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A imagem acima é um ícone da desigualdade social no Brasil. Aqui,
assim como em vários outros países em desenvolvimento no mundo,
há um abismo imenso entre as extremas classes sociais.
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 No lado esquerdo da imagem, vemos Paraisópolis, um bairro favelizado de
São Paulo. Paraisópolis tem um total de 50% de moradias irregulares, de
cada dez habitantes do local, apenas 2,3 ocupam empregos formais. O
local ocupa a 79ª posição no ranking paulista de bairros com espaços
culturais e possui uma taxa de gravidez na adolescência de 11,45 por cem
mil habitantes. A expectativa média de vida no distrito de Vila Andrade,
região em que se localiza o bairro, é de 65,56 anos.
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 A região de Morumbi mantém dados parecidos com de outros bairros
nobres da capital paulista: alta taxa de empregabilidade formal e alta
renda familiar; expectativa de vida que passa dos 80 anos de idade; a taxa
de gravidez precoce está abaixo de 2 para cada cem mil habitantes; e,
fora das zonas residenciais, existem diversos espaços culturais, ou as
pessoas que lá moram deslocam-se até as regiões centrais para acessarem
cinemas, teatros e museus, por exemplo.
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Segundo o economista francês Thomas Piketty, em pesquisa que levantou
dados socioeconômicos de vários países, o Brasil tem mais renda
concentrada nas mãos de poucas pessoas que os grandes países árabes, onde
o 1% de bilionários mais ricos representa apenas 26% da renda local.
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Em 84º lugar em 2011, entre 187 países, o
Brasil está entre as 25 nações consideradas de
desenvolvimento alto. Desde 1980, cresceu
31%, de 0,549 para 0,718. Nesse período, a
expectativa de vida aumentou 11 anos (de
62,5 para 73,5), a média de escolaridade
passou de 2,6 para 7,2 anos e a renda
nacional bruta per capita cresceu quase 40%,
para US$ 10.162. Mas um olhar sobre os
dados estaduais – nesse caso, relativos a
2000, último dado disponível – revelam a
desigualdade: as 16 últimas colocações são de
estados das regiões Norte e Nordeste.
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ABRAÇO E ATÉ A 
PRÓXIMA AULA =) 

1.Na sua opinião, a partir do que discutimos e
estudamos em sala de aula, como podemos
reduzir a desigualdade social no Brasil?

2.Qual a relação que existe entre economia e
questão social?


