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RESUMO 

 

 

sta pesquisa trata da 

percepção sobre as 

desigualdades sociais e 

situações de discriminação em cinco 

município do Vale do Taquari/RS, a 

partir da aplicação de um 

questionário estruturado para uma 

amostra de 108 moradores de cada 

município, estratificados por gênero, 

renda e grupo étnico, e divididos em 

três bairros de cada município. Os 

resultados apontam para a 

constatação de um percentual que 

varia de dez a vinte e cinco por cento 

de pessoas que sofreram algum tipo 

de discriminação e de um quarto da 

população que não acredita que esta 

situação possa mudar. 
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INTRODUÇÃO 

 

A questão da desigualdade social é um fenômeno que começou a ser 

estudado com maior profundidade nas últimas décadas, na medida em que o 

desenvolvimento econômico das nações e das sociedades foi distanciando cada 

vez mais os países e as classes sociais. 

Tem-se constatado, sempre com maior frequência, a existência de um 

desequilíbrio no padrão de vida das pessoas no âmbito econômico, no acesso à 

educação, no acesso às profissões e aos cargos em empresas. Esse 

desequilíbrio se manifesta também quando se tratam questões de gênero, de 

etnia, de religião, de ideologia política. 

O conceito de desigualdade social é um guarda-chuva que 
compreende diversos tipos de desigualdades, desde desigualdade de 
oportunidade, resultado, etc., até desigualdade de escolaridade, de 
renda, de gênero, etc. De modo geral, a desigualdade econômica – a 
mais conhecida – é chamada imprecisamente de desigualdade social, 
dada pela distribuição desigual de renda. (CAMARGO, 2016). 

Há uma forte tendência em não admitir essa desigualdade no entorno 

mais próximo de onde se vive. Facilmente se aceita a ideia da existência dessa 

situação em outros países, em outras regiões ou cidades, em outras pessoas. O 

que existe em nossa vizinhança é escondido ou não admitido, ou facilmente 

justificado. 

Uma das decorrências dessa desigualdade é o comportamento 

discriminatório que pessoas e grupos sociais fazem entre si. Muitas vezes de 

forma inconsciente, como atitude comportamental muito arraigada nas origens, 

e muitas vezes de forma consciente e proposital. 

No ano de 2016 foi realizada uma pesquisa sobre a percepção que os 

moradores da cidade de Estrela/RS têm das desigualdades sociais que existem 

na cidade. A mesma foi realizada com base nos dados do Censo 2010 do IBGE. 

No VI Fórum do Ensino Superior, promovido pela Faculdade La Salle, em 

outubro do mesmo ano analisaram-se os resultados da mesma e foi sugerido 

que esta pesquisa abrangesse outros municípios do Vale do Taquari. 

O que se pretendeu com essa pesquisa, portanto, foi verificar a 

percentagem de pessoas de cinco cidades do Vale do Taquari que já sofreram 

ou foram agentes de situações de discriminação com relação a três aspectos: 
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renda, etnia, gênero. Ou seja: verificar o percentual de pessoas dos municípios 

selecionados que sofreram ou foram agentes de comportamentos 

discriminatórios. 

Uma busca no Banco de Teses e no Portal de Periódicos da CAPES 

mostra mais de dois mil títulos que tratam da desigualdade social no Brasil, sob 

os mais variados vieses. Foram selecionados alguns como referências. 

Pimenta e outros (2011) analisaram como os “diversos ciclos de 

crescimento econômico evitaram uma redistribuição mais equitativa da riqueza, 

agravando as desigualdades sociais e empobrecendo as populações urbanas 

brasileiras”. Remete à responsabilidade do Estado o não cumprimento rigoroso 

de seu papel, substituindo o atendimento às necessidades universais da 

população por “procedimentos ocasionais e corporativos”. Aponta o abandono 

ou a privatização de serviços públicos com decorrente ciclo de desemprego. 

Assim, o Estado contribui para reforçar a pobreza e a exclusão social. “A 

metrópole transforma-se em seu contrário: de veículo de penetração de 

inovações e de crescimento cultural transmuta-se em cenário do medo e do 

antagonismo social”. (PIMENTA et. al., 2011). 

