


Todos os sociólogos concordam que em nossa sociedade há
uma evidente desigualdade social.

Os indivíduos são distribuídos em diferentes grupos
(camadas ou estratos sociais) que apresentam uma
relativa estabilidade e ocupam posições diferentes
na hierarquia social.

Esta hierarquia influi sobre o modo de vida, as escolhas políticas, a
mentalidade, o trabalho e a renda dos indivíduos.
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1% da população 
mundial concentra 
metade de toda a 
riqueza do planeta

1% da população mundial, aqueles que têm um
patrimônio avaliado em 760.000 dólares (2,96 milhões
de reais), possuem tanto dinheiro líquido e investido
quanto o 99% restante da população mundial

Essa enorme disparidade entre privilegiados e o resto da
humanidade, longe de diminuir, continua aumentando
desde o início da Grande Recessão de 2008

A estatística do Credit Suisse, uma das mais confiáveis,
deixa somente uma leitura possível: os ricos sairão da
crise sendo mais ricos, tanto em termos absolutos
como relativos, e os pobres, relativamente mais
pobres.
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https://brasil.elpais.com/tag/depresion_economica/a/


Thomas Piketty escreveu um livro chamado O Capital do século XXI que
causou uma tremenda comoção. Ele defende a taxação progressiva e a
tributação da riqueza global como único caminho para deter a tendência à
criação de uma forma “patrimonial” de capitalismo, marcada pelo que
chama de uma desigualdade “apavorante” de riqueza e renda. Também
documenta com detalhes excruciantes, e difíceis de rebater, como a
desigualdade social de ambos, riqueza e renda, evoluíram nos últimos dois
séculos, com ênfase particular no papel da riqueza.

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/518717-

Veja o texto de David Harvey comparando O Capital de Karl
Marx com O Capital do século XXI de Thomas Pikerty
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http://www.ihu.unisinos.br/noticias/530907-o-capital-de-thomas-piketty-tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-surpreendente-best-seller
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https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/R
elatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf

Quem recebe um salário mínimo terá
que trabalhar 19 anos para equiparar
um mês de renda média do 0,1% mais
rico da população. Estudo também
revela que, no Brasil, os 5% mais ricos
detêm mesma fatia de renda que outros
95%. Mulheres ganharão como homens
só em 2047, e os negros como os
brancos em 2089.

BRASIL
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https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_nos_une.pdf


Desigualdade:10%concentram
52% da renda no país

BRASIL

Os 20% mais pobres respondem
por 3,9% do total da renda do país.
Os 20% mais ricos detêm 64,2% da
renda
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As áreas urbanas onde vivem as famílias pobres, geralmente, são desprovidas de escolas, postos 
de saúde, policiamento e demais infraestruturas.
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A média brasileira de anos de 
estudo é de 7,8 anos, abaixo das 
médias latino-americanas, como 

as do Chile e Argentina (9,9 
anos), Costa Rica (8,7 anos) 

e México (8,6 anos). É ainda mais 
distante da média de países 

desenvolvidos", indica o estudo, 
complementando que apenas 

34,6% dos jovens de 18 a 24 anos 
estão matriculados em 

universidades, dos quais apenas 
18% concluem o curso.
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Os números são muito 
fortes: 80% das pessoas 
negras ganham até dois 

salários mínimos, e 
estamos falando de 50% 
da população brasileira
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http://www.ihu.unisinos.br/525849-sobre-negros-violencia-e-salarios


Dados mais recentes dão conta de que, 
em Cidade Tiradentes, bairro de 

periferia de São Paulo, a idade média ao 
morrer é de 54 anos, 25 a menos do 

que no distrito de Pinheiros, onde ela é 
de 79 anos. Trata-se de um dado que 

resume como as desigualdades se 
manifestam de diversas formas, sempre 

a um preço muito alto para a base da 
pirâmide social no Brasil".
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No Brasil, 45% da 
população ainda não têm 

acesso a serviço adequado 
de esgoto. O dado consta 

no Atlas Esgotos: 
Despoluição de Bacias 
Hidrográficas divulgado 

pela Agência Nacional de 
Águas (ANA) e pelo 

Ministério das Cidades.
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http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/570007-governo-do-parana-abre-precedente-para-rios-sadios-virarem-esgoto


mostra a existência de classes sociais na
sociedade moderna, utilizando o termo
“estratificação social”.

O Direito ignora as classes sociais.

SOCIOLOGIA

DIREITO

Não encontramos uma norma legal que puna
somente os desempregados, nem uma norma
de direito civil que permita somente à classe
media casar-se..

O direito é “neutro”: considera todos os
indivíduos livres e iguais
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