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RESUMO 

  

         Este projeto de pesquisa tem como objetivo analisar de forma descritiva e quantitativa-

comparativa por meio dos dados disponíveis, juntamente com uma revisão da bibliografia, o  

processo histórico da desigualdade de renda no Brasil. Trata-se de compreender quais artifícios 

e fatores possibilitam que esse status se mantenha por tanto tempo e apresentar dados e 

bibliografia demonstrando como a desigualdade de renda influenciou no andamento e nas 

consequências da pandemia de COVID-19, e na crise econômica causada por esta. Portanto, o 

escopo da pesquisa volta-se para a análise da forma e do porquê a população mais vulnerável 

economicamente ser o grupo mais prejudicado em todo este contexto de crise econômica e 

sanitária. 

       Nesse projeto de pesquisa busca-se dialogar especialmente com a premiada tese A 

desigualdade vista do topo: a concentração de renda entre os ricos no Brasil de Pedro Ferreira 

de Souza, e analisar se o mesmo processo de “grande nivelamento” de renda descrito na tese, 

ocorrido nos países capitalistas de economia desenvolvida durante o período do pós-guerra, 

pode ocorrer de forma semelhante no Brasil neste contexto de economia pós-pandêmica. 

 

      

 

 

 

 

 

PALAVRAS CHAVE: Desigualdade, pandemia, grande nivelamento, distribuição de renda, 

Covid-19. 
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                                                 ABSTRACT 

          

         This research project aims to analyze in a descriptive and quantitative-comparative way 

through the available data, together with a literature review, the historical process of income 

inequality in Brazil. It is about understanding which artifices and factors allow this status to 

be maintained for so long and presenting data and bibliography demonstrating how income 

inequality influenced the progress and consequences of the COVID-19 pandemic, and the 

economic crisis caused by it. Therefore, the scope of the research turns to the analysis of how 

and why the most economically vulnerable population is the group most affected in this 

context of economic and health crisis. 

       In this research project, we seek to dialogue especially with the award-winning thesis 

Inequality seen from the top: the concentration of income among the rich in Brazil by Pedro 

Ferreira de Souza, and to analyze whether the same process of “great leveling” of income 

described in the thesis, which occurred in capitalist developed countries during the post-war 

period, may similarly occur in Brazil in this post-pandemic economy context. 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Inequality, pandemic, economic crisis, income distribution, Covid-19. 
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INTRODUÇÃO 
 

A desigualdade de renda no Brasil, é objeto de diversos estudos e debates, visto que é 

um dos principais problemas estruturais que mantêm o país na condição de 

subdesenvolvimento. Este trabalho tem como objetivo analisar os porquês de o Brasil ser um 

país tão desigual, as políticas que foram feitas para o combate da desigualdade de renda em sua 

história, e as perspectivas que isso traz para o futuro de uma economia pós-pandêmica.  

O país até atingiu resultados promissores no combate à desigualdade de renda devido a 

bem-sucedidas políticas públicas, com um ambiente de constante crescimento econômico, e de 

baixo desemprego, isso ocorreu durante boa parte deste início de século XXI. Porém, esse 

processo foi interrompido devido a uma crise político-econômica que se instaurou durante 

2014-2016, na qual tivemos uma regressão dos índices de desigualdade e outros indicadores 

sociais. No início de 2020, com a economia brasileira ainda não tendo se recuperado de seu 

período recessivo, ela foi atingida pela crise econômica e sanitária causada pela pandemia 

global de COVID-19.  

Primeiramente, serão apresentadas na bibliografia as discussões do porquê o Brasil ser 

um país tão desigual e como os países centrais do capitalismo conseguiram resolver esse 

problema de uma alta desigualdade de renda. 

Posteriormente, esta pesquisa irá tentar demonstrar como as externalidades causadas por 

um ambiente de alta desigualdade social, pouca proteção social aos mais pobres e vulneráveis, 

baixo crescimento econômico, foram ao mesmo tempo potencializadas pela pandemia e 

potencializaram os efeitos massivos dela na sociedade, e também mostrar as suas possíveis 

consequências futuras. Será debatido neste trabalho toda uma construção do Estado brasileiro, 

e como o seu histórico colonial-escravista, oligárquico, e a subsequente construção de um 

projeto de estado de bem-estar social pelo estado totalitário Varguista criou os meios para que 

essa desigualdade fosse aceita e legitimada pela sociedade, e em especial, por aqueles mais 

afetados por ela. 

Por fim, após a discussão bibliográfica, o presente projeto de pesquisa tem como 

objetivo testar a seguinte pergunta de pesquisa: O processo de nivelamento de igualdade de 

renda ocorrido no pós-guerra nos países desenvolvidos do capitalismo, devido a reformas e 

diversas políticas públicas implementadas por tais Estados, como descrito na tese de Souza 

(2016) pode ocorrer de forma semelhante em um Brasil de cenário pós-pandemia de COVID-

19? 
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A hipótese do seguinte trabalho é que, embora seja pouco provável a ocorrência de um 

grande nivelamento das desigualdades análogo aos encontrado por Piketty e Souza nos países 

do capitalismo central no entreguerras e no pós-Segunda Guerra, o modelo continua sendo 

interessante para a análise dos efeitos de políticas públicas redistributivas adotadas no Brasil 

durante e depois da pandemia e para o entendimento do debate sobre a urgência de uma reforma 

tributária progressiva na agenda econômica de 2023.  

A metodologia adotada consistiu na revisão crítica de parte da bibliografia sobre as 

desigualdades sociais no Brasil, comparando hipóteses e modelos explicativos, combinada com 

o estudo de artigos e relatórios de pesquisa publicados durante a pandemia da COVID-19, com 

atenção específica para os dados e interpretações sobre o impacto da tragédia em diferentes 

indicadores da doença na cidade de São Paulo; os efeitos negativos da pandemia na educação e 

o impacto da política de auxílio-emergencial nos indicadores de desigualdade. 
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Capítulo I 

A TESE DE GRANDE NIVELAMENTO DA IGUALDADE DE RENDA, E UMA 

PERSPECTIVA HISTÓRICA DA DESIGUALDADE NO BRASIL. 

 

Um dos maiores problemas e desafios que o Brasil apresenta em sua construção 

histórica, que se sente até os dias atuais é no tocante à desigualdade de renda, que por sua vez 

afeta de modo significativo a desigualdade social (em muitos países como o Brasil e outros 

estados do novo mundo elas se retroalimentam em uma espécie de simbiose). Este problema, 

para FURTADO (1959), começou desde os tempos da colonização portuguesa em território 

brasileiro com a prática bárbara de importação de mão de obra escrava africana (em um primeiro 

momento se utilizou mão de obra escrava nativa indígena, e posteriormente se substituiu pelo 

tráfico de escravos africanos) para os grandes e lucrativos engenhos de açúcar da época, 

controlados por grandes proprietários de terra. Segundo FURTADO (1959), possivelmente um 

dos empreendimentos mais lucrativos que se tem registro na historiografia econômica. Porém, 

tal lucro ficava concentrado nesta pequena elite que além de deter poder econômico, detinha 

amplo poder político no território brasileiro, condições que influenciaram na criação de um 

ambiente de baixa mobilidade social e de renda.  

Ou seja, desde o início o estado colonial brasileiro já tinha um sistema econômico que 

privilegiava alguns em detrimento dos outros, um sistema econômico que dificultava o 

desenvolvimento de seu mercado interno e posteriormente seu desenvolvimento econômico, 

em nome da manutenção do status quo e privilégios económico-políticos de uma pequena 

minoria (FURTADO, 1959). 

Nas colônias do norte, devido ao clima diferente e infértil em relação às colônias do 

Caribe e da América Latina, não era possível o desenvolvimento de grandes plantações de 

monocultura como nos territórios ao sul, por isso se deu necessária a implementação de colônias 

de povoamento diferente das colônias de exploração da América do Sul. Tal povoamento foi 

realizado principalmente com famílias fugindo das perseguições religiosas na Inglaterra, e no 

território do novo mundo se assentando em pequenas propriedades, desenvolvendo assim um 

mercado interno, que não existia em colônias como as do Brasil português. E por tais motivos 

o Brasil, juntamente com outros países da América Latina, teria o coeficiente de Gini da 

desigualdade de renda tão diferente com relação aos países centrais.  

Há autores, como demonstrado por Souza (2016), que discordam dessa tese de uma 

desigualdade de renda com a origem no processo de colonização, e apresentam a teoria de que 

tal discrepância nos dados de desigualdade de renda da América Latina, e do Brasil, em 
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particular em relação aos países desenvolvidos se deu pela falta de um processo de “grande 

nivelamento” da renda nacional ocorrido nos meados do século XX nos países centrais, em 

especial com a consolidação das classes médias em tais países. Segundo o autor, tal processo 

de nivelamento da renda nos países centrais foi feito de maneira brusca e originou de um evento 

violento, o problema da desigualdade foi resolvido de maneira estável e constante. Nas palavras 

do mesmo em uma entrevista sobre o estudo: 

 

Olhando para a história recente, para o século XX, é uma invenção do pós-
guerra. Os países começam muito desiguais e durante um período de 30 anos, entre 

a Primeira e Segunda Guerra Mundial, sofrem choques e crises brutais. E de repente 

mudou completamente. França e Japão eram muito desiguais, mas dez anos depois 

da guerra eram sociedades muito mais igualitárias. 1   

 

        Esse nivelamento nos países centrais ocorreu pela própria destruição causada pela guerra, 

e pela falência de grandes investimentos. Como os filhos da população trabalhadora pobre e da 

classe média, foram a maioria dos soldados que lutaram e que morreram na guerra, e esses 

grupos sociais foram os maiores prejudicados com as mortes de civis e destruição da 

infraestrutura das cidades, se fez necessário políticas de resfriamento de tensões sociais, e a 

necessidade de um “sacrifício” da população mais rica por uma maior tributação de renda e de 

heranças como forma de financiar políticas de bem estar social durante esse período com as 

economias se recuperando da guerra. Como dito anteriormente, os principais países capitalistas 

do pós-guerra implementaram as políticas da social-democracia pelo temor de que as classes 

trabalhadoras fossem seduzidas por um ideal marxista, e visando a um resfriamento das tensões 

sociais de classes.         

Segundo Souza (2016), a desigualdade na América Latina foi bem instável durante todo 

o século XX, tendo um aumento durante o início do século, e posteriormente diminuindo com 

os governos de cunho nacionalista, protecionistas e a implementação de uma tentativa de 

processo de substituição de importações, sendo os governos de Juan Domingo Perón na 

Argentina e de Getúlio Vargas, e posteriormente o governo de seu herdeiro político João 

Goulart no Brasil, os mais conhecidos. A desigualdade na América Latina aumentou novamente 

devido a um novo ponto de inflexão política, que foi a interrupção do breve processo 

democrático em muitos países do continente, com os novos governos destes países deixando 

para segundo plano a melhor divisão de recursos na sociedade e buscando um crescimento do 

                                                   
1 EL PAÍS. Pedro Ferreira de Souza: “Há subsídio do Estado para a saúde dos mais ricos no Brasil” disponível 

em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/21/politica/1569017286_437950.html 
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PIB puro e simples, mesmo que tais políticas econômicas aumentassem a desigualdade de renda 

no curto prazo. Pode-se citar como exemplo de tal ideologia a célebre frase de Delfim Netto, 

ministro da economia entre os anos de 1967 e 1974 "É preciso fazer o bolo crescer para depois 

dividi-lo" como justificativa da época para o congelamento do salário mínimo real, e outras 

medidas que tinham a classe trabalhadora da época como a mais afetada. Somente em meados 

dos anos 2000, que foi apresentada uma desconcentração de forma significativa no Brasil e em 

outros países da América Latina. 

