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AS DESIGUALDADES DE RIQUEZA 
ECRITO POR FLORIAN & ANNE-LAURE 

 

ORIGENS E LOCALIZAÇÃO 
Tudo começou com a escravidão no Brasil. O sistema durou muito longo porque Brasil importou 

o maior número do escravos de todas as colônias americanas. Ademais, a grande massa não 

teve condições de impor às elites uma distribuição menos desigual dos ganhos do trabalho. E 

somente em 1888 que a escravidão foi abolida. As coisas mudam com Getúlio Vargas, em 1937 

quando foi eleito. Ele estabeleceu o salário mínimo, o descanso semanal e a escola gratuita por 

todo o mundo. Mas creu o Estado Novo, muito duro, uma ditadura que termina com a 

Republica das elites. Se deve passar por a educação da população brasileira para que aceda a 

um trabalho correto. Com a intervenção do exército na governança do pais, no ada muito o 

progresso que sempre é muito lento em Brasil.  

 

Em 1956, o presidente Kubitschek foi eleito e liderou uma importante política industrial de 

desenvolvimento do pais. Mudou a capital para Brasília que saiu totalmente da terra, houve 

muito trabalho e o desenvolvimento do pais foi importante. Mas, no final de seu mandato, os 

militares com as elites se unem contra os presidentes porque têm medo do comunismo. A 

população mudou nos anos 60 para o Rio de Janeiro, onde havia trabalho, ao contrário do 

campo. Pensavam viver um sonho mas foram parar nas favelas. E uma grande regressão para 

os brasileiros pobres. 

 

Depois em 1964, a regressão da liberdade continua com o golpe de Estado do exército. Em 

1969, o general Médici toma o poder, com ele um grande crescimento econômico chega, o 

trabalho se encontra em todo o pais. Muitas mudanças ocorreram e a inflação aumentou de 

maneira espetacular até 6000%. O ministro da economia brasileiro, Cardoso em 1993, inverte 

a inflação caindo para 9%. Assim, ele ganhou as eleições presidenciais de 1994. Mas não 

consigo a desenvolver o pais, as favelas particularmente que permanecem na pobreza. 

Finalmente Lula chegou ao poder em 2003. A economia foi muito melhor e Lula lançou a Bolsa 

Família e ajudas financeiras para famílias em dificuldades. Mesuras concretas para o 

desenvolvimento do Brasil e dos pobres, eram caras mas funcionavam. 

 

Hoje a situação segue preocupante com muitos pobres e desigualdades entre as pessoas. O 

governo deve continuar a liderar medidas de política para que o Brasil seja menos desigual. 

Com a morte de Tancredo Neves, José Sarney toma o poder e declarou guerra à inflação. Mas 

em 1989, é pior com 1000% da inflação e em 1990, vai para 4000%. 
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As medidas para reduzir as desigualdades de riqueza 
Quando falamos de desigualdades de riqueza, falamos de desigualdades sócias. Por isso, vamos 

a ver as ações do governo brasileiro que favorizam o acesso do mais pobres a ajudas e serviços 

para reduzir as desigualdades sociais. 

 

Constituição Federal 
Para analisar a Política de Assistência Social é fundamental investigar a sua trajetória. 

Esses atores construíram a agenda de mudanças que desaguou na elaboração da nova 

Constituição Federal, promulgada em 1988, inaugurando, assim, uma nova ordem 

democrática. A Constituição Federal é um marco fundamental desse processo porque 

reconhece o sistema de seguridade social brasileiro. Mas, há um legado de concepções, ações 

e práticas de assistência social para a construção dessa política social. 

 

No entanto o que se percebe é que no Brasil a pobreza não é só resultado dessa herança 

histórica que ocasionou essa disparidade econômica, mas também da falta de acesso à 

educação de qualidade, uma política fiscal injusta, baixos salários e dificuldade da população 

em desfrutar de serviços básicos oferecidos pelo Estado, como saúde, transporte público e 

saneamento básico. 

 

Fome Zero 
A política social dos Governos Lula e Dilma é marcadamente voltada para os setores mais 

necessitados da população. Nos oito anos de mandato do Presidente Lula e nesses dois 

primeiros anos de mandato da Presidenta Dilma, os dados mostram o impacto da política social 

no Brasil. E nessa perspectiva foi construída a estratégia Fome Zero. O programa permite o 

acesso o fornecimento de base com a criação de restaurante baratos e fontes de agua. 67 

milhões de pessoas são assistidas pelos programas sociais do Governo Federal. As iniciativas da 

política social de combate à fome e à pobreza permitiram retirar 28 milhões de pessoas da 

pobreza absoluta e reduzir em 62% a desnutrição infantil. 