Maricato (2003) estudou o processo de urbanização brasileira, fenômeno 

que se desenrolou durante o século XX, e que se mostrou incapaz de superar 

as características coloniais e do império anteriores. Essas se manifestavam na 

“concentração de terra, renda e poder, no exercício do coronelismo ou política 

do favor e na aplicação arbitrária da lei”. 

O autor propõe uma leitura em que se destaque a relação entre 

“desigualdade social, segregação territorial e meio ambiente”. Observa o autor 

que a “aplicação da lei para manutenção de poder concentrado e de 

privilégios nas cidades, reflete - e ao mesmo tempo promove - 

a desigualdade social no território urbano”. 

Bezerra Pequeno (2008) estudou as “alterações nos rumos das políticas 

públicas habitacionais, em especial associadas ao processo de favelização”, 

fenômeno que tem ocorrido sobretudo nas grandes metrópoles e, em muitos 

casos, em cidades médias e pequenas que tem acelerado desenvolvimento 

econômico. O autor constatou  
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algumas tendências tais como: predomínio das comunidades de áreas 
de risco como alvo maior das ações; a utilização de instrumentos 
urbanísticos de regularização fundiária; a expansão da cidade 
espontânea autoconstruída; a ampliação do mercado imobiliário formal 
na produção habitacional. (BEZERRA PEQUENO, 2008). 

 

Martinuci (2008) estudou a questão da desigualdade social segundo um 

viés geográfico, procurando mostrar a relação da sociedade com o território em 

que se organiza. Conforme a camada social se dá “apropriação do território de 

maneira diferenciada”. 

Segundo este autor, as cidades médias se tornam escolhas preferenciais 

das empresas de maior poderia econômico. Prossegue o autor dizendo que seu 

objetivo não é “discutir o conceito de cidades médias e sua importância 

econômica, mas sim a desigualdade social extrema a elas ligada, o que exige 

pensar as relações entre a pobreza e a exclusão social”. (MARTINUCI, 2008). 

O Banco de Teses da CAPES disponibiliza centenas de títulos envolvendo 

os conceitos de desigualdade social, de renda, de gênero, etnia, escolaridade. 

Alguns títulos, como exemplo, evidenciam a tendência de pesquisar esse 

tema: Crescimento Econômico, Desigualdade de Renda e Políticas Sociais no 

Brasil (Vinicius Gonçalves Vidigal, 2011); Uma Análise dos Impactos de 

Despesas Públicas sobre a Pobreza e a Desigualdade nos Estados Brasileiros 

(Ivanildo Lopes da Silva, 2012); Políticas Redistributivas e a Redução 

das Desigualdades: a Contribuição Potencial dos Consórcios 

Intermunicipais.(Flavio Carneiro Guedes Alcoforado, 2012); Relações de 

Gênero, Diversidade Sexual e Políticas Públicas de Educação: uma Análise do 

Programa Brasil sem Homofobia. (Marcelo Daniliauskas, 2011); 

Desigualdade de Renda no Espaço Intra-Urbano: Análise da Evolução na 

Cidade de Porto Alegre no Período 1991-2000 (Elvis Vitoriano da Silva, 2011). 

Igualdade de Gênero: a Prevenção da Violência contra a Mulher a Partir da 

Disseminação da Cultura da Paz nos Processos Educacionais do Sistema de 

Ensino Brasileiro. (Fernanda Lermen Bohn, 2011). Análise da Discriminação 

por Gênero no Mercado de Trabalho no Brasil: 1999-2009 (Carla Maria de 

Almeida Moraes Bastos, 2012). 
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A pesquisa realizada foi de natureza quantitativa. A pesquisa quantitativa 

é uma “metodologia de pesquisa que procura quantificar os dados e, geralmente, 

aplica alguma forma de análise estatística”. (MALHOTRA, 2006, p. 155). Os 

dados deste estudo são quantificados e seus resultados apresentados por meio 

de tabelas e gráficos. 