 

Seguindo a hipótese de Simon Kuznets (1955) havia uma relação entre os níveis de 

desigualdade e o progresso econômico de uma sociedade, partindo de um ponto inicial na qual 

um país tem uma economia pobre, ela tem os seus ganhos melhores distribuídos entre seus 

membros (pelas poucas possibilidades de se haver acúmulo de capitais), após o início do seu 

processo de industrialização e o país atingir um certo grau de produção e desenvolvimento 

econômico, temos um aumento na demanda por mão de obra qualificada, levando a elevações 

salariais e o aumento da desigualdade entre essa faixa específica e a de trabalhadores não-

qualificados, em um momento futuro haveria maior qualificação profissional e poucos 

profissionais não qualificados, e portanto essa desigualdade (até pelo aumento salarial para 

compensar a falta de oferta em empregos pouco qualificados) iria diminuir conforme a 

sociedade se desenvolvesse acima de um ponto. Segundo Thomas Piketty (2014) a mudança na 

desigualdade que ocorreu durante o século XX, não foi um processo natural do sistema 

econômica, mas sim, justamente o processo da Curva U de Kuznetz, que aconteceu devido a 

grandes choques e acontecimentos políticos (guerras, inflação e grandes crises econômicas). 

Porém, a partir dos anos de 1970 e 1980, tivemos mudanças nesse processo devido a um novo 

paradigma do Mainstream econômico, e um retorno ao aumento da desigualdade de renda, o 

que demonstra que a curva U de Kuznetz não é o “fim da história” e sim um acontecimento 

singular, e com possibilidade de ser revertido. 

A seguir serão discutidas as ideias do trabalho “Trajetórias das desigualdades, como 

Brasil Mudou nos últimos 50 anos (2015)” de Marta Arretche, no referente a diversos aspectos 

da desigualdade e como os índices mudaram com o passar das décadas. 
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1.1 Escolaridade 

 

Há uma importante correlação dupla entre renda e escolaridade, com os indivíduos 

nascendo em lares de maior renda, tendo uma maior escolaridade potencial, e um maior nível 

de escolaridade causando maior renda no longo prazo. Há também uma correlação significativa 

entre os anos de escolaridade da mãe, maiores as chances de o jovem completar as diferentes 

transições de escolaridade. (ARRETCHE, 2015, p.95-102, 106) 

 O Brasil é conhecido internacionalmente pelo seu baixo rendimento escolar, para 

efeitos de comparação, enquanto os nascidos nos anos 80 nos EUA tinham 14 anos em média 

de escolaridade, no Brasil esse número ficava em 9 anos, números que os EUA tinham no início 

do século XX. (Arretche, 2015, p.109). A educação durante boa parte da história brasileira era 

focada para aqueles nascidos em um meio social mais abastado ou médio, enquanto que as 

grandes massas tanto rurais quanto urbanas tinham a educação negligenciada pelo estado 

(Arretche, 2015, p.372)2. Durante os anos 60, era incomum que os indivíduos, principalmente 

as crianças oriundas de classes sociais mais baixas, ou rurais atingissem 8 anos de estudo, 

enquanto hoje isso é relativamente mais comum especialmente em meio urbano3, outro dado a 

se destacar é que é mais fácil o indivíduo completar a transição do ensino médio para o ensino 

superior, do que completar o ensino superior uma vez entrado nele, prova de que mesmo com 

os ganhos no acesso ao ensino superior , ainda há muito a ser melhorado. (Arretche, 2015, p.87-

91)4 Nesse período de 1960-2010 o país viveu grandes mudanças estruturais, como a transição 

de sociedade rural a urbana, a expansão dos direitos e do papel da mulher na sociedade, e na 

expansão do sistema público de educação. (Arretche, 2015, p.96) 

Essa expansão dos direitos da mulher é importante para toda a sociedade, pois existe 

uma correlação positiva em todas as faixas de escolaridade envolvendo a escolaridade da mãe, 

ou seja, quanto maior a escolaridade materna, maior a chance de o filho ou filha completar 

diferentes transições de escolaridade. Há também uma escolaridade negativa envolvendo o 

meio rural com o meio urbano, com os indivíduos desse primeiro tendo menores chances de 

                                                   
2 No final do século XIX coincidindo com o período final do regime monárquico Brasileiro, 5,8% das crianças em 

idade escolar estavam matriculadas no ensino primário, enquanto nos EUA esse índice era de 72%, 48,7% na 
Inglaterra, 67,4% na Alemanha, 39,8% na Hungria, e em países de características históricas mais parecidas com 

as nossas, como Argentina e México,      esse índice era de 58,2% e 37,5% respectivamente. Já em 1910, enquanto 

pais tinha taxas de 15% da população entre 5 e 14 anos matriculadas no sistema educacional, se gastava mais por 

aluno do que países desenvolvidos cujas taxas de matricula na mesma faixa etária se encontravam próximo dos 

80%, dados que demonstram um sistema de ensino voltado para poucos, e de alto investimento nesses 

matriculados, o que agravaria a desigualdade ao passar dos anos. (pagina 372, trajetória das desigualdades) 
3 Isso será abordado em mais detalhes na seção “transição rural-urbana”  
4 Dados do início da última década.  
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atingir os níveis de escolaridade analisados, porém houve grande crescimento da escolaridade 

nesse meio, e uma diminuição da desigualdade campo-cidade nesses 50 anos analisados, o que 

também se aplica a população negra e parda se comparada a população branca, com a negra 

tendo especialmente maiores obstáculos (por toda uma consequência da formação histórico-

social) para atingir os níveis mais altos de escolaridade. (Arretche, 2015, p.103-104). 

Temos uma democratização massiva do acesso ao ensino superior começando nos anos 

de 1990, porém ainda é algo massivamente correlacionado com a renda, com as classes mais 

privilegiadas de renda tendo vantagem em completar os cursos estudados e na realização de 

cursos de maior “Status” e potencial futuro de emprego e renda. Nesses 50 anos analisados 

temos um grande nivelamento no que se refere a educação básica, com as desigualdades de 

classe de renda e social, não impedindo as oportunidades das classes menos favorecidos, e a 

partir do ensino médio temos uma estabilidade nas desigualdades. (Arretche, 2015, p.105-106) 

De um ponto de vista histórico os pobres no Brasil não conseguiram preservar sua renda 

em boa parte do século XX devido a questões macroeconômicas, e a justiça social que por 

muitas vezes seria deixado de lado, como na época da ditadura cujo o foco era o crescimento 

econômico, puro e simples, e a partir dos anos 80 que o foco macroeconômico passou a ser a 

estabilidade da economia, só após a estabilização do plano Real que o combate à desigualdade 

foi incorporado a medidas macroeconômicas da economia brasileira, tendo o investimento na 

educação como prioridade ao combate da mesma, em especial no século XXI com o bolsa-

família que além de ser um programa de transferência de renda, era condicionado aos usos dos 

aparelhos públicos de educação e saúde por parte dos beneficiários, desse modo combatendo a 

desigualdade e pobreza das classes mais baixas no curto e longo prazo, porém essa melhora nos 

índices que ocorreram nesse tempo é significativamente mais ligada a melhoras no mercado de 

trabalho (Arretche, 2015, p.110,111). Essa melhora na desigualdade de renda do trabalho teve 

início após a estabilidade macroeconômica causada pela estabilização do plano real, trazendo 

aumento na renda real para trabalhadores de menores ganhos, os quais eram os maiores 

prejudicados pelo processo de hiperinflação (Arretche, 2015, p 115). 

Em praticamente todas as carreiras e matérias no ensino superior, o número de mulheres 

formadas cresceu, mesmo em áreas majoritariamente masculinas como engenharia, direito, 

medicina e outras, porém esse crescimento não mudou o ambiente amplamente masculino que 

as mesmas apresentam. Em algumas carreiras ocorreu uma inversão de gênero como 

bioquímica, arquitetura, odontologia, matemática e outras. Essa estratificação também é 

significativa no que se refere a raça com os negros e pardos estando concentrados em carreiras 

de menor prestígio social e ganhos monetários se comparados com as carreiras com maior 
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concentração dos grupos de brancos e amarelos (Arretche, 2015, p. 143-153). 

Nesses 50 anos analisados no trabalho “trajetórias da desigualdade” houve uma 

alteração no grau de elitismo no ensino superior, porém não o suficiente para resolver 

problemas estruturais como a diferença de cursos de maior status social e remuneração 

concentradas no grupo de homens brancos, o trabalho também mostra que significativamente 

pretos e pardos recebem menos, mesmo quando estão nas mesmas carreiras que brancos e 

amarelos. Houve uma melhora significativa no tocante às diferenças de gênero com mulheres 

tendo acesso a cursos mais prestigiados e com maiores ganhos financeiros significativos 

(porém, ainda em desvantagem se comparada com a população masculina), o mesmo não 

aconteceu com as diferenças raciais no ensino superior e posteriormente no mercado de 

trabalho. (Arretche, 2015, p. 160-162). 

Concluindo a análise das mudanças no perfil educacional nas 5 décadas analisadas; de 

certa forma o que houve foi a transferência desse ponto de barreira na escolaridade que os 

indivíduos de situação desfavorável tinham. Passando do ensino fundamental incompleto/não 

entrada no sistema educacional, para o ponto do ensino fundamental completo/ensino médio 

incompleto. (Arretche, 2015, p.107).                 

 

                1.2 Desigualdades territoriais  

 

As piores condições de infraestrutura urbana estão destinadas aos grupos mais pobres 

das metrópoles mais periféricas e mais pobres das regiões Norte e Nordeste, combinando assim 

as desigualdades sociais e de renda com as desigualdades regionais. (Arretche, 2015, p.242-

243). 

A universalização dos serviços básicos como luz, esgoto, e água, ocorreu primeiramente 

nas regiões sul, sudeste, e centro-oeste, e somente após o início do século XXI esses serviços 

tiveram uma universalização nas regiões norte e nordeste. A prestação dos serviços apresenta 

uma ordem hierárquica com os mais pobres recebendo os serviços por último, e esses serviços 

sendo de menor qualidade e com menor investimento do estado, principalmente no que se refere 

a saúde pública, com o agravamento dessa diferença na saúde, temos o fato que os mais ricos 

podem pagar por uma saúde de ponta (Arretche, 2015, p. 197, 204-220). 

 

                            1.3 Mercado de trabalho 
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Como dito anteriormente segundo a tese de Simon Kuznets (1955) no estudo para 

responder se o processo de desenvolvimento econômico amplia ou diminui a desigualdade entre 

os indivíduos; em um momento inicial o desenvolvimento econômico produziria uma maior 

concentração de renda na sociedade, derivando do fato que apenas os setores mais ricos tem 

condições de realizar uma poupança e posteriormente investimentos produtivos que gerem 

lucro, ampliando assim a desigualdade entre os extremos dos estratos de renda, e no longo prazo 

essa riqueza passa de pai para filho via herança (Arretche, 2015, p. 368-369)5. Outra razão para 

esse aprofundamento das desigualdades em um momento inicial é o próprio processo de 

construção dos espaços urbanos de uma sociedade capitalista, pela sua grande diferença de 

rendimentos no trabalho entre indivíduos e de produtividade entre diferentes setores, e de um 

processo tecnológico que é muito mais agressivo e acentuado nas atividades urbanas do que no 

meio rural. 

