
MERITOCRACIA? A ILUSÃO DAS CHANCES IGUAIS - AS DIFICULDADES 
ENCONTRADAS PELOS JOVENS DE BAIXA RENDA ATÉ O ENSINO 

SUPERIOR E OS REFLEXOS FUTUROS 
 

CAIO ULIANA DE SOUZA 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

Estudante de Graduação em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro. Estudou Teoria Geral dos Contratos na Harvard Extension School e 
Civil Procedures e Corporate Law na Thomas Jefferson School of Law. Membro 

da delegação jovem do Brasil no Conselho de Desenvolvimento Econômico e 
Social da ONU (EcoSoc57). 

 

RESUMO: O presente trabalho tem o intuito de expor como pequenas – e 
grandes – diferenças nas experiências e oportunidades acumuladas por classes 
sociais distintas, durante toda uma vida - até o ingresso no ensino superior, 
geram reflexos futuros no mercado profissional e no comportamento emocional 
e social do indivíduo. Recentemente, o Brasil vem adotando políticas sociais para 
a inclusão dos jovens de baixa renda nas universidades através de políticas de 
cotas e projetos sociais, mas, infelizmente, essas medidas vêm se mostrando, 
no geral, ineficazes no combate à injustiça. Este estudo, através da análise de 
diversos autores e projetos, visa apresentar como essa disparidade de 
oportunidades se perpetua no discurso da meritocracia e apresentar uma 
possível solução através de programas que intervenham, desde cedo, na vida 
das crianças e estimulem a capacitação das famílias mais pobres. Inclusão 
precária, instável e marginal dos jovens de baixa renda na universidade e a 
mercantilização do sistema educacional cria uma geração de graduados que, 
apesar dos diplomas – para aquela parcela que consegue mesmo superando as 
dificuldades no caminho – continuam em condição de subalternidade. Essa 
inserção marginal acaba por justificar o fracasso desses jovens, uma vez que 
eles, em tese, tiveram as mesmas oportunidades, fortalecendo o discurso do 
mérito e maquiando privilégios que as classes superiores sempre tiveram. Esse 
pensamento meritocrático é socialmente alimentado a cada dia através de um 
processo de “romantização” da desigualdade, onde são empurradas notícias e 
histórias de superação que tomam a exceção como regra, passando a 
mensagem de esforço individual. Porém, neste trabalho, podemos concluir que 
estudos recentes apontam que crianças pobres e ricas tem seu maior grau de 
diferença marcado desde as primeiras series, aos cinco anos, o que nos leva à 
seguinte conclusão: vai muito além do esforço individual em sala de aula e na 
profissão. Tendo isso em vista, concluiu-se que a simples inserção de jovens de 
baixa renda no ensino superior não só é parcialmente ineficaz como também 
ajuda a perpetuar a desigualdade. Desse modo, como solução, este estudo 
propõe um pacote de políticas públicas de intervenção desde a pré-escola até o 
ensino médio, juntamente com programa de assistência e educação aos pais, 
uma vez que esses são igualmente importantes na formação e desenvolvimento 
do jovem. Vale frisar que os possíveis projetos de intervenção não serão um 
gasto, serão um investimento – financeiro e social –, uma vez que as 
consequências do fracasso na parentalidade e da falta de intervenção nas fases 
inicias da vida são sentidas futuramente não apenas pelas crianças, 
individualmente, mas pela sociedade em geral, através de pagamentos de 



previdência social, maior criminalidade, perda de produtividade e falta de mão 
de obra qualificada. 
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