A coleta de dados foi feita através da aplicação de um questionário 

estruturado com uma amostragem intencional nos cinco municípios 

selecionados do Vale do Taquari  

O Grupo Focal formado para discussão do projeto e de sua aplicação 

definiu alguns procedimentos: 

a) Escolha intencional dos cinco municípios mais populosos do Vale do 

Taquari a serem pesquisados, a margem de erro, o nível de confiança 

na pesquisa e a amostra. 

Em cada município os dados foram coletados em três bairros: centro, 

bairro de classe mais abastada, bairro de classe menos abastada. 

A distribuição da amostra ficou conforme Tabela 1 a seguir: 

 

Tabela 1 – Distribuição da amostra 

 

 

Município 

 

População 

 

Margem de 

erro (%) 

 

Nível de 

confiança (%) 

 

 

Amostra 

Arroio do Meio 20.162 5 70 108 

Encantado 22.009 5 70 108 

Estrela 32.748 5 70 108 

Lajeado 79.172 5 70 108 

Teutônia 30.518 5 70 108 

Fonte: Do autor com base no senso IBGE, 2016 
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b) Estratificação proporcional da amostra por bairro, gênero e por etnia. 

Os bairros selecionados por cidade e amostra por bairro se encontram na 

Tabela 2: 

Tabela 2 – Distribuição da amostra por bairro 

Cidade 
Arroio do Meio 

108 

Encantado 

108 

Estrela 

108 

Lajeado 

108 

Teutônia 

108 

Bairros 

Centro 

36 

Centro 

36 

Centro 

36 

Centro 

36 

Teutônia 

36 

Navegantes 

36 

Navegantes 

36 

Marmitt 

36 

Conservas 

36 

Canabarro 

36 

São Caetano 

36 

Morro da 

Antena 

36 

Cristo Rei 

36 

Universitário 

36 

Languiru 

36 

Fonte: Do autor com base no senso IBGE, 2016 

c) Elaboração e validação do questionário a ser aplicado (Apêndice A). 

Os pesquisadores de campo foram selecionados entre os alunos da 

Faculdade La Salle, através de Edital. Os nove selecionados receberam o 

devido treinamento. 

A aplicação da pesquisa foi feita no dia 6 de maio de 2017, sábado. Os 

pesquisadores deslocaram-se, dois a dois, para as cidades indicadas e fizeram 

a coleta dos dados nos bairros selecionados, abordando moradores dos mesmos 

de forma aleatória, controlando a percentagem quanto ao gênero e etnia. Na 

semana seguinte foram tabulados os dados coletados e procedeu-se a 

consolidação das informações. 

Em reunião do grupo focal fez-se a análise dos resultados obtidos. A 

imprensa local apoiadora da pesquisa divulgou em suas páginas alguns 

resultados. 

O projeto foi custeado pela Fundação La Salle e Faculdade La Salle – 

Estrela. Foram apoiadores o Jornal A Hora e o Jornal Nova Geração. 

                                                 
 Andressa Rodrigues, Carla Fernanda Dalla Vecchia Jordani, Charlie da Silva Neves, Diego Samuel 

Sulzbach, Lucas Cristiano Sommerfelt, Lucas dos Santos Ribeiro, Luiza da Silva Lacerda, Marisa 

RohsigGehm, Simone Haas Unnewehr. 
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RETRATOS DA DESIGUALDADE 

 

A coleta de dados foi realizada conforme o planejado, com pequenas 

variações. Alguns dos resultados alcançados são mostrados a seguir. 

Os Gráficos 1 a 3, apresentam o resultado com relação à pergunta sobre 

discriminação sofrida pelo pesquisado quanto ao gênero, renda e etnia. 

Gráfico 1 – Discriminação por motivo de gênero. 
Fonte: do autor. 

Nos cinco municípios pesquisados, 11% afirmam ter sofrido algum tipo de 

discriminação devido ao gênero declarado. 

Gráfico 2 – Discriminação por motivo de renda. 
Fonte: do autor. 

67; 13%

442; 87%

Você já sofreu algum tipo de discriminação por 

motivo de renda?

SIM NÃO

57; 11%

465; 89%

Você já sofreu algum tipo de discriminação por 

motivo de gênero? 

SIM NÃO
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Nos cinco municípios pesquisados, 13% afirmam ter sofrido algum tipo de 

discriminação motivada pela sua situação financeira. 