Kuznets estudando as economias mais avançadas do capitalismo durante o período do 

final do século XIX até o imediato do pós-guerra chegou à conclusão que há um grande 

aprofundamento da desigualdade, mas, a partir do momento que uma sociedade 

economicamente mais desenvolvida se torna democrática, ela cria políticas públicas e medidas 

de compensação aos mais pobres e medidas para impor limites ao enriquecimento de suas 

camadas mais abastadas, tais como: taxação sobre ganhos de capital, imposto sobre herança, 

imposto progressivo para grandes fortunas, e políticas cambiais que mantêm os juros baixos. 

Importante citar que autores como Galbraith (2011) dizem que esta teoria apenas se aplica em 

economias baseadas em produtos de maior valor agregado, e que a mesma não se aplica a 

economias baseadas em exportação de produtos do setor primário (Arretche, 2015, p.369). 

 

A alta taxa de concentração de terras no campo que o Brasil apresenta (herança de uma 

sociedade escravocrata, e de uma economia voltada para a monocultura de exportação), sendo 

uma das maiores do mundo, sendo não apenas o caso brasileiro, como em toda a América Latina 

apresenta esse mesmo problema estrutural6.  A desigualdade de terra é maior nos estados mais 

próximos a uma monocultura de exportação, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia e 

                                                   
5 O francês Thomas Piketty é um dos grandes críticos da herança como fator de criação e continuidade das 

desigualdades em uma sociedade, e defende uma tributação sobre herança e grandes rendimentos, como meio de 

se garantir maior mobilidade social. 
6 Em meados do século XX o Coeficiente de GINI que mede a concentração de terra apresentava o valor de 0,804 

na América do Sul, considerado muito alto, enquanto no Brasil esse número era de 0,802. Nos dados mais recentes 

o Brasil teve uma melhora se comparada com o século XX, e atingiu um resultado de 0,73 ainda considerado 

amplamente desigual, na América do Sul teve uma piora e agora apresenta um resultado de 0,85, enquanto a 

América latina tem um resultado de 0,79. Em comparação com os dados de outros continentes; Europa (0,57), 

África (0,56) e Ásia (0,55). 
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na região do Matopiba7 E tem maior equidade nos estados com maior presença da agricultura 

familiar e que apresentam uma diversificação agrícola, como Santa Catarina, Amapá e Espírito 

Santo. Historicamente esta situação levou a grandes problemas de produtividade da terra o que 

por sua vez submeteu os trabalhadores rurais a uma situação de baixos salários e de uma 

qualidade de vida considerada miserável, posteriormente tal condição motivou uma 

subsequente migração campo-cidade, está bem significativa durante o período do regime militar 

(1964 - 1985) como migração regional da população do Nordeste para centros urbanos do Sul-

Sudeste, e uma tentativa de colonização da região amazônica, essa migração massiva de um 

proletariado do campo com pouca escolaridade produziu uma “massa marginal” que seria de 

trabalhadores com muito pouca ou nenhuma renda, e submetido a um status de marginalidade 

na proteção social tanto pelo estado quanto pelo mercado de trabalho. Do mesmo modo que 

uma alta oferta e baixa procura de trabalhadores pouco qualificados levou a baixos salários, a 

enorme escassez de trabalhadores qualificados garantiu a esses estratos sociais as melhores 

condições possíveis no mercado de trabalho que resultaram em salários elevados, além destes 

serem amparados por uma proteção social do estado dignas de democracias europeias 

(cobertura previdenciária, crédito habitacional subsidiado, e sistema de saúde pago pela 

empresa contratante, e outros benefícios do estado). (Arretche, 2015, p. 371) 

É importante citar sobre a habitação no meio urbano; que durante o período dos anos 60 

- 80 onde tivemos o processo expansão urbana das grandes metrópoles, as políticas públicas 

existentes subsidiavam em sua maioria habitação para as classes mais abastadas e setores das 

classes médias enquanto que grande parte das massas, onde muitos tinham acabado de se 

deslocar do campo para a cidade, eram posteriormente empurrados para as periferias das 

metrópoles urbanas brasileiras, devido ao processo de marginalização que esses indivíduos 

recebiam do estado (Arretche, 2015, p. 225-227). 

A partir da década de 1980, tivemos uma deterioração do setor industrial no Brasil, e 

deteriorada ainda mais nos anos 1990 pela entrada em um mundo mais globalizado, o que 

causou uma maior informalidade, aumento no desemprego, e na desigualdade da renda do 

trabalho. A partir dos anos 1990 - 2000 tivemos a transição para uma economia de caráter mais 

intensivo nos trabalhos ligados ao setor de serviços que por sua própria natureza é heterogêneo 

em si mesmo. Só a partir dos anos 2000 e 2010 que pudemos sentir uma queda significativa na 

desigualdade de renda devido a fatores como; estabilização de fluxos migratórios, queda da 

                                                   
7 A região do Matopiba é uma área de fronteira agrícola, compreendendo áreas do cerrado dos estados do 

maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Tal área tem como característica condições geográficas propicias para o 

cultivo de grãos e terras consideravelmente baratas. 
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taxa de natalidade, implementação de políticas redistributivas de renda, expansão do setor da 

educação, aceleração econômica com ganhos reais de salários. Podemos ver no gráfico a seguir 

uma evolução da desigualdade de renda no Brasil acompanhada do PIB per capita, o que por 

sua vez demonstrava uma tendência de confirmação da hipótese de Kuznets (Arretche, 2015, 

p.373). 

      

Gráfico 1 - Relação entre desenvolvimento e desigualdade de renda no Brasil, 1960-2011 

 

Fonte: ARRETCHE, Trajetórias da desigualdade. p. 373 

 

 

Porém tal melhora não é permanente se o estado não continuar aliado às políticas 

públicas que busquem uma maior igualdade na sociedade, já que países como os Estados 

Unidos e o Reino Unido que apresentavam resultados de uma maior igualdade na renda estão 

vendo recentemente a desigualdade de renda crescer novamente em território. (Arretche, 2015, 

p. 373-374). 

 

1.4 Transição rural-urbana 

 

O Brasil dos anos 60 era uma economia fortemente baseada na indústria e na agricultura, 

a agricultura perdeu força primeiramente dando maior participação para a indústria que por sua 
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vez teve o início do seu declínio a partir dos anos 80, e posteriormente o setor de serviços 

ocupou esse espaço dos dois setores, que no momento da realização do trabalho de “trajetória 

das desigualdades” representava cerca de dois terços do PIB nacional, no caso da agricultura o 

setor não apenas perdeu participação no PIB para o setor de serviços e o da indústria como 

perdeu de forma significativa na distribuição da força de trabalho, podemos observar na tabela 

a transição rural-urbana que houve na sociedade brasileira na segunda metade do século XX, a 

mudança tecnológica ocorrida no século XXI com áreas de finanças e negócios tendo mais 

importância, e a expansão da importância dos serviços sociais como educação e saúde no 

mercado de trabalho, como demonstrado empiricamente na tabela a seguir. (Arretche, 2015, p. 

375 - 376). 

Tabela 1 - Distribuição da força de trabalho segundo os principais setores de atividade econômica 

(em%) - Brasil, período de 1960-2010 

 

Fonte: ARRETCHE, Trajetórias da desigualdade. p. 376 

 

Podemos perceber nesse gráfico sobre distribuição da força de trabalho, os 

trabalhadores saindo do meio rural e indo para o urbano, o aumento e posterior queda da 

composição de trabalhadores do setor industrial, e por fim, o grande aumento do número de 

trabalhadores em ocupações de serviços. A seguir será apresentado uma tabela demonstrando 

a evolução e mudança dos setores de ocupação formal no mercado de trabalho nacional, 

demonstrando a mudança no caráter do mercado de trabalho nacional (Arretche, 2015, p. 

377); 

Tabela 2 - Evolução da estrutura ocupacional, classes EGP (em %) Brasil, 1960-2010 (inclusive 

trabalhadores não remunerados) 
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Fonte: ARRETCHE, Trajetórias da desigualdade. p. 377 

 

 

Como podemos observar na tabela anterior o momento de maior expressão da migração 

do campo para as metrópoles urbanas se deu durante as décadas de 1960 até 1991, na qual o 

grupo que foi mais impactado foi o de trabalhadores da agricultura familiar de subsistência 

representando quase 40% da taxa de ocupação, em 1991 chegando a uma taxa de cerca de 10% 

das ocupações profissionais (Arretche, 2015, p. 376-378) 

Para Paul Singer (1971) no primeiro momento dessa expansão industrial (pre-anos      

1960) concentrada em setores tradicionais da indústria como; têxtil, alimentícia e imobiliária 

eram afetados e eliminados principalmente os trabalhadores artesanais e os pequenos negócios 

locais, incorporando esses trabalhadores a grande indústria, por isso os índices de ocupação não 

eram afetados nacionalmente, só a partir do momento que a indústria nacional passou a produzir 

produtos de maior valor agregado (são citados eletroeletrônicos e automóveis) foi necessário 

agregar os trabalhadores de subsistência do campo as massas de trabalhadores industriais. Mas, 

esse não foi o único fator da expulsão do campo para as cidades, e sim um conjunto de fatores 

aliados como; modernização da agricultura, a concentração de terras no meio rural, a expulsão 

dos pequenos produtores de baixa intensidade da fronteira agrícola, e a deterioração da renda 

da terra daqueles produtores mais pobres (Arretche, 2015, p. 378) 

Há uma tese compartilhada na literatura nacional que a desigualdade (compartilhada 

inclusive até os dias de hoje) que os ambientes Rural-urbano apresentavam no âmbito do ensino 

e educação, acabou por condenar esses trabalhadores/migrantes do campo a empregos de 
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menores salários e de baixa mobilidade social, e a uma situação de altíssima vulnerabilidade 

social, será demonstrado no gráfico a seguir a evolução da educação dos indivíduos que se 

adentram no mercado de trabalho, e como a massa de trabalhadores passou de uma maioria 

originária do meio rural e sem estudo, para trabalhadores urbanos com um certo grau de 

instrução, devido à melhora dos índices educacionais e a educação como direito, além da perda 

de dinamismo da indústria e a ascensão de empregos que necessitam de requisitos educacionais 

mais elevados (Arretche, 2015, p.380). 

Gráfico 2 - Trabalhadores ocupados, segundo nível de instrução e setor e ocupação - Brasil, 1960-

2010  

 

Fonte: ARRETCHE, Trajetórias da desigualdade. p. 380 

Podemos ver no gráfico acima a fortíssima desigualdade educacional que existe entre o 

meio rural e meio urbano, mesmo com os grandes avanços educacionais nos 50 anos (1960-

2010) cobertos pelo estudo coordenado por Arretche. O que se percebe analisando o gráfico é 

que no meio urbano para sua quase totalidade da população, a régua está em completar o nível 

fundamental de educação, enquanto que no meio rural foi apenas nos anos 2010 que ir para a 

escola virou a regra, mas mesmo assim, aqueles que completaram o ensino fundamental ainda 

são minoria. 