 

Bolsa Família 
O Programa Bolsa Família, um dos carros-chefes da política social no Brasil - que hoje integra o 

Plano Brasil Sem Miséria -, beneficia mais de 13 milhões de famílias. Vale registrar que o 

governo Dilma avançou, ainda mais, ao lançar o Brasil sem Miséria (BSM), com o objetivo de 

alcançar as pessoas que permanecem na extrema pobreza, ainda não beneficiadas pelas 

políticas sociais do governo. O BSM tem como foco de atuação os 16 milhões de brasileiros com 

renda familiar per capita inferior a R$ 70 mensais, e está baseado na garantia de renda, inclusão 

produtiva e no acesso aos serviços públicos. Esses e outros planos e programas, aliados ao 

crescimento real do salário-mínimo e à geração de cerca de 15 milhões de empregos formais. 

De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea), se projetados os 

melhores desempenhos brasileiros alcançados recentemente em termos de diminuição da 
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pobreza e da desigualdade (período 2003-2008) para o ano de 2016, o resultado seria um 

quadro muito positivo.  

 

O país pode praticamente superar a pobreza extrema, assim como alcançar uma taxa de 

pobreza absoluta de apenas 4%, o que significa quase a sua completa erradicação. Não 

podemos nos esquecer de que muito já foi feito para minimização das desigualdades sociais 

presentes no Brasil. Foram várias políticas e programas adotados, e levando em consideração 

a herança que adquirimos e a qual citamos no início deste artigo, estamos caminhando para 

melhores resultados. Dente eles podemos citar: 

 Seguridade Social para promover a articulação dos direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social e afiançar o compromisso com a garantia de segurança 

aos indivíduos diante de riscos como a doença e a pobreza relacionada à insuficiência 

de renda, ao desemprego ou à incapacidade para o trabalho. 

 Assistência Social como direito de todos aqueles que desta necessitarem – em 

decorrência da vulnerabilidade social ou da violação de direitos –, independentemente 

de contribuição à seguridade social, devendo ser prestada por meio de serviços 

contínuos e disponíveis em todo o território nacional. 

 Salário mínimo (SM) como referência para os benefícios previdenciários e assistenciais 

permanentes e a instituição dos pilares de política ativa de combate à pobreza por meio 

da transferência de renda aos setores mais vulneráveis da sociedade, concretizada 

inicialmente com o Benefício de Prestação Continuada (BPC) para idosos e pessoas com 

deficiência em situação de pobreza – e posteriormente ampliada pelos programas de 

transferência condicionada de renda a famílias pobres com crianças e adolescentes 

entre seus membros, hoje unificados sob o Programa Bolsa Família (PBF). 

 A integração do seguro-desemprego aos demais benefícios da previdência social, da 

instituição do abono-salarial e da determinação de que a arrecadação das contribuições 

para o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio 

do Servidor Público (PASEP) passaria a compor o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) 

para custear ambos os benefícios. 

 A saúde ampliou o espaço das ações de controle de doenças, de vigilância sanitária e 

epidemiológica. 

 A educação como direito de todos e obrigação do Estado, das famílias e da sociedade e 

a fixação do ensino fundamental como etapa de frequência obrigatória são aspectos 

essenciais na delimitação da atuação pública no que concerne à promoção social e à 

geração de oportunidades aos cidadãos. 

 

A política e os programas do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome 
A criação de uma ampla rede de proteção e promoção social constitui a base da política social 

do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O MDS assimila o conceito de 

proteção social como um conjunto de programas sociais que tem por escopo atender às 
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parcelas da população mais suscetíveis ou expostas a riscos sociais: pobres, crianças, 

adolescentes, idosos e portadores de necessidades especiais.  

 

O MDS incorpora grandes políticas sob sua responsabilidade: a Assistência Social, com o 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e seus serviços soco assistenciais articulados aos 

benefícios e programas de transferência de renda, como o Benefício de Prestação Continuada 

(BPC), o Programa Bolsa Família (PBF); o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti); a 

Política de Segurança Alimentar e Nutricional, por meio do Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (Sisan) e Programas de Inclusão Produtiva. Também é de 

responsabilidade do Ministério, mediante sua Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação 

(Sagi), controlar a eficácia, a eficiência e a efetividade dos seus programas, realizando 

avaliações de impacto das políticas sociais e seus benefícios sobre a realidade socioeconômica 

da população atendida, assim como promover a gestão compartilhada entre as unidades 

federadas. 

 

Propiciando assim a redução da proporção de pobres – pessoas vivendo com renda familiar per 

capita inferior a meio salário mínimo – de 44,9% para 28,8% da população entre 1989 e 2007, 

com o que a desigualdade de renda – embora permaneça em níveis extremamente elevados – 

diminuiu 7,8% no período, passando o índice de Gini de 0,599 para 0,552. 

 
AS DESIGUALDADES ENTRE MULHERES E HOMENS 
ECRITO POR ALEXIS & ISABELLE 

 

ORIGENS, LOCALIZAÇÃO 
A desigualdade entre os homens e mulheres no Brasil está por muito tempo presente, até 

mesmo se estes últimos anos as desigualdades estão reduzidas. Em particular graças a Dilma 

Rousseff. Mas desigualdades ainda são numerosas. Isso é por que eu decidi concentrar em 2 

(dois) desigualdades grandes. 

