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Diminuição da desigualdade brasileira 
envolve mudanças culturais

Mesa-redonda promoveu discussões sobre a queda da desigualdade no Brasil e levantou discussões sobre 
como o foco das políticas sociais nas mulheres pode reproduzir desigualdades de gênero

Kharen Stecca

Discussões acerca das 
desigualdades no Brasil 
perpassam diversas con-

dições que vão muito além das 
desigualdades de renda, envol-
vem também questões de gênero 
e raça e até mesmo jogos de fa-
vorecimento tão próprios da elite 
brasileira. Pensando sobre o as-
sunto, a Faculdade de Ciências 
Sociais (FCS) da UFG promoveu 
dentro do III Simpósio de Ciên-
cias Sociais, em outubro, uma 
mesa-redonda com o tema Po-
breza e desigualdades no Brasil. 

Participaram do evento 
o pesquisador e sociólogo do 
Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), Rafael 
Guerreiro Osório, que apresen-
tou a análise feita pelo Ipea dos 
dados da Pesquisa Nacional de 
Amostra de Domicílios (Pnad 
2012). Para fornecer uma outra 
visão sobre a temática, tam-
bém participou da mesa-re-
donda a professora Bila Sorj, 
da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), que trouxe 
para a discussão a questão de 
gênero e a desigualdade.

Em uma sociedade que 
favorece os ricos, os núme-
ros mostram a queda da desi-
gualdade de renda, devido, em 
grande parte, ao acesso maior 
ao mercado de trabalho, mas 
também à participação das 
políticas sociais do governo. 
Segundo as previsões dos eco-
nomistas e sociólogos, o Brasil 
ainda tem muito o que mudar 
e pode demorar para que isso 
aconteça. "Estamos diminuin-
do a desigualdade nas mesmas 
proporções que grandes paí-
ses fizeram anos atrás, o que é 
uma boa notícia", afirma Rafael 
Guerreiro. Por outro lado, as 
mudanças culturais, tão im-
portantes para que desigualda-
des de gênero ou de raça sejam 
evitadas, ainda estão longe de 
serem garantidas. "Os setores 
conservadores acabam compro-
metendo pautas progressistas 
no Congresso", afirma Bila Sorj. 
Rafael Guerreiro ainda desta-
ca que "muitas teorias sociais 
veem nos pobres, no proleta-
riado, a mudança. No entanto, 
pesquisas mostram que os mais 
pobres, os jovens e as mulheres 
são extremamente conservado-
res. Com as políticas sociais, 
essas pessoas estão ganhando 
cada vez mais espaço no cená-
rio social. Por isso, fica difícil 
imaginar que caminhamos para 
uma grande mudança". 

“Desigualdade de gênero não deve melhorar 
nos próximos anos”

Brasil está menos desigual, apesar do baixo 
crescimento econômico

As mulheres estão cada 
vez mais presentes no merca-
do de trabalho e menos depen-
dentes do ciclo reprodutivo, 
ou seja, não saem do mercado 
para criar os filhos. “Apesar 
disso, não caminhamos para 
uma maior igualdade de gênero 
no trabalho”, explica Bila Sorj. 
Para a pesquisadora, no Brasil, 
as representações e práticas 
sociais definem o que é femi-
nino e masculino e os dispõem 
de maneira hierárquica. Por 
isso, algumas profissões e car-
gos estão no imaginário social 
como sendo próprios para as 
mulheres ou para os homens: 
“Mulheres assumem o papel 
materno, de cuidadoras, na 
saúde, educação, assistência 
social e em empregos no co-
mércio; já os homens assu-
mem os papéis considerados 
mais racionais e calculistas”, 
afirma. Apesar da feminização 
de algumas profissões, como 
o Direito e a Medicina, nelas 
também há uma segregação 
vertical, dando pouca mobili-
dade às carreiras femininas. 

Segundo Bila Sorj, as 
mulheres de baixa renda estão 
mais presentes no mercado de 
trabalho, em especial no servi-
ço doméstico: “Essas mulhe-
res viabilizaram a ascensão de 
outras nas altas classes e no 
mercado de trabalho”, comenta 
a professora. Por outro lado, as 
responsabilidades familiares 
são concebidas como traba-
lho feminino: “É interessante 
perceber que as mulheres de 
classe alta trabalham menos 
em casa, provavelmente, por-
que têm menos filhos e mais 
acesso à servidora doméstica e 
à tecnologia; já os homens tra-
balham a mesma quantidade 
em casa, não importa a classe 
social”, afirma. 