1.5 Transição para uma economia de serviços 

 

Será analisada na tabela a seguir, a hierarquia da renda entre os principais agrupamentos 

ocupacionais, com a média de todos os setores apresentando o Valor 1. Podemos perceber que 

a hierarquia das ocupações é marcante, e com o passar do tempo, as desigualdades ocupacionais 

foram se aproximando. (Arretche, 2015, p.389). 
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Tabela 3- Proporção do emprego formal, segundo as classes ocupacionais EGP (em %) - Brasil, anos selecionados 
das PNADs 

 

Fonte: ARRETCHE, Trajetórias da desigualdade. p. 387 

 

 

Podemos notar algumas mudanças nesse período de 50 anos analisados no trabalho 

“trajetórias da desigualdade”, como um ganho real nas ocupações de menor rendimento, uma 

estabilidade nos rendimentos da agricultura de subsistência, e o declínio da rentabilidade das 

ocupações ligados ao trabalho fabril (trabalhadores manuais qualificados, técnicos e 

supervisores) após a década de 1980, como resultado da perda de dinamismo e importância do 

setor da indústria na economia brasileira. A partir da década de 90, tivemos a ascensão do setor 

de serviços como empregador importante para o mercado de trabalho, incorporando os 

trabalhadores vindos principalmente da agricultura, e do trabalho manual de baixa qualificação 

e salários, esse deslocamento de setores e o aumento do emprego formal contribuiu bastante 

para a queda da desigualdade de renda no início do século XXI (diferente do que acontece em 

países desenvolvidos, no qual trabalhadores da indústria foram transferidos para o setor de 

serviços). (Arretche, 2015, p. 390, 391). O passado colonial e escravista criou uma sociedade 

agrária, polarizada e extremamente desigual, mesmo em comparação com países que também 

passaram por um processo de colonização. (Arretche, 2015, p. 39).  

No trabalho “trajetória das desigualdades” concluímos que, não foi uma política única 

que interferiu nas transformações que ocorreram no período analisado de 1960 - 2010 e sim 

várias medidas do estado, a própria passagem tecnológica, o retorno a uma sociedade 
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democrática plena, e as mudanças em âmbito mundial que transformaram a sociedade brasileira 

profundamente, que ainda assim, continua apresentando sérios problemas no referente a 

desigualdade de renda, e outros tipos de desigualdade como social, de gênero, de raça, etc. 

Podemos citar como fatos que marcaram a transformação da sociedade brasileira; a 

transição rural-urbana feita em um período não democrático que jogou grande parte da massa 

migrante na marginalidade social e em trabalhos de menor qualidade; a transição da economia 

brasileira de uma economia focada na agricultura que perde a sua importância para indústria, 

que por sua vez após os anos 80 começa a perder dinamismo e com o início do processo de 

desindustrialização no país, e a economia Brasileira do século XXI passa a ser uma economia 

fortemente influenciada pelo setor de serviços; o retorno a uma sociedade de caráter 

democrático nos anos 80; a estabilização da moeda e o fim da hiperinflação com o plano Real 

(1994); implementação de políticas públicas para mitigação das desigualdades regionais no 

acesso a bens básicos como água e luz nos anos 90 e 2000, a universalização do ensino básico 

nos anos 90 e nos anos 2000 políticas de entrada ao ensino superior de camadas da população 

que ainda não haviam conquistado o direito ao direito superior, implementação de políticas 

públicas como o Bolsa-Família que agem atingindo tanto a desigualdade momentânea via 

transferência de renda como no longo prazo, pois tem como condicionante a continuidade das 

crianças no ensino, e a vacinação em dia, medidas essas que melhoram os índices de educação 

e saúde da parcela mais vulnerável da população no médio-longo prazo.  

1.6 Trabalho e desigualdade 

 

Para Cardoso (2003) a desigualdade social, em suas múltiplas dimensões, é uma das 

condições estruturais da sociabilidade brasileira, talvez a mais importante delas. Para o autor 

no caso das sociedades capitalistas desenvolvidas o que houve foi a implementação de um 

estado de bem-estar social que causou não a redução das desigualdades de renda, mas, sim a 

diminuição das desigualdades de oportunidades, com as classes mais baixas tendo acesso a 

direitos hoje considerados básicos em suas sociedades como o acesso a saúde, a educação, a 

moradia, e fortemente pelas políticas de combate à pobreza que deram acesso aos demais 

direitos ou recursos sociais. Tal mudança ocorreu em um período turbulento do pós-guerra com 

a derrota do fascismo europeu, e a experiência soviética aparecendo como vitoriosa da guerra 

em solo europeu, é pouco afetada pela crise de 29 como dito anteriormente nesse projeto de 

pesquisa no referente à tese de Souza (2016). Para o autor por diversos fatores que serão ditos 

a seguir o estado de bem-estar social do estado brasileiro (e a própria construção do estado 

brasileiro, em especial devido ao drama da escravidão) falhou na redistribuição de renda e em 
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criar condições de igualdade nas oportunidades, e por fim, ajudou enraizar tais condições de 

precariedade. Ainda segundo o autor “A ética protestante do trabalho weberiano presente na 

sociedade capitalista é uma ética feita no olhar e interesse da classe burguesa.” 

De um ponto de vista sociológico, a desigualdade é considerada injusta, porém ela acaba 

por ser justificada como parte da legitimação da própria ordem social, é algo natural ao 

indivíduo e à sociedade em que o mesmo está inserido, inclusive como mostrado por 

Tocqueville ao analisar o contexto da revolução francesa; na qual no período pré-revolução, 

Camponeses/plebe urbana e nobres constituíam uma ordem extremamente desigual, mas aceita 

como justa desde que cada parte cumprisse sua “função natural no seio da sociedade”: dos 

camponeses e a plebe, que produzissem e pagassem os impostos; dos nobres, garantir segurança 

contra os inimigos internos (fome, doenças) e externos (guerra). Essa ordem hierárquica era 

ainda justificada por motivos religiosos (o rei era considerado escolhido por Deus), isso mudou 

quando a nobreza deixou de cumprir tais funções na sociedade devido ao próprio progresso da 

sociedade, o que fez com que essa máscara do tecido social caísse, e assim as massas francesas 

se deram conta de sua própria exploração, o que para Tocqueville levou a ilegitimidade da 

ordem social e a subsequente revolução francesa de 1789-1799. 

A desigualdade extrema não necessariamente leva a revoltas populares, muitas vezes a 

pobreza e desigualdade extrema acabam sendo justificadas e legitimadas pelos próprios 

indivíduos mais prejudicadas pela mesma em um instinto de sobrevivência, botando a culpa em 

si mesmo pela própria condição, ou se agarrando a uma fuga e esperança quase mística (até 

mesmo na própria ideologia e no conceito de mobilidade social de uma sociedade capitalista). 

Com o início do processo histórico do capitalismo industrial no século XIX, temos 

mudanças bruscas na sociedade, citando o conhecido (e mais estudado) caso Inglês onde os 

mais pobres e camponeses foram expropriados de suas terras e levados a se mudar e trabalhar 

em condições extremamente perigosas em uma jornada de trabalho extensiva nas fábricas      do 

meio urbano Inglês, inclusive mulheres e crianças; enquanto a classe burguesa da época 

concentrava cada vez mais recursos. (Cardoso, 2003). Tais condições levaram a uma percepção 

de injustiça na sociedade e nos indivíduos menos abastados, o que levou a demanda destes por 

direitos, condições de igualdade, e acesso aos bens que eles mesmos produziam. Há inclusive 

um resfriamento de tal sentimento de revolta nas classes trabalhadores das sociedades 

capitalistas em que os mesmos conseguiram ultrapassar a faixa de suas necessidades básicas, e 

atingiram um patamar de vida considerado satisfatório na ordem social que estavam inseridos, 

juntamente com direitos sociais recém-adquiridos, pois desse modo há uma sensação de justiça 

e legitimidade na sociedade capitalista mesmo em relação aos os mais pobres. Em sociedades 
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de um desenvolvimento tardio e profundamente desiguais como o Brasil e o restante da América 

Latina, uma pequena melhora na igualdade social, e em ganhos de direitos, já configura o 

suficiente para a aceitar a reprodução da desigualdade no meio social. (Cardoso, 2003). 

No caso brasileiro tivemos a formação da sociedade e do mercado de trabalho 

fortemente influenciada pela pratica desumana do trabalho escravo, sistema esse que diversos 

tipos de escravidão (não apenas o sistema de plantation) que conversavam entre si e com outros 

agentes fora do centro senhor-escravo como artesões e comerciantes (trabalhos estes que 

escravos também faziam principalmente no Rio de Janeiro). Devido a pesquisa que se tinha 

sobre o capitalismo brasileiro durante boa parte do século XX, era fortemente concentrada nos 

estudos referentes ao estado de são Paulo e a sua economia cafeeira, o que acabou por criar o 

mito da transição para o trabalho livre como resultado da imigração europeia para o Brasil, 

como se estivesse ocorrido uma ruptura do sistema escravista para um sistema capitalista livre, 

sendo que na realidade a ordem escravocrata transferiu sua dinâmica de um sistema para outro, 

ou seja tivemos uma continuidade. Enquanto em São Paulo tivemos a imigração como mão de 

obra livre, em outros estados esse papel foi para ex-escravos libertos, e também pela 

expropriação de terras do campesinato principalmente na região Nordeste, no Sul, e em Minas 

Gerais.8 (Cardoso, 2003) 

Apenas em São Paulo podemos considerar que houve uma ruptura significativa da 

escravidão, enquanto no restante do país tivemos uma transição lenta e gradual, o que levou a 

uma ética do trabalho como se o trabalho manual fosse algo degradante em si, e degradando as 

pessoas, pensamento que acabou incorporado ao inconsciente coletivo da sociedade tempos 

depois. (Cardoso, 2003). 

 A violência privada-estatal contra os escravos também continuou de um período para 

outro, (os senhores levavam os escravos ao estado para serem punidos), devido ao pensamento 

do “inimigo interno” essa violência estatal, primeiramente foi apenas contra a população negra, 

e posteriormente imigrantes e os chamados vagabundos e vadios também foram considerados 

como inimigos internos e sofreram da repressão do estado. De certa forma o estado brasileiro 

se consolida como o meio de proteção das elites contra o chamado inimigo interno; as elites 

tinham medo que o Brasil tivesse um processo revolucionário parecido com o Haiti, com a 

rebelião dos escravos e a classe dominante francesa sendo morta ou expulsa do país. (Cardoso, 

2003). 

 Como Schwartz (1995) demonstrou, devido à alta mortalidade e expectativa de morte, 

                                                   
8  Semelhante ao processo histórico dos cercamentos na Inglaterra. 
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um escravo baiano que sobrevivesse 10 anos numa fazenda com 40 escravos assistiria todo o 

plantel ser renovado por morte, não raro por suicídio. O senhor precisava do escravo coletivo, 

mas prescindia da pessoa de cada escravo em particular, deste modo o tráfico transatlântico se 

fazia extremamente necessário para a manutenção constante do sistema, devido as condições 

cruéis e predatória que o negro escravizado estava submetido. toda e qualquer negociação era 

impossível entre o senhor e o escravo pois o primeiro tinha o poder da vida e da morte sobre o 

indivíduo em situação de escravidão, e não era raro o negro escravizado ser punido de forma 

violenta pelo senhor por motivos torpes, ou puro sadismo. 