Gráfico 3 - Discriminação por motivo de etnia. 
Fonte: do autor. 

 

Nos cinco municípios pesquisados, há um pequeno incremento (15%), 

com relação à discriminação sofrida por causa da raça à qual o pesquisado 

pertence. 

Contextualizando afirmações sobre desigualdade, a amostra nos cinco 

municípios apresentou os seguintes resultados: 

- Quanto ao gênero: 49% masculino; 47% feminino; 4% LGBT ou não 

responderam. 

- Quanto à renda: 59% com renda inferior a R$ 2.200,00; 21% com renda 

superior a esse valor; 16% não responderam. 

- Com relação à etnia: 75% se declararam brancos; 18% se declararam 

negros ou pardos; 1% indígena e 3% não responderam. 

Constata-se, portanto, que nesses municípios existe um percentual em 

torno de dez por cento de pessoas que afirmam ter sofrido algum tipo de 

discriminação motivada por suas condições referentes ao gênero, à raça e/ou à 

renda pois o entrevistado teve a opção de marcar mais de um tipo de 

discriminação. 

74; 15%

433; 85%

Você já sofreu algum tipo de discriminação por 

motivo de etnia?

SIM NÃO
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Embora o índice pareça baixo há que levar em conta o nível de instrução 

da amostra: apenas 2% de analfabetos, 22% com ensino médio completo e mais 

do que 25% com ensino superior. 

Quando perguntados sobre que atitude normalmente teriam diante de 

situações de discriminação, mais do que 75% dos entrevistados não 

responderam; apenas 17% manifestaram que “não fez nada, deixou por isso 

mesmo, fez que não era com ele, ...”, e menos do que 5% “reagiu verbalmente, 

respondeu à altura, ...”, e apenas 1% procurou a justiça. 

A pergunta seguinte era para manifestarem o que aconteceu quando 

procuraram a justiça: 95% optou por não responder; dos restantes, menos de 

0,5% acompanhou o processo até o fim. 

Pode-se deduzir um grande descrédito para com a justiça? Não 

necessariamente, embora seja algo a considerar tendo presente a percepção 

que, de maneira geral se tem, com relação à morosidade dos processos judiciais 

em nosso país. Pode-se ressaltar, também, a desconfiança das pessoas em 

responderem a esse tipo de questões relativas a uma dimensão da sua vida 

ainda muito delicada e eivada de preconceitos. 

Perguntados sobre a percepção que tinham sobre a realidade presente e 

futura de sua cidade, 25% afirmaram que existe discriminação e 75% não 

manifestaram esperança de que deixará de existir. Ou seja, um quarto reconhece 

a existência do problema e três quartos mantêm a crença que se trata de um 

problema real que não deixará de existir. 

Considerando algumas estratificações da amostra os resultados revelam 

que: 

- entre as pessoas do gênero masculino 14% afirmaram ter sofrido 

discriminação por causa da etnia e 12% por causa da renda; 

- entre as pessoas do gênero feminino 14% afirmaram ter sofrido 

discriminação por causa do gênero e 12% por causa da renda e da 

etnia; 

- entre as pessoas do gênero LGBT a totalidade afirmou ter sofrido 

discriminação por causa da renda; 
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- entre as pessoas de raças não brancas 33% afirmaram ter sofrido 

discriminação por causa do gênero; 

- entre as pessoas de raça branca 11% afirmaram ter sofrido 

discriminação por causa da renda; 

- entre as pessoas com menos de 40 anos 15% afirmaram ter sofrido 

discriminação por causa da raça; 

- entre as pessoas com idade entre 40 e 60 anos 15% afirmaram ter 

sofrido discriminação por causa da renda; 

- entre as pessoas com mais do que 60 anos 12% afirmaram ter sofrido 

discriminação por causa da raça; 

- entre as pessoas com grau de instrução até o Ensino Fundamental de 

Ensino Médio e Superior 14% afirmaram ter sofrido discriminação por 

causa da raça; 

- entre as pessoas com renda inferior a R$ 2.200,00 15% afirmaram ter 

sofrido discriminação por causa da raça; 

- entre as pessoas com renda superior a R$ 2.200,00 13% afirmaram 

ter sofrido discriminação por causa da renda. 

