
Desigualdade Social no Brasil

A Desigualdade Social no Brasil é um problema que afeta grande parte
da população brasileira, embora nos últimos anos ela tenha
diminuído.
As regiões mais afetadas pelos problemas sociais são o Norte e o
Nordeste do país, os quais apresentam os piores IDH's (Índice de
Desenvolvimento Humano) do Brasil.
Resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD-
2011) e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), apontam a
diminuição da pobreza e, consequentemente, da desigualdade social.
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Assim, nos últimos anos 28 milhões de brasileiros saíram da pobreza
absoluta e 36 milhões entraram na classe média.
Entretanto, estima-se que 16 milhões de pessoas ainda permanecem
na pobreza extrema.
Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), as
transferências do Programa Bolsa Família são responsáveis por 13%
da redução da desigualdade no país.



Causas e Consequências

Embora o Brasil esteja entre os dez países com o PIB mais alto, é o
oitavo país com o maior índice de desigualdade social e econômica do
mundo.
Segundo relatório de ONU (2010) as principais causas da
desigualdade social são:
• Falta de acesso à educação de qualidade;
• Política fiscal injusta;
• Baixos salários;
• Dificuldade de acesso aos serviços básicos: saúde, transporte público
e saneamento básico.
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Decorrente, essencialmente, da má distribuição de renda, as
consequências da desigualdade social no Brasil são observadas pela:
• favelização;
• pobreza;
• miséria;
• desemprego;
• desnutrição;
• marginalização;
• violência.

Estudiosos propõem soluções para o problema, dentre eles: aliar
democracia com eficiência econômica e justiça social.
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Questões:

1) Quais as regiões do Brasil são mais afetadas pelos problemas
sociais?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2) O que significa IDH?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3) Segundo a ONU (Organizações das Nações Unidas) quais as
principais causas da desigualdade social?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4) No Brasil, a má distribuição de renda provoca a desigualdade
social. Em quais aspectos isso pode ser observado?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Cidadania: Direitos e Deveres

Cidadania

Você vive isolado do mundo e das pessoas, fazendo o que quer, na hora
em que bem entende?
Provavelmente não, certo? Mesmo sem perceber, você já sabe o que é
cidadania: é o conjunto de direitos e deveres exercidos por uma
pessoa que vive em sociedade. A cidadania é justamente essa
relação de respeito com o lugar em que a gente vive e as pessoas que
fazem parte dele.
Os direitos são os benefícios que uma pessoa possui. Nós temos o
direito à vida, direito à educação, direito de ser respeitado, etc. Os
direitos existem para que cada um de nós tenha uma vida digna e
decente.
Já os deveres são as obrigações que devemos cumprir para vivermos
em sociedade. São deveres nossos: respeitar pai e mãe, tratar todos
com boa educação, cuidar dos lugares em que vivemos, etc. Os deveres
existem para organizar a vida em comunidade. Em casa, na escola, na
rua – em qualquer lugar a gente vai encontrar regras, o que pode ser
feito e o que não pode. Sem essas regras a convivência ficaria
impossível.
Antigamente a palavra cidadão se referia as pessoas que viviam nas
cidades, hoje, essa palavra se refere às pessoas que têm seus direitos
garantidos e cumpre seus deveres podendo morar na
cidade ou no campo, ser criança, adolescente, adulto ou idoso,
ou seja, todos os habitantes de um país são cidadãos.
Um cidadão consciente é aquele que não se preocupa só com seus
direitos, mas com os direitos das pessoas com quem convive em sua
casa, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua cidade, etc. Ele luta para
que todos tenham seus direitos respeitados. Para alcançar esses
direitos, o cidadão consciente pode criar associações de moradores, ser
voluntário em projetos sociais, ajudar como puder as pessoas com
quem convive.
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Deveres do cidadão
• Votar a escolher os governantes.
• Educar e proteger crianças e adolescentes.
• Proteger a natureza.
• Proteger o patrimônio público do país.

Direitos do cidadão
• Igualdade entre mulheres e homens.
• Ter saúde, educação, moradia, segurança, lazer, alimentação e
transporte.
• Livre manifestação do pensamento.
• Liberdade de crença religiosa.
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Com base no texto acima, responda às questões de (1 A 5)

1. O que é cidadania?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2. O que é direito? Cite exemplos.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3. O que é dever? Cite exemplos.

4. O que é um cida

__