Após o fim oficial legal da escravidão durante o final do século XIX e começo do XX, 

tivemos o processo de imigração europeia para compor o mercado de trabalho, em sua maioria 

no centro-sul principalmente nas regiões urbanas de São Paulo e Rio de Janeiro, devido a 

ideologia de eugenia das elites do período, e a negação do brasileiro como “ser” mestiço. Isso 

levou a Importação de mão de obra estrangeira em detrimento da brasileira nativa, com os 

europeus ficando com trabalhos em melhores condições e maior possibilidade de ascensão, e 

os brasileiros com piores empregos e menores salários, mesmo os brasileiros tendo maior 

produtividade que os europeus, estes últimos tinham melhores salários no mesmo trabalho. 

O estado oligárquico liberal vigente na época não aparecia como um garantidor de 

direitos e de políticas sociais para as camadas trabalhadores e mais pobres, mas sim, como o 

meio de repressão das classes oligárquicas, até devido ao seu modelo de votação, onde poucos 

indivíduos tinham direito ao voto; o voto era proibido aos analfabetos (primeiro foi a renda, e 

depois esse critério foi substituído pela alfabetização), às mulheres, aos estrangeiros e outras 

categorias minoritárias, o que deixava disponível para votar apenas cerca de 10% da população 

nacional. O voto era ainda condicionado aos desejos das oligárquicas e coronéis locais, além 

das estratégias vigentes visando à fraude eleitoral, criando assim um ambiente de pouca 

mudança e amparo do estado para poucos. Pelos dados disponíveis da época, apenas 3% da 

população nacional votava, o que demonstra um regime com pouquíssima participação popular. 

(Cardoso, 2003). 

A classe oligárquica brasileira não se reconhecia ou se espelhava como oposição às 

classes baixas no Brasil, de certa forma elas as consideravam como algo fora do Ethos nacional, 

e se espelhavam no que consideravam de sociedade europeia educada e desenvolvida 

culturalmente. As classes baixas por sua vez, diferentemente, tentavam imitar os 

comportamentos e crenças dos membros da classe oligárquica. 

Inclusive para os liberais na época do estado oligárquico pré-1930, a regulamentação 

social do mercado de trabalho era inclusive inconstitucional, temos uma mudança sutil em 1926 
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com uma mudança constitucional, porém a legislação do trabalho só tem o início após o golpe 

ou revolução de Getúlio Vargas com a criação do ministério do trabalho (já havia negociações 

no congresso no período pré-revolução de 1930, porém não havia perspectiva positiva para tal). 

Toda a legislação de proteção, salário mínimo, de proteção à mulher e ao jovem, trabalho 

noturno, etc. foi instaurado entre os anos de 1930-1934 fazendo assim uma verdadeira 

revolução no mercado de trabalho brasileiro. O governo Vargas (1930-1945) era uma ditadura, 

com repressão policial, pouca liberdade de imprensa e de reunião, pouca liberdade sindical 

(sendo tão repressivo quanto os governos oligárquicos nessa questão), e violento 

(principalmente contra os comunistas) contra os dissidentes de sua promoção de ideia de Brasil 

e Brasileiro utópico. A elite brasileira não teve uma antítese significativa para o autor, diferente 

das democracias europeias que tinham o regime soviético e um movimento sindical forte 

representando a antítese das elites europeias. No caso brasileiro existia, mas era uma antítese 

fraca e incapaz de fazer contraponto ao estado influenciado pelas elites nacionais. (Cardoso, 

2003)  

De certa forma a era Vargas foi um período de inclusão social com violência e repressão, 

estabelecendo assim os horizontes de expectativas para a classe trabalhadora (em especial 

devido a legislação trabalhista), a CLT inclusive passando a constituir a consciência de classe 

da classe trabalhadora. A promessa de melhorias sociais e de salários, de garantia de cidadania, 

e de melhores condições de trabalho, fez com que muitos brasileiros do meio rural migrassem 

para os meios urbanos, que por sua vez não tinha as condições e disponibilidade de empregos 

para ser garantidas a todos. Tentativa de reforma agrária do regime Vargas como meio de 

atenuar a imigração de indivíduos pobres do campo para a cidade, Vargas não conseguiu fazer 

a reforma agrária devido a ir contra os interesses da oligarquia agrícola, pois a precarização e 

marginalidade que a migração campo-cidade trazia para o meio urbano iria contra ao próprio 

projeto civilizatório Varguista. O processo de urbanização ocorreu antes do processo de 

industrialização, desta forma a massa que migrou do campo para as cidades, em grande parte 

não encontrou empregos e foram empurrados para a marginalidade e o desemprego, a alta 

demanda e baixa oferta de empregos para essa faixa causou desigualdades e um incentivo para 

baixos salários. 

A carteira assinada passou a ser o meio de se obter cidadania e reconhecimento do estado 

como cidadão pleno de direitos, e parte da população fica entrando e saindo do status de cidadão 

pleno e o de pré-cidadão (muitos brasileiros, sobretudo os migrantes do campo para a cidade, 

não tinham qualquer tipo de documentação, devido a quase exclusividade dos registros sendo 

feitos em centros urbanos, e o papel do estado oligárquico como repressor das camadas 
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populares). (Cardoso, 2003, pg. 202-203). 

 A cidadania era desse modo regulamentada, e o brasileiro tinha de buscar condições e 

investimento para permanecer no mercado de trabalho e nas condições de cidadão ideal pleno 

de direitos. Para grande parte dos trabalhadores brasileiros, a legislação Varguista ficou na 

promessa e na esperança, pois o patamar de empregados em carteira assinada nunca atingiu os 

50% da população economicamente ativa, sendo apenas um “horizonte” ou utopia para grande 

parte da população. O projeto Varguista foi extremamente importante para a civilidade do 

trabalho e do capital, ao dar humanidade aos trabalhadores em relação ao seu trabalho, dando 

um fim às relações quase escravocratas do trabalho no qual o empregado era considerado uma 

coisa ao invés de um indivíduo. No longo prazo o legado varguista foi de ter implantado uma 

coordenação do sistema capitalista brasileiro que de um lado, assegurava a acumulação do 

capital, e do outro, assegurava que os trabalhadores teriam direito a parte da riqueza produzida, 

via políticas sociais, e direitos trabalhistas e fundamentais. 

Resumidamente o que legitima a desigualdade na sociedade brasileira é justamente a 

aceitação dos mais pobres como parte dela, muitas vezes pela ideologia de crescimento pessoal 

e da meritocracia. Para Cardoso (2003) isso ocorre devido a dominação da ordem burguesa 

criada pelo regime Vargas, onde os mais pobres veem o mundo e a sociedade como injusta, mas 

legítima, e a condição de pobreza como sendo culpa de fatores como azar de ter nascido em 

uma família pobre, a falta de esforço e habilidades, ou por uma vontade religiosa. 
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CAPÍTULO 2 

A PANDEMIA DE COVID-19 

 

O Brasil é considerado em estudos de órgãos supra governamentais um dos países mais 

desiguais do mundo, segundo estudo da ONU, no relatório de desenvolvimento humano 

divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) de 2019, o 

Brasil era o sétimo mais desigual do mundo, atrás apenas de nações africanas, e em relação à 

desigualdade dos 1% mais ricos se comparada com o restante 99% da população, o país teria a 

segunda maior concentração de renda nesta faixa ficando atrás apenas do Qatar, como 

demonstrado a seguir: 9 

Gráfico 3 - Países com a maior concentração na taxa porcentual do PIB no 1% mais rico da população 

 

Gráfico retirado de https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2021/03/recordista-em-desigualdade-

pais-estuda-alternativas-para-ajudar-os-mais-pobres 

A pandemia de coronavírus causou uma grande crise econômica, cujos impactos são 

comparados apenas com a grande depressão de 1929. Segundo dados do Banco Mundial, a 

contração do PIB global estimada para 2020 foi próxima a 5,2%, e o número de países que 

registram contrações per capita é o maior que o mundo já viu desde 1870. A queda dos preços 

                                                   
9 (PNUD 2019) 

https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2021/03/recordista-em-desigualdade-pais-estuda-alternativas-para-ajudar-os-mais-pobres
https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2021/03/recordista-em-desigualdade-pais-estuda-alternativas-para-ajudar-os-mais-pobres
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de commodities e petróleo, também alimentou essa crise econômica global, juntamente com 

choques de oferta nas cadeias globais de valor. Portanto, o impacto não será sentido 

uniformemente, já que os países subdesenvolvidos são mais dependentes destes produtos de 

baixo valor agregado.  

Essa crise global atingiu um mundo que já tinha um sistema econômico de profundas 

desigualdades entres os países, e ampla desigualdade dentro dos mesmos, um mundo em que o 

1% mais rico tinha mais recursos do que o 99% mais pobre, um mundo que apresentava 

profunda desigualdade referente a questões de gênero e raça (REVOLO, 2021, p. 9-13), um 

mundo onde os países desenvolvidos consumiam de forma exagerada e devastavam o meio 

ambiente global, com os países pobres sendo os mais afetados pelos efeitos das mudanças 

climáticas. Um sistema global econômico onde cerca de 3 bilhões de pessoas não tinham 

condições adequadas de acesso à saúde, e onde boa parte da população de classes baixa e até 

mesmo os setores das classes média-baixa viviam num limite econômico sem ter uma 

estabilidade do amanhã garantida. (REVOLLO, 2021, p. 11, 21). 

Segundo o relatório “O Vírus da desigualdade”10 realizado pela OXFAM, a pandemia 

de COVID-19 teve como efeito não apenas a morte de 2 milhões de pessoas (o Brasil representa 

aproximadamente 700 mil mortes do total) como também levou a grandes impactos econômicos 

no mundo e levou centenas de milhões de pessoas para uma condição de pobreza e miséria. Em 

especial essa seria a primeira vez em que se tem registro, que a desigualdade de renda aumenta 

em quase todos os países do mundo em um mesmo e curto espaço de tempo. Há também uma 

preocupação dos pesquisadores que a pandemia leve a um aumento ainda maior da desigualdade 

de gênero e racial. (REVOLLO, 2021, p. 9-11). 

Nesse estudo da OXFAM há uma preocupação com os seguintes acontecimentos; 

enquanto o grupo composto pelos 1000 indivíduos mais ricos do mundo levaram cerca de 9 

meses para recuperar as perdas iniciais da crise causada pela pandemia de COVID-19, para o 

grupo mais pobre da população global, estima-se que poderá levar 10 anos para recuperar as 

taxas de renda do período pré-pandemico, os super-ricos não apenas tiveram uma rápida 

recuperação de perdas, como aumentaram e muito sua fortuna (REVOLLO, 2021, p. 9-11). 

Apenas o aumento na fortuna das 10 pessoas mais ricas do mundo já seria suficiente para que 

nenhuma pessoa caísse na pobreza, e para que as vacinas para COVID fossem distribuídas 

gratuitamente pelo mundo. Segundo o Banco Mundial, as taxas de pobreza podem retornar a 

                                                   
10 Disponível em: https://www.oxfam.org.br/o-virus-da-desigualdade/ 

https://www.oxfam.org.br/o-virus-da-desigualdade/
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índices pré-crise em 3 anos se tivermos governos agindo em prol do combate à desigualdade, 

caso contrário, esse resultado só será “conquistado” naturalmente em 10 anos. (REVOLLO, 

2021, p. 18). 

A pandemia também evidenciou as desigualdades de gênero e racial, os empregos onde 

as mulheres estão mais presentes e sobre representadas foram aqueles empregos mais afetados 

pelos acontecimentos globais, de um lado pelo desemprego, do outro pela maior exposição e 

aumento da jornada de trabalho (em especial, a enfermagem, profissão com notória 

representação feminina, e baixos salários se comparada com outras profissões da área da saúde). 

