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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo serão discutidas as desigualdades sociais no Brasil, as expli-
cações para a desigualdade, a questão da renda, cor e gênero nas desigual-
dades.

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

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Desde o século XIX especialistas de diversas áreas tentam com-

preender e explicar as desigualdades sociais no Brasil.

 • Entre as explicações está a teoria de que a miscigenação contri-
buiu para a falência e degeneração do ideal nacional.

 • Outros teóricos perceberam que a democracia racial proposta 
por Gilberto Freyre não passava de um mito.

 • As desigualdades sociais no Brasil estão implícitas nas ques-
tões de raça, gênero e opção sexual.

 • Contribuem para a desigualdade social a concentração de ren-
da nas mãos de muito poucos indivíduos e o perverso sistema 
tributário e fiscal no Brasil. 

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
As desigualdades sociais no Brasil.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.

 • Giz ou marcadores para quadro branco. 

As desigualdades sociais no Brasil
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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. 

AULA 1

O Brasil é caracterizado como um dos países mais desiguais do mundo. Es-
sas desigualdades têm sido objeto de estudo de diversos autores e institui-
ções de pesquisa (páginas 103 a 105). No século XIX associavam a pobreza 
às características do clima e à fertilidade do solo. O pobre era pobre porque 
era indolente, preguiçoso, supersticioso e ignorante. Intelectuais como Nina 
Rodrigues, Euclides da Cunha, Sílvio Romero e Capistrano de Abreu critica-
vam energicamente a mestiçagem e consideravam que os mestiços repre-
sentavam a falência e a degeneração do ideal nacional. Na contramão desse 
pensamento estavam Joaquim Nabuco (página 105) e Manoel Bomfim, que 
viam de modo positivo a mestiçagem. Nabuco afirmava que graças ao negro 
surgiu um povo no Brasil e Bomfim via o sertão nordestino como uma terra de 
heróis. A cientista social Lilian Moritz Schwarcz (página 104) destacou que a 
maioria dos cientistas, políticos, juristas e intelectuais desenvolveu teorias ra-
cistas e deterministas para explicar os destinos da sociedade brasileira, sen-
do a pobreza um dos elementos essenciais dessa explicação, em decorrência 
da escravidão ou da mestiçagem. A partir da década de 1940, os intelectuais 
brasileiros perceberam que as desigualdades sociais nas áreas rurais passa-
vam pelo latifúndio, a monocultura e o coronelismo (página 105). Este último, 
grande proprietário de terras e detentor do poder econômico e político local, 
chefe de uma estrutura arcaica que mantinha os trabalhadores rurais em situ-
ação de penúria, abandono e ausência de educação. 

AULA 2

A relação entre as desigualdades e as questões raciais voltou a ser analisada 
na década de 1950, numa perspectiva que envolvia a situação dos negros na 
estrutura social brasileira. Luiz de Aguiar Costa Pinto, Roger Bastide e Flores-
tan Fernandes (páginas 106 e 107) procuraram desmontar o mito da demo-
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cracia racial proposto por Gilberto Freyre e referendado por Donald Pierson. 
Além disso, Florestan Fernandes, Octavio Ianni (página 107 e 108) e Fernando 
Henrique Cardoso demonstraram que, na região Sudeste, os ex-escravos fo-
ram integrados de forma precária, criando-se uma desigualdade constitutiva 
da situação que seus descendentes vivem até hoje. A partir da década de 
1960 procurou-se entender como surgiu o empresariado nacional, das clas-
ses médias, do operariado industrial e do proletariado rural, bem como expli-
car de que forma as classes sociais participavam do processo de mudanças 
econômicas, sociais e políticas. Nas décadas seguintes buscava-se entender 
como os trabalhadores e deserdados no Brasil organizavam-se para fazer va-
ler seus direitos como cidadãos, mesmo que a maioria ainda estivesse viven-
do de forma miserável.

AULA 3

O Brasil é conhecido internacionalmente como um dos países com maior de-
sigualdade na distribuição de renda no mundo. Embora, recentemente, essa 
situação tenha mudado, a distribuição desigual de renda ainda é muito perver-
sa. Contribui para essa desigualdade a taxação e o pagamento de impostos 
(páginas 110 e 111). No Brasil quem ganha mais, paga menos impostos pro-
porcionalmente à sua renda, e quem ganha menos paga mais impostos. Além 
disso, muitos conseguem meios de burlar o sistema de tributação, sonegan-
do impostos.  Contribui para isso os impostos sobre produtos e serviços, que 
vêm embutidos em alimentos, cigarros, bebidas, automóveis, energia elétrica 
e uso da água e esgoto. Percebe-se que o Poder Legislativo não está a serviço 
do povo brasileiro, mas do empresariado brasileiro. A cobrança de impostos 
configura-se como mais uma forma de enriquecimento daqueles que já são 
ricos, o que constitui uma fonte de manutenção e ampliação das desigualda-
des sociais tocante à renda.

AULA 4

A desigualdade social está também implícita na cor da pele (página 111). Ne-
gros têm menos acesso aos postos de trabalho, aos bons salários, aos altos 
postos da hierarquia militar etc., configurando um verdadeiro apartheid social 
no país, como sugere o filósofo Alexandre Braga. Isso se reflete na política, 
também, onde candidatura de negros e pardos são até significativas, mas es-
barram em uma série de problemas na disputa eleitoral, como falta de espaço 
na mídia e baixa captação de recursos de campanha. As mulheres (páginas 
111 e 112) também são discriminadas, mesmo sendo mais da metade da po-
pulação. Têm menos chances de emprego e recebem salários em média 30% 
mais baixos que os homens. Na política, a desigualdade ainda é maior. Elas 
ocupam apenas 13% dos cargos eletivos no Brasil. Para o sociólogo Jessé 
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Souza (página 113), embora o Brasil tenha se tornado uma economia forte 
e competitiva nas últimas décadas, as desigualdades sociais ainda são alar-
mantes no país e isso porque há produção e reprodução de uma classe de 
indivíduos que não tem acesso às oportunidades de trabalho, ao processo 
educacional e à participação efetiva política. Segundo ele, programas sociais 
como o Bolsa Família (páginas 112 e 113) levam em consideração o fato de 
que a pobreza é passageira. Assim, com uma pequena ajuda de um Estado 
Paternalista, o indivíduo poderá caminhar com as próprias pernas e mudar a 
sua situação social. No entanto, as desigualdades entre as classes sociais em 
nossa sociedade se reproduzem há séculos, independentemente da ação de 
indivíduos e governos. Ele afirma, ainda, que as condições de pertencimento a 
uma classe social se transmitem por herança familiar através de sinais invisí-
veis, como o medo e a insegurança transmitidos desde a infância, em famílias 
pobres, contrapondo-se ao estímulo da coragem e iniciativa transmitido aos 
nascidos em ambientes mais favoráveis. 

Os alunos deverão responder às questões do tópico Cenário das desigualda-
des no Brasil (página 114) ou o professor poderá, ainda, elaborar um questio-
nário para verificar se as expectativas de aprendizagem foram atingidas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


