sistema
educacional,mas tambémochamado “merca-
do de trabalho” lograssem se fazer realmente
abertos aos talentos de pessoas de todas as
classes sociais, eliminando quaisquer diferen-
ças, os “currículos ocultos”, as referências úni-
cas tecnicistas e burocratizantes, os constran-
gimentos implícitos e ideológicos. Com essa

“Compelidas a se submeter aos
direitos dosmais numerosos, as
classes que se autodenominam
como classes altas só podem

conservar sua hegemonia política ao
evocar os direitos do

mais capaz.”
Émile Boutmy (1835-1906), criador da
Sciences Po, instituto francês de estudos

políticos e sociais

“Ameritocracia que nós liberais
defendemos é esta: ausência de

privilégios, ausência de tratamento
diferenciado para igualar desiguais,
em síntese, ausência de interferência
do governo para reparar supostas
‘injustiças’, derivadas exatamente

do fato de que, na vida, os
resultados não têmnecessariamente
relação comas nobres virtudes.”
João Luiz Mauad, administrador de
empresas, articulista emembro do

Instituto Liberal

“É precisomanter um ceticismo
saudável em relação às virtudes da
meritocracia assente apenas na
realização acadêmica. Uma

sociedade assim não é a resposta às
nossas preces por justiça e decência
ou até por simples decisões sensatas.
Quando se trata de liderança, estão
envolvidasmuitas outras qualidades
alémdo grau acadêmico. No que
toca às instituições, não devemos
permitir que qualquer critério único
determine quem chega ao topo e
quemnão chega. A diversidade é
melhor garantia de abertura
que omérito, e a abertura é a

verdadeiramarca de origemde uma
ordem liberal.”

Ralf Dahrendorf (1929-2009),
cientista político alemão

“AGrã-Bretanha da elite acabou. A
nova Grã-Bretanha é uma

meritocracia.”
Tony Blair, ex-primeiroministro inglês.

“Se tu acha que não é o que você
merece não esquece que nem
sempre prevalece o justo.”
CCllaassss AA,, ggrruuppoo ddee rraapp bbrraassiilleeiirroo

- “Nos Estados Unidos, na França e
namaior parte dos países, o discurso

de glorificação domodelo
meritocrático nacional raras vezes se
baseia numexame atento dos fatos.
Trata-se,mais frequentemente, de

justificar as desigualdades
existentes.”

Thomas Pikety, economista e autor do
livro O capital no século 21

“Somos todos geniais.Mas se você
julgar umpeixe por sua capacidade
de subir emárvores, ele passará a
vida acreditando ser estúpido.”
Albert Einstein (1879-1955), físico

“Precisamos estabelecer umnovo
sistema de imigração para a América

baseado nomérito, e não em
imigrantes desqualificados.”
DonaldTrump, presidente
do Estados Unidos

“Minhamáxima sempre foi que as
carreiras devemestar abertas aos

talentos, semdistinção de
nascimento ou fortuna.”

Napoleão Bonaparte (1769-1821),
estadista e general francês

“Ninguémmerece!”
Gíria brasileira

“A revolução educacional sintetiza os
temas da revolução industrial e da

democrática: igualdade de
oportunidades e igualdade na

cidadania. Cada vezmais existem
oportunidades para que os
relativamente desfavorecidos

consigamvencer através da seleção,
extraordinariamente regulamentada

por normas universalistas.”
Talcott Parsons (1902-1979), sociólogo

norte-americano