Nos últimos anos, na ten-
tativa de buscar mudanças na 
desigualdade de renda brasilei-
ra, as políticas sociais optaram 
por considerar a mulher como a 
portadora das bolsas. O principal 
motivo dessa escolha foi o fato de 
as mulheres serem chefes de fa-
mília em boa parte dos lares bra-
sileiros. Porém, de acordo com 
Bila Sorj, isso levanta um outro 
questionamento: as bolsas dimi-
nuem as desigualdades ou re-
produzem o status quo, em que a 
mulher deve estar em casa, cui-
dando dos filhos e não inserida 
no mercado de trabalho? A pes-
quisadora conta uma fala curio-
sa de um estudo feito por ela do 
projeto Mulheres da Paz, em que 
mulheres são escolhidas nas 
favelas do Rio de Janeiro, rece-
bendo bolsas de R$ 190,00 para 
identificar jovens em situação de 
risco e levá-los para um outro ca-
minho, indicando-os para cursos 
de capacitação. “Uma das mu-
lheres entrevistadas disse que 
gostaria de ter a oportunidade de 
fazer um curso como esse”, res-
salta Bila Sorj. 

A professora acredi-
ta que é preciso perceber essa 
tensão entre a recolocação das 
mulheres nos dispositivos mais 
tradicionais de ocupação, o cui-
dado com o lar e sua recente 
colocação no mercado de traba-
lho: “Também é preciso desta-
car que as políticas sociais têm 
focado nas próximas gerações e 
não nos adultos”, disse. Rafael 
Guerreiro também concorda 
com a professora sobre esse re-
forço proporcionado pelas polí-
ticas sociais à desigualdade de 
gênero: “A emancipação é pelo 
mercado de trabalho e não pe-
las políticas sociais. A bolsa fa-
mília acaba criando autonomia 
para a mulher, mas dentro da 
antiga lógica”. 

A análise Duas décadas 
de desigualdade e pobreza no 
Brasil medidas pela Pesquisa 
Nacional por Amostra de Do-
micílios (Pnad) feita pelo Ipea 
traz uma comparação tempo-
ral: 1992/2002, 2002/2012 e 
também 2011/2012. Segundo 
Rafael Guerreiro, apesar dos 
destaques ruins da mídia, no 
geral, o que a pesquisa tem de 
surpreendente é que houve mu-
danças no país para melhor.

Contrariando o que se 
esperava, de 2011 para 2012, 
apesar do baixo crescimento 
do PIB, a renda per capita das 
famílias cresceu, em média, 
7,9%.  “O que provoca o des-
colamento desses dados é uma 
grande questão de pesquisa: 
há realmente um crescimento 
da renda ou os indicadores não 
estão captando a economia?”, 
ressalta Rafael Guerreiro.

A renda per capita no 
Brasil ainda varia muito. Ao di-
vidir a população em 10 grupos 
medianos, o primeiro percentil 
ganha em média R$ 91,71 per 
capita e o último tem renda de 
R$ 3.631,89. A diferença ainda 
é muito grande, já que a média 
de renda estaria em R$ 483,07 
per capita. Os dados mostram 
que o crescimento da renda foi 
mais forte nos grupos mais po-
bres, também houve um gran-
de crescimento da renda entre 
os mais ricos. “Esse é o cres-
cimento ideal, para evitar insa-
tisfações, mas retarda a queda 
da desigualdade”, explica o 
pesquisador.

Rafael Guerreiro acre-
dita que a tendência é que 
a renda dos mais ricos caia, 

fazendo com que a renda de 
profissões como médico e en-
genheiro, que é muito alta no 
país, diminua. Movimentos 
do governo, como o Programa 
Mais Médicos, indicam isso. 
“A quantidade de médicos é 
pequena, quer os médicos re-
conheçam isso ou não. Fica 
muito difícil dar maior aten-
ção à saúde básica com salá-
rios que são maiores do que 
os dos prefeitos das cidades. 
É uma contraposição. Salá-
rios acima da média também 
produzem outros efeitos ruins 
para o país, pois acabam 
atraindo pessoas por dinhei-
ro e não por desejarem fazer 
aquele trabalho”, comenta. 

Pelos dados levantados 
o fator que mais contribui para 
o aumento da renda é o traba-
lho, seguido pelo Bolsa Família 
e pela previdência. O pesquisa-
dor explica que é interessante 
perceber que o gasto de 0,5% 
do PIB com o Bolsa Família 
tem um efeito enorme na que-
da da desigualdade.
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O aumento da renda nos últimos anos foi maior nas 
camadas mais pobres da população, mostrando que 
houve forte diminuição da desigualdade de renda 

Rafael Guerreiro (IPEA), Djaci David de Oliveira (mediador UFG) e Bila Sorj (UFRJ): 
Discussões ressaltaram fatores sociais que reafirmam desigualdades no Brasil


