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APRESENTAÇÃO
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Neste capítulo serão discutidas as desigualdades vitais, as desigualdades 
existenciais e as desigualdades de recursos. 

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Existem três tipos de desigualdades sociais, segundo o soci-

ólogo sueco Göran Therborn: as vitais, as existenciais e as de 
recursos.

 • A fome no mundo é consequência dessas desigualdades. Hoje, 
no planeta, existem 800 milhões de famintos.

 • 80 indivíduos possuem a riqueza de metade da população mun-
dial.

 • As desigualdades sociais estão ocorrendo também em países 
desenvolvidos e de economia forte, como os Estados Unidos.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
As formas de desigualdade. 

As desigualdades sociais no Brasil.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.
 • Giz ou marcadores para quadro branco. 
 • Sala de vídeo.
 • Datashow. 

As desigualdades nas  
sociedades contemporâneas
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PREPARAÇÃO

As Ciências Sociais são, a seu modo subjetivo de analisar, formadoras de opi-
nião. Atividades como debates, análises, resenhas de filmes e seminários são 
fundamentais para o exercício da opinião. É importante, porém, que os alunos 
associem suas opiniões a argumentos válidos. A sugestão é que os alunos 
produzam cartazes com fotos mostrando os três tipos de desigualdades so-
ciais e, a seguir, façam uma exposição numa sala única ou nos murais e cor-
redores da escola para conscientizar os alunos de outras séries.

AULA 1

O sociólogo sueco Göran Therborn estudou as desigualdades sociais nas 
sociedades contemporâneas e identificou três conjuntos: as desigualdades 
vitais, as desigualdades existenciais e as desigualdades de recursos. As desi-
gualdades vitais (páginas 98 e 99) são aquelas que se referem diretamente à 
vida e à morte. A expectativa de vida ao nascer, a taxa de mortalidade infantil, 
a desnutrição crônica, a provisão de recursos do Estado na área da saúde e 
o acesso a eles são alguns dos indicadores mais utilizados para comprar e 
analisar a extensão das desigualdades. Com relação à desnutrição crônica, 
a fome é uma desigualdade vital, que somente existe porque nem todos têm 
acesso aos alimentos. Segundo a FAO, órgão das Nações para a agricultura e 
alimentação, os alimentos produzidos pelo mundo dariam para alimentar 12 
bilhões de pessoas diariamente, porém, 800 milhões de pessoas no mundo 
não têm acesso à comida atualmente. Ainda de acordo com os dados da 
própria FAO, a África é o continente com maior número de pessoas famintas 
no mundo.

AULA 2

As desigualdades existenciais (páginas 99 e 100) se referem aos casos de 
restrições à liberdade, dificuldades de acesso a direitos, obstáculos ao reco-
nhecimento da cidadania de indivíduos e coletividades. Essas desigualdades 
estão relacionadas diretamente às discriminações, intolerância e preconcei-
tos e, portanto, voltam-se às minorias, como as populações LBGTI, mulheres, 
negros e indígenas. As desigualdades de recursos (páginas 100 e 101) ex-
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põem os desníveis abissais de rendimentos e de riqueza, de escolaridade e de 
qualificação profissional, de capacidade cognitiva, de posição hierárquica nas 
organizações e de acesso às tecnologias de informação e ao conhecimento. 
Segundo o sociólogo francês Pierre Bordieu, as desigualdades de recursos 
tornam-se visíveis na distribuição desigual de capitais (econômicos, culturais, 
sociais, simbólicos e políticos) e na estruturação do espaço público e social. 
Um estudo sobre os dados globais constata que apenas 80 indivíduos detém 
riqueza equivalente à riqueza de metade da população mundial, 3,5 bilhões 
de pessoas. Em 2016 o grupo dos indivíduos mais ricos representava 50% de 
toda a riqueza mundial. As desigualdades, que em meados das décadas de 
1960 a 1980 atingiam de forma mais visível países da África, América Latina 
e parte da Ásia, os chamados de países do Terceiro Mundo, hoje atinge os 
países desenvolvidos como os da Europa ocidental e os Estados Unidos. De 
acordo com o sociólogo polonês Zygmunt Bauman (página 101), resultam 
dessas desigualdades o aumento da criminalidade, da mortalidade infantil, do 
tráfico de drogas, do desemprego, das doenças de todo o tipo, da insegurança 
generalizada, da ansiedade e da depressão e do preconceito indiscriminado. 
Para ele ocorre a degradação da sociedade por ela mesma. 

AULA 3 E 4

Utilize estas aulas para que os alunos elaborem seus cartazes, utilizando da-
dos da FAO e outras instituições, fotos e recortes de jornal e exponham as 
desigualdades sociais alertando os demais alunos para esse problema cada 
vez próximo de todos nós. 

Os alunos deverão responder às questões do tópico Cenário das desigual-
dades nas sociedades contemporâneas (página 102) ou o professor poderá, 
ainda, elaborar um questionário para verificar se as expectativas de aprendi-
zagem foram atingidas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