Os afrodescendentes tanto nos EUA quanto no Brasil tinham uma mortalidade estatisticamente 

maior se comparada com a população branca, devido a uma série de fatores sociais e 

econômicos. (REVOLLO, 2021, p. 21-23). 

A pandemia de COVID-19 evidenciou os efeitos de políticas de sucateamento e a falta 

de financiamento adequado do Estado no referente à garantia      dos direitos fundamentais de 

acesso à saúde e educação em diversos países do mundo. No caso da saúde, ficou evidente em 

certos casos, a falta de planejamento e cuidado adequado do setor privado em situações de 

calamidade pública. (REVOLLO, 2021, p. 15, 34). No Brasil, a desigualdade no acesso à saúde      

teve como efeitos colaterais; uma maior mortalidade pela doença se o indivíduo for pobre, e 

como dito anteriormente uma maior probabilidade de morrer se essa pessoa for negra ou 

indígena se comparada com um indivíduo branco. (REVOLLO, 2021, p. 15). 

Após o início da pandemia, mais de 180 países fecharam temporariamente suas escolas, 

deixando estimadamente cerca de 1,7 bilhão de crianças e jovens fora da escola quando o 

isolamento atingiu seu pico. Em países subdesenvolvidos como o Brasil, a pandemia privou 

crianças em situações de maior risco em quase quatro meses sem aulas, em comparação com 

seis semanas no caso de crianças de países desenvolvidos. (UNESCO, 2020). Resultado esse que 

no longo prazo irá aumentar a desigualdade entre os países em um âmbito externo, e as 

desigualdades educacionais internas. Tal aumento da desigualdade educacional pode levar a um 

ciclo vicioso, pois mudanças na educação levam a mudanças na renda, um aumento na renda 

possibilita que no futuro esses indivíduos possam investir mais na educação de seus filhos, 

dando início a esse ciclo mais uma vez. Segundo relatório da Unesco estima-se que o avanço 

global na educação de meninas ocorrido durante o século XXI será revertido pela pandemia se 

nada for feito por esses países, resultando em aumento da pobreza e da desigualdade tanto de 

renda, quanto entre os países pobres e ricos, e a desigualdade de gênero. (REVOLLO, 2021, p. 

40,41). 
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Segundo tal relatório da OXFAM, a pandemia de COVID-19 além de tudo isso, deixou 

os ricos mais ricos, e os pobres ainda mais pobres, aprofundando a desigualdade global. Durante 

os meses iniciais de 2020, com os governos e grandes corporações sendo pegos de surpresa pela 

pandemia, os mercados de ações em todo o mundo sofreram o pior choque desde a queda da 

Bolsa de Valores de Nova York em 1929, e foram perdidos bilhões de dólares em ativos 

financeiros nesses mercados. Porém, em apenas 9 meses, os valores perdidos nos mercados 

financeiros, e pelos homens mais ricos do mundo, já haviam sido recuperados, em comparação 

com 5 anos que esse processo de recuperação para patamares pré-crise levou após a crise dos 

Subprime de 2008. Essa contradição, de que enquanto a economia real enfrenta sua maior crise 

em um século, ao mesmo tempo em que se verifica um crescimento do mercado de ações, tem 

como causa uma maior preocupação dos governos em garantir a estabilidade desse mercado, 

injetando bilhões de dólares por temer que o mesmo quebrasse, ao mesmo tempo em que a 

injeção monetária na economia real encontra mais dificuldades e resistências para ser feita no 

atual mainstream econômico. 

Enquanto isso, a parcela mais pobre da população em todos os países do mundo viu suas 

rendas médias diminuírem. Podendo ser adicionadas ao contingente da população mundial que 

vivia com menos de US$5,50/dia (essa taxa é a linha de pobreza em países de renda média-alta) 

cerca de 200 milhões a 500 milhões pessoas durante o período de pandemia. (REVOLLO, 2021, 

p. 26). Toda essa situação de calamidade mostrou a precariedade das possibilidades de 

sobrevivência a qual é submetida grande parte da humanidade. Antes da pandemia, boa parte 

da população mundial vivia um pouco acima da linha de pobreza, estimativas que entre 50% a 

60% da população viviam com uma renda entre US$2 e US$10 por dia.11 Em países de renda 

baixa e média, mais da metade dos trabalhadores vive na linha de pobreza, em trabalhos 

precários, sem proteção trabalhista ou acesso a seguro-desemprego. Desta forma, quando 

ocorreu a crise econômica desencadeada pelo vírus e a paralisação das cadeias globais de valor 

da noite para o dia, essa população ficou sem renda, e em uma situação ainda mais vulnerável, 

tanto que a maioria dos que foram empurrados para abaixo da linha pobreza são justamente os 

trabalhadores que estavam na informalidade. Estando excluídos da proteção e assistência do 

estado, e têm pouco acesso a crédito do meio privado. Frequentemente, em tempos de crise, 

precisam vender pequenos bens pessoais ou animais a preços baixos, o que os torna menos 

capazes de recuperar sua situação financeira prévia e cria uma armadilha da pobreza que pode 

persistir no longo prazo. Essa armadilha, que não é sentida pelos que estão no topo da economia, 

                                                   
11 (Pew Research Center. (2015). A Global Middle Class Is More Promise than Reality.) 
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significa que, mesmo que o crescimento volte rapidamente é provável que os grupos mais 

pobres se recuperem mais lentamente, levando a um grande aumento da desigualdade, caso 

ações efetivas não sejam tomadas. Isso afeta desproporcionalmente as parcelas sociais que 

trabalham proporcionalmente mais em empregos precários e informais, como mulheres, jovens, 

crianças, povos indígenas, trabalhadores migrantes, e minorias marginalizadas. (REVOLLO, 

2021, p. 26). 

Há o entendimento de que pela primeira vez no mundo desde que se tem registro, temos 

esse efeito simultâneo de aumento na renda da população mais rica, acompanhada de uma 

diminuição da renda dos mais pobres, ocorrendo ao mesmo tempo em ampla maioria dos países.  

Em alguns países desenvolvidos, há evidências de que pacotes de estímulo do governo 

podem ter sido eficazes na prevenção de um aumento na desigualdade, mas essas medidas 

foram de caráter temporário. (GALLO; RAITANO, 2020).12   

 No caso brasileiro, tivemos o auxílio emergencial que será analisado posteriormente. 

De certa forma, a crise econômica causada pelo coronavírus atingiu mais aquelas pessoas em 

situação de pobreza, ou um pouco acima da linha da pobreza (US$5,50/dia), do que quem já 

estava em uma situação de extrema pobreza (aqueles com rendimentos inferiores à US$1,90 

por dia), isso ocorre porque os primeiros perderam suas fontes de renda, e essa população na 

extrema pobreza já estavam em uma situação que, não haveria como ficar mais pobres (os 

pobres teriam algo perder, e a parcela da população na extrema pobreza já havia perdido tudo). 

(REVOLLO, 2021, p. 32). A desigualdade futura também é impactada pelo fato de que os 

indivíduos de renda média teriam maior possibilidades e recursos para se recuperar do que os 

mais pobres, aumentando assim a desigualdade, caso não seja feito nada pelos governos, para 

garantir oportunidades para aqueles mais pobres se recuperarem. 

Há estimativas de que, se a desigualdade continuar a aumentar em escala global após a 

crise económica causada pelo coronavírus, levará a impactos significativos e de longo prazo 

nos níveis globais de pobreza. 

Em seus estudos, o Banco Mundial simulou três cenários sobre os impactos da pobreza 

global e da desigualdade para a próxima década de pós-crise global. No pior dos cenários, onde 

temos a desigualdade aumentando em dois pontos percentuais anualmente, e com o crescimento 

                                                   
12 Outras informações disponíveis em: Banque nationale de Belgique (2020). La crise du coronavirus a un impact 

négatif important sur les revenus de certains ménages avec des pertes plus prononcées pour ceux don’t le revenu 

est plus faible. https://www.nbb.be/doc/ts/enterprise/press/2020/cp200617fr.pd 

https://www.nbb.be/doc/ts/enterprise/press/2020/cp200617fr.pd
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global durante a década contraindo em 8%. Neste cenário, 501 milhões de pessoas ainda podem 

viver abaixo da linha da pobreza (menos de US$5,50 por dia) em 2030, em comparação com o 

segundo cenário, onde temos uma desigualdade igual constante. No mais otimista dos cenários, 

no qual os governos de todo o mundo tomariam ações coordenadas e reduziriam a desigualdade 

em dois pontos percentuais ao ano, poderemos recuperar os níveis de pobreza pré-crise em 

cerca de três anos. Nesse cenário no final da década, cerca de 860 milhões de pessoas a menos 

viveriam abaixo da linha de pobreza se comparado com aquele cenário mais pessimista. Os 

pesquisadores do FMI entendem que, no cenário mais pessimista, sem estratégias qualificadas 

e coordenadas por parte dos governos, teremos aumento da pobreza e desigualdade, e uma 

década perdida para países e pessoas mais pobres, agitações econômicas e sociais, cujos 

impactos levarão décadas para serem corrigidos. (REVOLLO, 2021, p. 32-33). 

Gráfico 4 – possíveis cenários de evolução da quantidade de pessoas que viverão abaixo da linha de pobreza 

(5,5 dólares/dia) na próxima década; Numero em milhões de pessoas. 

 

Fonte: REVOLLO, 2021, p.33 

Por fim o relatório da OXFAM recomenda que sejam feitas medidas, para mitigar os 

efeitos nocivos da pandemia pelo mundo, são elas:       

1) Governos que priorizem e cooperem globalmente para o combate à desigualdade e 

a pobreza; uma mudança da lógica do próprio sistema econômico, onde o fim que 

é a produção e o lucro, passasse a ser o bem estar-geral da humanidade; 

2)  Melhores salários, condições de trabalho e valorizações daqueles empregos que 

têm grande importância para o funcionamento da sociedade, mas não compartilha 
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de amplo status social, e de altos salários (o relatório cita a enfermagem, profissão 

majoritariamente feminina, que foi de extrema importância durante a pandemia, 

mas, tem baixíssimos salários se comparado a áreas medicas com predominância 

masculina); 

3)  Justa e ampla reforma tributária em especial nos países subdesenvolvidos, para 

que os mais ricos paguem uma porção proporcionalmente justa de tributos, e um 

acordo global para mitigar as possibilidades de evasão de divisas, lavagem de 

dinheiro e corrupção; 

4)  Políticas de governança global que possibilitem uma busca efetiva pela segurança 

climática, mitigação dos efeitos das mudanças do clima, e condições para a 

realização da transição energética. (REVOLLO, 2021, p. 49-60). 

 

2.1 Como a desigualdade afetou a Pandemia 

 

A desigualdade histórica no Brasil, e no mundo afetou de forma considerável as 

consequências econômicas e de saúde pública causadas pela pandemia de COVID-19, a seguir 

neste trabalho serão analisadas três consequências da mesma: desigualdades em relação ao 

acesso vacinal, a desigualdade como meio de transmissão, e a desigualdade como variável da 

mortalidade causada pela pandemia. Por questões de disponibilidade dos dados, e por termos a 

grande metrópole na sociedade capitalista moderna como local de maior contradição causada 

pela desigualdade, essas duas últimas partes serão mais focadas num estudo dos eventos da 

cidade de São Paulo, maior metrópole brasileira e da América Latina, sendo o coração 

financeiro e produtivo do país.  