 

O primeiro é caracterizado pela entrada na contracepção. Em Brasil, a situação demográfica 

atual é marcada por um fertilidade prematura. A esterilização das mulheres é indicada 

frequentemente como a causa e a consequência deste enredo. 45% dos brasileiros privados 

aceitam que nós ligadura eles calções de banho por falta de informação sobre as técnicas de 

controle de natalidade. Geralmente é as mães de duas crianças ou mais, de 25 para 39 anos 

velho, isso pertencem a uma bastante baixa posição social. Eles geralmente vivem no Norte de 

Brasil, uma região pobre onde o controle de natalidade recomenda este método, em frente a 

todos os outros. O Sul, mais rico, é o único lugar do país onde a pílula o leva. 

 

O aborto é uma outra desigualdade. De acordo com a pesquisa, mais de 8,7 milhões de 

brasileiras com idade entre 18 e 49 anos já fizeram ao menos um aborto na vida. Destes, 1,1 
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milhão de abortos foram provocados. O artigo 124 do Código Penal prevê prisão de um a três 

anos para quem aborta de propósito. Só há três casos em que o aborto provocado é legal: 

quando não há meio de salvar a vida da mãe, quando a gravidez resulta de estupro e quando o 

feto é anencefalia. Por isso, o IBGE estima que haja um grande número de casos não notificados 

na pesquisa. O aborto tem cor e renda. No Nordeste, por exemplo, o percentual de mulheres 

sem instrução que fizeram aborto provocado (37% do total de abortos) é sete vezes maior que 

o de mulheres com superior completo (5%). Entre as mulheres pretas, o índice de aborto 

provocado (3,5% das mulheres) é o dobro daquele verificado entre as brancas (1,7% das 

mulheres). 

 

Veja, abaixo, quais são as regiões onde houve mais abortos provocados no Brasil, e o perfil de 

escolaridade das mães: O terço sesta justificado pelo papel das mulheres nas políticas (política). 

Até mesmo se a situação melhorar desde alguns anos, as desigualdades entre os homens e 

mulheres sempre estão presentes. A conquista dos direitos deles/delas era a fruta de um 

processo longo feita por avanços (pende) e através de passos para trás. Mulheres incontáveis 

participaram desta conquista lenta, a maioria do tempo de um modo anônimo. Certas vitórias 

políticas, como o acesso para o direito de votação das mulheres, em 1932, tido para tudo aquilo 

nenhum impacto direto nas estruturas preservativas (conservador) da companhia brasileira 

(sociedade). Brasil permanece, iguale hoje, um país marcado pela disparidade e a exclusão as 

primeiras vítimas das quais as mulheres são. 

 

PASSOS PARA LUTAR CONTRA ESSE FENÓMENO 
Trabalho 
Hoje, podemos ver que há um amento do número de mulheres no mercado de trabalho. Mas 

mulheres continuam ganhando menos que as homens, ganham cerca de 70% do que os 

homens ganham. Hoje é uma exceção de ver mulheres com cargos importantes e de decisão 

mas há um aumento do número das mulheres que trabalham em diferentes ocupações. 

Mulheres continuam trabalhando em setores considerados femininos que são mais 

desvalorizados. O sistema brasileira não permite as mulheres de trabalhar de maneira igual aos 

homens por que não têm na noite de estudo pelas crianças, portanto elas devem cuidar de 

seus crianças depois da escola. E hoje com as novas reformas as babas costão muito dinheiro. 

Mais mulheres devem cuidar da casa porque as faxineiras costão também muito dinheiro. E 

por isso que é mais difícil para as mulheres de trabalhar de maneira igual aos homens.  

 
Ajuda Sócias (bolsa família unicamente para mulheres) 
O brasil é um pais muito machista. O lugar das mulheres na sociedade brasileira é menos 

importante do que os homens. Hoje desiguales persistem particularmente nos domínios da 

educação e de seguridade. Antes as mulheres tiveram menos acesso à educação por que com 

a mentalidade da sociedade brasileira é para homens para ser educados porque é seu papel de 

trabalhar e de ganhar dinheiro. Hoje, a escola é obrigatória até a idade de 14 anos por os 
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homens e as mulheres. Depois e mais difícil para as mulheres de ter acesso as escolas de pos- 

graduação. 

 

A seguridade das mulheres no brasil é um tópico muito importante. Não é possível pelas 

mulheres de sair na rua a noite é muito perigoso. De fato, si as mulheres caminham na rua, vão 

a ser assaltas. O brasil têm o mais alto níveis de homicídio do mundo. Em média, 5000 

brasileiras são assassinadas todos os anos, representa um assassinato a cada duas horas. 
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