De maneira geral, pode-se constatar que a discriminação com relação à 

etnia, raça e gênero é percebida pelos residentes das cinco cidades pesquisadas 

no Vale do Taquari. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É do senso comum que o Brasil é um país de contrastes em todos os 

aspectos que constituem os traços identificadores de uma nação. 

Também é do senso comum que nosso país é altamente discricionário, 

ainda que nos discursos da maioria das pessoas isso seja negado. Já em sua 

origem colonial desenvolveu-se no Brasil uma sociedade elitista e 

segregacionista com relação aos povos indígenas. Na sequência, a história da 

escravidão nos mostra um país em que uma pequena elite tratou de forma 

perversa e desumana um imenso segmento da população extraído com violência 
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de sua terra natal para aqui tornar-se objeto de lucro, a serviço da ganância e 

tendo como destino final a morte sem nome e sem honra. 

Indígenas e negros foram considerados objetos de serventia e de lucro. 

Essa busca desenfreada pela riqueza pode estar na raiz (ou ser uma das raízes 

mestras) de todos os nossos problemas enquanto sociedade na medida em que 

produz uma desigual distribuição de renda. A acumulação de bens nas mãos de 

poucos tende a aumentar cada vez mais, de modo que uma parte mínima da 

riqueza nacional sobre para a divisão entre a maioria da população. 

Oficialmente, no entanto, por força da Constituição e de todas as 

legislações suplementares, somos uma nação onde todos são iguais e com os 

mesmos direitos. A legislação brasileira que trata das desigualdades sociais e 

da criminalização da discriminação se situa em nível similar a dos países com 

democracias mais evoluídas. 

No entanto, persistem duas situações: a ineficácia na fiscalização da 

aplicação da lei por parte dos organismos responsáveis, e um comportamento 

cultural de não respeitar as diferenças e que perpassa idades, gêneros, etnias e 

condição econômica. 

Esse comportamento cultural ocorre de muitas formas que podem se 

manifestar na linguagem que o identifica: desde que eu não seja pego posso 

infringir a lei; a lei é boa e deve ser aplicada com rigor, menos para mim e meus 

amigos; cada um deve saber seu lugar e não querer extrapolar; sempre se pode 

dar um jeito; conheço alguém que pode resolver o problema ou acelerar a 

solução a meu favor; e assim por diante... 

Nas entrelinhas dessa pesquisa se pode perceber essa condição cultural 

nos municípios pesquisados. Os dados mostram que existe discriminação e que 

ela é reconhecida, no entanto, pouco ou nada se faz no sentido de melhorar esta 

situação. 

O que é sobremaneira preocupante é o sintoma de desesperança 

manifestado por três entre quatro pesquisados. Não relatam perspectiva de 

mudança, o que leva a pensar que nada farão para melhorar a situação. Não foi 

perguntado aos pesquisados se eles, pessoalmente, em algum momento, 

tiveram atitude ou comportamento de discriminação por causa do gênero, da 
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raça ou da etnia de alguém. Provavelmente poucas são as pessoas que 

poderiam dizer-se totalmente isentas de atos dessa natureza ao longo de sua 

história. 

Talvez uma nova pesquisa direcionada no sentido de levantar possíveis 

caminhos a serem trilhados de modo que, ao menos nessas cidades e no próprio 

Vale do Taquari, haja um avanço para um estágio de vida em que a igualdade 

fundamental entre as pessoas seja uma realidade praticada no dia a dia. 

 

SOCIAL INEQUALITY: 

Discrimination in the largest municipalities of Vale do Taquari / RS 

 

ABSTRACT 

 

Thisresearchdealswiththeissueof social inequalitiesanddiscrimination in 

fivemunicipalitiesof Vale do Taquari/RS, fromtheapplicationof a 

structuredquestionnaireto a sampleof 108 residentsfromeachmunicipality, 

stratifiedbygenderandethnicgroup, anddividedintothreeneighborhoods. The 

results point tothefindingof a percentagethat varies 

fromtentotwentyfivepercentofpeoplewhohavesuffered some 

typeofdiscrimination, and a quarterofthepopulationwho do 

notbelievethatthiscanchange. 