A desigualdade no acesso às vacinas é um fenômeno global, evidenciado pela 

concentração de doses disponíveis em países ricos, em certos casos a oferta muito maior que a 

demanda local, em comparação nos países mais pobres temos uma oferta escassa de vacinas. 

Ao mesmo tempo, a mobilização de recursos para o desenvolvimento de vacinas contra o 

COVID-19 atingiu níveis sem precedentes, especialmente de investimento realizado pelos 

estados nacionais. Temos como problema que os países mais ricos, cuja população tem maior 

disponibilidade de recursos para evitar o contágio, e cuidar da saúde, em caso de contaminação 

estavam largando na frente e deixando com pouca disponibilidade de vacina, aqueles países 

mais vulneráveis, e com um impróprio estado-social para cuidar do bem-estar e saúde geral da 

população. 
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No Brasil o acesso a vacinas ainda em 2020 no processo de negociações encontrou um 

grande empecilho, que foi a recusa inicial do governo federal em comprar os lotes de vacina, e 

a subsequente briga política com o estado de São Paulo, para definir então quem seria o 

responsável pelo início do processo de vacinação em território brasileiro. 

Para efeitos de comparação; o processo de vacinação em massa globalmente teve início 

no Reino Unido na data de 8 de dezembro de 2020, enquanto que, no Brasil o processo de 

vacinação começou após algumas semanas, na data de 17 de janeiro de 2021, no mesmo dia da 

liberação em caráter emergencial pela Anvisa dos produtos dos laboratórios Sinovac/Butantan 

e AstraZeneca/Fiocruz. Importante citar que, essa primeira vacinação foi feita pelo governo 

estadual de São Paulo (ainda no contexto de uma briga política com o governo federal), e a 

primeira pessoa vacinada, foi uma mulher negra, e enfermeira, grupos esses considerados mais 

vulneráveis por questões histórico-sociais ao vírus da COVID-19. 

Tivemos questões de desigualdades regionais nos primeiros momentos do processo 

nacional de vacinação com as regiões mais ricas partindo na frente, enquanto havia um atraso 

em regiões mais pobres. Segundo dados recentes (outubro de 2022), do Vacinômetro da Rede 

Nacional de Dados de Saúde (RNDS) e do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do Sistema 

Único de Saúde (SASISUS) montado pelo Ministério da Saúde; em território nacional para a 

população de três anos ou mais há uma média de cobertura vacinal primária contra a COVID-

19 de cerca de 81,5%. Porém, há uma desigualdade regional significativa, na qual no 

comparativo entres os estados e Distrito Federal do Brasil, esse índice foi mais baixo; cerca de 

57,5% em Roraima (um dos estados mais pobres, e com menor IDH) e 91,0% em São Paulo, 

sendo assim o estado mais rico da federação e com a maior percentagem de vacinados. Pois 

como veremos a seguir; existe uma significativa relação entre o IDH dos estados e o índice de 

vacinação (r = 0,416), quanto maior sendo o IDH mais alto a tendência a ser os índices totais 

de vacinação contra a COVID-19, numa comparação entre o estado mais rico e o mais pobre 

temos que; em São Paulo há uma cobertura vacinal de 91,0% e segundo o último Censo 

Demográfico realizado (2010) seu IDH foi igual a 0,783. Enquanto, no Maranhão temos uma 

cobertura vacinal primária contra a COVID-19 de 64,9% e um IDH igual a 0,639. (OXFAM 

2022). 
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Tabela 4 - Distribuição da Cobertura Vacinal contra a covid-19* e IDH** – 2021 e 2022. Diferenciado pelos 

estados brasileiros e distrito federal 

 

 

No infográfico notamos que na meta prevista pelo ministério da Saúde de 90% da 

população vacinada, o estado de são Paulo foi o único a alcançá-la, ou seja, os outros 25 

estados da federação e o distrito federal estavam no período aquém da meta, numa taxa de 

cerca de 57,5% a 87,5% da população total vacinada, essa diferença de 30% evidencia as 

disparidades entre os estados. 

No tocante às desigualdades regionais do acesso à vacina, foi constatado que em 

dezembro de 2021 apenas 16% dos municípios do Brasil apresentavam mais de 80% de sua 

população com o esquema vacinal completo contra a COVID-19. E essa desigualdade era 

estritamente regional, pois na região Sul do Brasil, cerca de 30% dos municípios apresentavam 

mais de 80% da população com esquema de vacinação completo, na região Sudeste esse número 

era de 27,2%, no Centro-Oeste 11,8%, no Nordeste 2,7% dos municípios e na região Norte, 

Fonte: OXFAM, DESIGUALDADE NO ACESSO A VACINAS CONTRA A COVID-19 NO BRASIL. 

2021 p.15 
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sendo a região mais deficitária, com 1,1%. O estudo posteriormente constata sobre as 

desigualdades ao acesso à vacina de que existe uma relação entre baixo IDH nos municípios 

com um menor índice de vacinação média. (OXFAM. 2022). 

Também foi constatado uma diferença nos índices de vacinação pelo gênero, com as 

mulheres tendo um índice de vacinação ligeiramente maior do que os homens (r = 0,994), o 

estudo supõe que isso pode ser por causa do público feminino buscar mais informações sobre a 

vacina, e ter uma maior preocupação envolvendo a saúde dos filhos. 

Não foi possível de ser realizado um recorte racial sobre o acesso às vacinas devido a 

poucas informações disponíveis para tal, o que também impossibilita que sejam feitas políticas 

públicas voltadas à proteção de grupos mais vulneráveis socialmente. Apesar de apelos da 

opinião pública e de especialistas de saúde, não foi feita nenhuma política governamental em 

âmbito federal visando a diminuição das desigualdades do acesso à vacina no que tangia gênero, 

cor/raça e renda, apenas iniciativas fragmentadas e locais visando uma melhor equidade. 

Segundo o estudo da OXFAM, as principais dificuldades a uma maior equidade vacinal foram: 

contexto de desigualdade global no acesso a vacinas; inépcia na negociação da compra de 

vacinas pelo governo federal; ambiente de repúdio às evidências científicas e à boa gestão; 

ausência de coordenação nacional da campanha; dificuldades na aquisição de insumos; falhas 

na definição de grupos prioritários; capacitação insuficiente, sobrecarga e desvalorização de 

profissionais de saúde (em especial aqueles que atuaram na linha de frente); limites no acesso 

aos postos físicos e móveis de vacinação; e dificuldades para realizar a coleta de dados.  

Não apenas no âmbito nacional, como internacionalmente a desigualdade do acesso as 

vacinas, criou um status de apartheid vacinal13, no qual os países ricos acumularam vacinas 

bem acima de sua demanda local, enquanto que os países pobres estão com recursos escassos 

para compra de vacinas. Segundo a OMS em maio de 2021 (auge da pandemia) os países 

ricos que detinham cerca de 15% da população mundial já haviam adquirido 45% das vacinas 

disponíveis, ao mesmo tempo em que os países de renda média e baixa haviam comprado 

17% das vacinas disponíveis para cerca de metade da população global. (OXFAM. 2022). 

O estudo destaca diversos dos erros do estado brasileiro no andamento do processo de 

vacinação em território nacional: subutilização dos recursos destinados para compra de insumos 

                                                   
13 O termo “apartheid vacinal” descreve o muro invisível daqueles países ricos com condições de vacinar sua 

população daqueles países que por não terem condições de fazer o mesmo acabaram excluídos, privando 

comunidades do acesso ao direito à saúde, no que teorias sociológicas do biopoder descrevem como “sub-cidadania 

biológica”. 
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para vacinas; falta de diálogo com especialistas em saúde; e ainda no processo de compra de 

vacinas nos meses finais de 2020, o estado brasileiro então decidiu apostar suas fichas apenas 

na vacina que seria produzida pela Fiocruz, em conjunto com a empresa Astrazeneca e a 

Universidade de Oxford, colocando em escanteio a vacina CoronaVac, que vinha sendo 

pesquisada pelo Instituto Butantã em parceria com a empresa chinesa Sinovac. Essa hesitação 

em um momento inicial e apostar tudo em um só front levou a atrasos de entrega de vacina, e 

do cronograma de vacinação durante os primeiros meses de 2021. Outro problema apontado 

pelos pesquisadores e pelos profissionais de saúde foi o rechaço de suas orientações pelo 

executivo federal, sendo inclusive o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra 

a COVID-19 do Ministério da Saúde, uma determinação do poder judiciário14, e não de 

iniciativa do executivo federal. Junta-se a isso a falta de coordenação do governo federal com 

representantes da sociedade, e de governos estaduais e municipais durante o período de 

isolamento social e crise sanitária, e a própria resposta à crise sanitária sendo influenciado por 

pensamento de caráter anticientífico, propiciando condições para que um pequeno número de 

indivíduos, porém significativo, se negassem a tomar a vacina devido a teorias de conspirações 

sem base na realidade. 

O estado brasileiro também evitou dar prioridade a determinados setores vulneráveis da 

sociedade durante o início do processo de vacinação, tais como: a população carcerária, 

indígenas, profissionais da educação e população de rua. Ao mesmo tempo, em que os critérios 

dos grupos prioritários não eram suficientemente claros sobre quem deveria ou não ter 

prioridade para se vacinar primeiro, levando a erros como; profissionais da saúde que não 

estavam atuando na linha de frente, estavam se vacinando antes da população idosa. No caso 

da população indígena, essa foi profundamente afetada  pela pandemia de COVID-19, sendo 

medidas de maior proteção a essa população vulnerável resultantes de ação do STF, na qual o 

mesmo considerou que a exclusão de indígenas não aldeados e da população indígena aldeada 

em terras não demarcadas durante a primeira fase do plano de imunização nacional violava 

direitos constitucionais dos povos originários, além de constituir racismo institucional, pois 

havia o entendimento que toda a população indígena encontrava-se em vulnerabilidade 

epidemiológica. 

                                                   
14 Determinação do STF em dezembro de 2021 
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O relatório, por fim, constata como resultado final que, segundo os conceitos 

sociológicos de justiça sanitária15 e democracia sanitária16, a atuação ambígua e ineficaz do 

Governo Federal para a compra e distribuição das vacinas contra COVID-19 criou uma 

desigualdade no acesso às mesmas, impactando diretamente no direito à saúde. 

Consequentemente, pioraram as desigualdades já existentes no sistema de saúde e no estado de 

bem-estar social brasileiro, em especial para os grupos considerados      mais vulneráveis como: 

idosos; crianças; as populações indígenas; afrodescendentes e pobres. 

A desigualdade de renda influenciou significativamente no índice de casos e no de 

mortes durante a pandemia de COVID-19 no Brasil. Durante a fase inicial da pandemia, os 

primeiros casos da doença se concentravam em indivíduos que chegavam de viagens da Europa 

(PEREIRA. 2020. p. 423 – 436) neste momento o vírus era espalhado facilmente para pessoas 

com quem tinham contato mais direto devido ao pouco cuidado e pouco conhecimento que se 

tinha para prevenção durante essas semanas de março de 2019. As pessoas de maior poder 

aquisitivo iam para hospitais de ponta ao apresentarem sintomas e tinham uma possibilidade 

maior de praticarem um isolamento social. As pessoas de menor poder aquisitivo tinham menos 

recursos para gastar com a saúde, além de uma transmissão mais fácil pela necessidade de 

trabalhar e um trabalho que por muitas vezes era longe de sua residência, dependendo, portanto, 

de um uso maior de transporte público. Além disso, muitos não podiam fazer isolamento social 

por terem uma quantidade significativa de pessoas em residências de um ou dois cômodos. 

