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DESIGUALDADE SOCIAL E O FENÔMENO DA GLOBALIZAÇÃO 

 

 

1. RESUMO 

O estudo que realizarei neste projeto tem por objeto a desigualdade social do Brasil. No 

quadro colonial, atual e contemporâneo. Buscarei no estudo bibliográfico indicadores de 

pontos em comum no contexto social histórico do Brasil, que supostamente são os pontos 

determinantes ou causadores do desnível em relação aos recursos econômicos das pessoas 

que compõe a sociedade brasileira. 

Farei algumas discussões sobre este tema, seguindo a linha histórica sob a ótica de 

grandes autores e sociólogos clássicos, atuais e contemporâneos como: Gilberto Freyre, 

Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandez, Darcy Ribeiro e 

Fernando Henrique Cardoso.  

Desigualdade é um fato social relevante, conforme demonstram alguns estudos sobre o 

tema. Compreendendo a desigualdade como um universo que se desdobra, principalmente 

no âmbito econômico, da alfabetização e do mercado de trabalho, que é razão das 

relações internacionais entre países que além de negócios dividem peculiaridades das 

convicções culturais típicas de cada um deles. Assim neste primeiro momento temos 

algumas características do fenômeno da globalização.    

Está pesquisa quer entender o porquê e as razões da grande desigualdade social entre 

homens brancos e homens negros, mulheres brancas e mulheres negras que são 

demonstrados em índices, sobre todos os índices os que estão relacionados aos aspectos 

econômico (salários mínimos) e da alfabetização (ensino superior). Por fim a 

oportunidade e resultado, no contexto da dinâmica do mercado globalizado. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Tendo em vista a complexidade das relações de natureza profissional bem como a 

exigência do mercado de trabalho atual talvez a razão da falta de mão de obra qualificada, 

refletem a desigualdade de recursos financeiros. A graduação é o segundo momento da 

formação acadêmica do indivíduo, mas ainda está distante da maioria. Aproximadamente 



6% da população “apta” ocupam os bancos acadêmicos das universidades no estado de 

São Paulo. Esta pesquisa abordará princípios jurídicos que fundamentaram as ações 

interventivas governamentais em pró da qualidade do ensino por vias de, políticas 

públicas e ações afirmativas que iram demandar a compreensão de todos cidadãos 

brasileiros, estudantes e principalmente os pesquisadores. A compreensão não está sendo 

fácil de acordo com as discussões atreladas a este propósito, como observados em outros 

estudos, mas façamos questão de ressaltar novamente ideologias culturais. Por fim 

acreditamos na racionalidade. 

 

 

3. OBJETIVOS 

Estudar a sociedade brasileira sob a ótica dos grandes sociólogos clássicos e 

contemporâneos da história brasileira em estudo comparado. Pretende demonstrar que a 

cultura foi determinante na formação da sociedade brasileira. Com o intuito de qualificar 

as desigualdades econômicas, de alfabetização e mercado de trabalho atual como 

derivadas e decorrentes do cenário histórico. Buscaremos na importância da cultura os 

pontos pacíficos entre os autores com objetivo de justificar a desigualdade existente, 

estudar a cultura como fator determinante para o equilíbrio social, meio de 

desenvolvimento econômico do Brasil. E a competição justa do mercado de trabalho no 

processo da globalização. 

Considerando a relevância dos fatos que decorrem da complexidade das relações entre 

pessoas no âmbito da sociedade, “causadores da desigualdade social nos dias atuais”. (1) 

Pretende entender e tornar estes fatos relevantes, (2) provocar intervenções normativas a 

títulos de políticas públicas e ações afirmativas. (3) Identificar a população 

hipossuficiente como destinatária, com expectativa de preparar profissionais qualificados 

dignos de preencher as diretrizes do mercado de trabalho globalizado. (4) Estabelecer o 

nexo deste estudo as questões de raças e etnias no brasil.(5) Demonstrar o conflito entre 

a aplicabilidade do princípio do financeiramente possível e as ideologias culturais em 

detrimento dos atos governamentais públicos, direcionados a prestação de serviços a 

educação. 

 



4. METODOLOGIA  

Pretendemos realizar pesquisa bibliográfica, quantitativa, tendo em vista que 

abordaremos capítulos das obras, tópicos de artigos. 

Faremos abordagens dedutivas e dialéticas, documentação indireta. Pesquisa documental 

e pesquisa bibliográfica.    

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Pretendemos realizar pesquisa bibliográfica, quantitativa, tendo em vista que 

abordaremos capítulos das obras citadas e tópicos de artigos científicos. 

Faremos abordagens dedutivas e dialéticas, documentação indireta. Pesquisa documental 

e pesquisa bibliográfica.    

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

É um grande guarda-chuva que compreende outros tipos de desigualdades, como 

oportunidade e resultado, renda gênero etc. Atualmente desigualdade econômica-

desigualdade social-. Conforme dados da ONU, Brasil esteve em 2005 em 8º posição no 

ranking mundial, pesquisadores relacionam desigualdade social do Brasil ao início dos 

anos 1930 período pré-colonial. 

Para Rousseau, tende aqueles modestos serem acumulados por não terem como atingir 

um nível elevado de escolaridade logo não ocupam cargos de ponta e boas remunerações.    

As regras são dadas pelo jogo do mercado do capital e a intervenção do sistema político 

se dá de várias maneiras as vezes mais outras menos, para regulamentar, intervir e corrigir 

o funcionamento dos mercados onde se formam mas remunerações. 

Para Hélio Jaguaribe em um pais por exemplo de 190 mil habitantes um terço da 

população tem acesso ao mais alto grau educacional compatível com europeu, outro 

dispõe de alto grau de modéstia comparado ao padrão afro-asiático e o terceiro aproxima-

se mais do padrão modesto que do europeu. 

Por fim o professor Orson Camargo diz, “para alguns pesquisadores este fenômeno tem 

relação com a era pré-modernista do século XIX, gerou crescimento porém miséria, tendo 

em vista a exigência do mercado atual”.  



 

 

 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

CARDOSO, Fernando Henrique (F.H.C). Multiculturalismo e racismo uma 

comparação Brasil-Estados Unidos. Brasília: Paralelo 15, 1997.  

FREYRE, Gilberto. Casa grande e senzala, 51º ed. Global: São Paulo, 2006. 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil, 26 ed. companhia das letras: São 

Paulo, 2005. 

JUNIOR, Caio Prado. Formação do Brasil Contemporâneo, 15º ed., editora brasiliense, 

1977.                                      

RIBEIRO, Darcy. Povo brasileiro: A formação e o sentido do Brasil. Ed. Companhia 

das letra: São Paulo, 1995. 

CAMARGO, Orson. colaborador Brasil escola graduação em sociologia política, pela 

escola de sociologia e política de São Paulo- FESPSP, mestre em sociologia pela 

universidade de campinas-Unicamp. 

WEBER, Max. Ciência e política duas vocações. Ed. Cultrix: São Paulo, 2004. 