Key-words: Social inequality. Discrimination. Genre. Ethnicity. Income. 
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APÊNDICE 1 

DESVELANDO O QUE QUEREMOS ESCONDER- 2017 
Entrevistadores:  ______________________________  e  ______________________________  
Número do questionário:  [ ] [ ] [ ] Data de aplicação:____/____/2017 

1. Cidade (assinale com um X a cidade pesquisada): 
[ ] Arroio do Meio-Centro [ ] Arroio do Meio-Navegantes [ ] Arroio do Meio-São Caetano 
[ ] Encantado-Centro [ ] Encantado-Navegantes [ ] Encantado-Morro da Antena 
[ ] Estrela-Centro [ ] Estrela-Marmitt [ ] Estrela-Cristo Rei 
[ ] Lajeado-Centro [ ] Lajeado-Centro [ ] Lajeado-Universitário 
[ ] Teutônia-Teutônia [ ] Teutônia-Canabarro [ ] Teutônia-Languiru 

2. Você é morador(a) desta cidade? 
 [  ] Sim [ ]  Não (neste caso se encerra a entrevista) 
3. Gênero: [ ] Feminino [ ] Masculino [ ] LGBT [ ] Outro / não respondeu 
4. Grupo étnico: [ ] Negro [ ] Pardo [ ]  Indígena [ ] Branco [ ] Outro / não respondeu 
5. Faixa etária: [ ] Menos de 40 anos [ ] Acima de 40 [ ] Acima de 60 anos[ ] Não respondeu 
6. Grau de instrução?        
 [ ] Nunca estudou / Analfabeto [ ] Fundamental incompleto [ ] Fundamental completo  
 [ ] Médio incompleto [ ] Médio completo [ ] Superior incompleto  
 [ ] Superior completo [ ] Pós-Graduação [ ] Outro / não respondeu  
7. Qual sua principal atividade?        
 [ ] Agricultor [ ] Aposentado/pensionista [ ] Autônomo [  ] Desempregado 
 [ ] Doméstica /do lar [ ] Empregado [  ] Empresário [ ] Estudante/Estagiário
 [ ] Funcionário público [ ] Outro / não respondeu 
8. Renda média pessoal. 

 [ ] Até R$ 2.200,00 [ ] De R$ 2.201,00a R$ 5.280,00 [ ] Mais de R$ 5.281,00[ ] Não respondeu 
QUESTÔES 

9. Você já sofreu algum tipo de discriminação por motivo de gênero(homem, mulher, LGBT)?  

  [ ] SIM [ ] NÃO 

10. Você já sofreu algum tipo de discriminação por motivo de renda? [ ] SIM [ ] NÃO 

11. Você já sofreu algum tipo de discriminação por motivo de etnia(raça)? [ ] SIM [ ] NÃO 

12. Se você se sentir discriminado por motivos de gênero(homem, mulher, LGBT), de renda, etnia(raça), 
normalmente sua atitude será: 

 [ ] Não fazer nada, deixar por isso mesmo, fazer que não é com você, ... 

 [ ] Reagir verbalmente, responder à altura, ... 

 [ ] Reagir agredindo fisicamente  

 [ ] Pedir auxílio de pessoas próximas 

 [ ] Chamar a polícia 

 [ ] Buscar solução via judicial 

 [ ] Outra:  ________________________________________________________________________  

 

13. Se você alguma vez buscou solução para essas discriminações via judicial: 
 [ ] Obteve alguma de retorno, ... 

 [ ] Acompanhou o processo até o fim, ... 

 [ ] Desistiu de acompanhar depois de algum tempo, ... 

 [ ] O processo continua, ... 

 [ ] Outra situação:    

   

14. Existe discriminação em sua cidade por motivos de gênero(homem, mulher, LGBT), de renda, 
etnia(raça)?   

  [ ] SIM [ ] NÃO [ ] NÃO SEI 

15. Ela vai diminui até deixar de existir?  [ ] SIM [ ] NÃO [ ] NÃO SEI  

 