Sendo a primeira morte oriunda da COVID-19 no Brasil a de uma emprega doméstica residente 

na periferia paulistana que pegou o vírus dos patrões recém-chegados da Europa, este caso só 

foi identificado meses depois do óbito, pois nesse início de pandemia a investigação e 

monitoramento dos possíveis casos eram focados apenas daqueles indivíduos que chegavam de 

viagens do exterior17. 

Na cidade de São Paulo o mapa dos casos evidencia essa relação entre a desigualdade e 

o contágio da doença; nas primeiras semanas de pandemia em território paulista os casos eram 

focados nos bairros de maior renda e poucos casos nos bairros mais periféricos da cidade, após 

                                                   
15 “Justa distribuição de bens, produtos e serviços que contribuem para a promoção, prevenção e recuperação da 

saúde, bem como a justa proteção dos seres humanos contra os riscos à saúde existentes em determinado território 

ou mesmo globalmente.” 
16 “Defesa de que as políticas públicas de saúde sejam constituídas com a participação da sociedade civil, que deve 

ter demandas levadas em consideração, de modo a influenciar decisões governamentais em todas as esferas do 

poder, por meio de procedimentos e instituições previamente estabelecidos pelo direito, orientados pela busca da 

justiça.” 
17 Yahoo Noticias. Há dois anos morria primeira vítima da Covid-19 no Brasil 

https://br.noticias.yahoo.com/h%C3%A1-dois-anos-morria-primeira-181500058.html 

https://br.noticias.yahoo.com/h%C3%A1-dois-anos-morria-primeira-181500058.html
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um período de tempo isso se reverteu e ficou nessa tendência por boa parte da pandemia (Bega, 

Souza. 2021. p.46-50). O mapa das mortes por bairro é ainda mais gritante em relação à 

desigualdade de renda pelos menores recursos que as pessoas nos bairros de baixa renda têm 

para gastar com a saúde, além      das questões geográficas da cidade, com os melhores hospitais 

concentrados no centro da cidade. 

O mesmo padrão de mapa demonstrando as desigualdades na cidade de São Paulo era 

possível de se observar no início do processo de vacinação; mais concentrado nos chamados 

bairros nobres do que nos distritos que compõem a parte periférica da cidade, mesmo sendo nas 

regiões periferia a maior concentração de casos. Isso ocorreu, pois, o principal critério de 

prioridade para a vacinação foi o da faixa etária, justificada pela maior incidência de casos 

graves nos mais idosos. Os poucos critérios adicionais de priorização durante esse momento 

reiteraram e reproduzem as desigualdades, já que as diferenças na expectativa de vida são 

territorialmente demarcadas na cidade. Como se pode ver nos mapas a seguir, o primeiro 

montado pelo instituto “nossa São Paulo” sobre a idade média ao morrer referente ao ano de 

2020, o segundo montado com dados da LabCidade mostrando onde a população acima dos 60 

anos está concentrada na região metropolitana de São Paulo, pelos dados do IBGE de 2010, e 

o ultimo feito com dados da Uemostrando o contraste entre os locais que tiveram prioridade 

inicial na vacinação com os locais por taxa de mortalidade. 
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Mapa 1 - Idade Média ao morrer na cidade de São Paulo de acordo com o distrito de residência 

 

Fonte: Rede nossa São Paulo, Mapa da desigualdade 2021, disponível em: 

https://www.nossasaopaulo.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Mapa-Da-Desigualdade-2021_Mapas.pdf, 

 

      

Mapa 2 – Distritos da região metropolitana de São Paulo por taxa de população acima dos 60 anos 

 

Fonte: LabCidade, USP. Vacinação avança de forma desigual em São Paulo, disponível em: 

https://www.nossasaopaulo.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Mapa-Da-Desigualdade-2021_Mapas.pdf
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http://www.labcidade.fau.usp.br/vacinacao-avanca-de-forma-desigual-em-sao-paulo/ 

 

      

Mapa 3 - Contraste entre maior mortalidade, e vacinação 

 

Fonte: Imagem retirada de https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/05/27/periferia-de-sp-tem-mais-

mortes-por-covid-19-e-menos-pessoas-vacinadas-contra-a-doenca-indica-estudo-da-usp.ghtml 

 

O que podemos observar ao analisar conjuntamente os três mapas referente à cidade de 

São Paulo é que no início do processo de vacinação, os bairros de maior renda, com uma 

quantidade menor de óbitos e com uma população com uma expectativa de vida bem maior, 

eram os mais privilegiados no processo de vacinação. Os índices de idade média ao morrer em 

2020 eram mais baixos em Cidade Tiradentes, no extremo leste paulistano, com uma 

expectativa de vida de 58,3 anos, e o mais alto em Alto de Pinheiros com uma expectativa de 

vida de 80,9 anos, com a média geral da cidade sendo de 68,2 anos. Podemos chegar ao seguinte 

resultado; a metodologia que foi feita no processo inicial de vacinação em São Paulo acabou 

privilegiando justamente aqueles bairros com maior renda e IDH (Índice de Desenvolvimento 

http://www.labcidade.fau.usp.br/vacinacao-avanca-de-forma-desigual-em-sao-paulo/
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/05/27/periferia-de-sp-tem-mais-mortes-por-covid-19-e-menos-pessoas-vacinadas-contra-a-doenca-indica-estudo-da-usp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/05/27/periferia-de-sp-tem-mais-mortes-por-covid-19-e-menos-pessoas-vacinadas-contra-a-doenca-indica-estudo-da-usp.ghtml
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Humano) mesmo estes apresentando um menor número de casos e óbitos. Esse mesmo 

resultado se repetiu em diversos outros estados brasileiros, e grandes cidades, com os bairros 

mais ricos e menos afetados pela pandemia tendo uma vantagem na vacinação inicial devido à 

falta de uma metodologia mais igualitária nos contextos da geografia urbana neste processo 

inicial de aplicação das vacinas. 18 

A partir de junho de 2021, amplificou-se as faixas etárias a um pouco menos de 60 anos, 

e a faixa foi gradualmente diminuindo, tendo no mês seguinte adultos de 30 anos já sendo 

vacinados, e os trabalhadores de determinadas profissões essenciais para o funcionamento da 

vida urbana de todas as idades sendo consideradas grupos prioritários.1920 

Na data de 12 de julhos de 2021, quando todos os indivíduos da cidade de São Paulo 

acima dos 40 anos já podem se vacinar, foi constatado que a vacinação não estava avançando 

em determinados locais, enquanto em algumas regiões nem 30% da população nessa faixa de 

idade havia recebido a primeira dose da vacina até a data analisada, outras já haviam vacinado 

100% das pessoas nessa idade. Havendo uma concentração do percentual de vacinados nesta 

faixa etária no centro expandido. Por sua vez, os bairros mais periféricos ainda estavam 

distantes nas metas de vacinação, como mostrado nos dois mapas da cidade a seguir, o porquê 

de isso acontecer, tem várias hipóteses, entre elas: negacionismo da ciência e/ou falta de 

confiança na vacina; dificuldades de acesso aos postos de comprovação; dificuldade de 

comprovação de residência; desinformação criada por fake news. 

 

      

                                                   
18 Revista Piauí, Folha de São Paulo. DESIGUAIS ATÉ NA VACINA, 2021. Disponível em: 

https://piaui.folha.uol.com.br/desiguais-ate-na-vacina/ 

 
19As categorias contempladas foram; motoristas e cobradores de ônibus, metroviários, ferroviários, aeroportuários, 

ou seja, aqueles profissionais que asseguram o funcionamento do sistema de transporte em meio urbano. Também 

foram contemplados os profissionais da área da educação.  

 

 

https://piaui.folha.uol.com.br/desiguais-ate-na-vacina/
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Mapa 4 – População com a 1ª dose aplicada até a data de 12/07/2021 

 

Fonte: imagem retirada de Https://agencia.fapesp.br/imunizaçao-avanca-mas-populacao-da-periferia-de-sao-paulo-segue-
pouco-vacinada/36400/ 

 

A vacinação se atrasando nas áreas com maior potencial de contágio, e maior 

mortalidade, gera problemas como um número maior de mortes, e a circulação do vírus 

continua por um tempo maior. 

Outro agravante que a desigualdade de renda traz para o contágio do vírus é a questão 

da moradia precária nas periferias das grandes cidades, o que impossibilita, em muitos casos, 

o isolamento social adequado. Podemos ver no gráfico a seguir, como os distritos que contém 

um maior número de conjuntos habitacionais, favelas, e cortiços, são justamente os distritos 

com uma alta taxa de mortalidade. 

 

https://agencia.fapesp.br/imunizaçao-avanca-mas-populacao-da-periferia-de-sao-paulo-segue-pouco-vacinada/36400/
https://agencia.fapesp.br/imunizaçao-avanca-mas-populacao-da-periferia-de-sao-paulo-segue-pouco-vacinada/36400/
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Mapa 5 – Óbitos por COVID-19 segundo distrito administrativo, e comparado sobre a existência de Conjuntos 
habitacionais, cortiços, favelas, e núcleos habitacionais. 

 

Fonte: Imagem retirada de  https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/05/04/bairros-com-maior-numero-

de-mortes-por-coronavirus-em-sp-concentram-favelas-e-conjuntos-habitacionais.ghtml 

 

 

Os gráficos e dados apresentados demonstram que no momento que a transmissão do 

vírus da COVID-19 passou a ser uma transmissão interna, deixando de ser uma transmissão 

vinda de uma pessoa voltando do exterior, a população dos bairros mais pobres da cidade de 

São Paulo passaram a ser as mais vulneráveis por questões geográficas da cidade como, uma 

moradia mais precária que por muitas vezes impossibilitava um isolamento social nas 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/05/04/bairros-com-maior-numero-de-mortes-por-coronavirus-em-sp-concentram-favelas-e-conjuntos-habitacionais.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/05/04/bairros-com-maior-numero-de-mortes-por-coronavirus-em-sp-concentram-favelas-e-conjuntos-habitacionais.ghtml
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residências, um tempo maior no transporte público (durante horário de pico, devido à 

sobrecarga do transporte urbano, há uma alta probabilidade de alguém contagiado transmitir a 

doença caso não haja proteção)  pela oferta de trabalho na cidade ser concentrada nos bairros 

centrais, um menor percentual de trabalho que podia ser feito em regime remoto daqueles 

trabalhos menos qualificados e com menores salários. 
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CAPÍTULO 3 

COMO A PANDEMIA DE COVID-19 AFETOU A DESIGUALDADE 

 

Uma das principais consequências da pandemia na desigualdade no longo prazo no 

Brasil e globalmente, foram os efeitos que causaram na educação, principalmente daqueles com 

menos recursos, o que no médio-longo prazo irá fortalecer as desigualdades já existentes. No 

Brasil, em relação ao ensino básico há a preocupação de entidades governamentais de que o 

déficit entre o ensino privado e o público, juntamente com o déficit educacional entre as regiões, 

irão se agravar. Segundo estimativas do Senado, durante o ano de 2020, 70,9% das escolas do 

sistema privado ficaram fechadas presencialmente. Enquanto que no sistema público de 

educação esse número é de 98,4% das escolas federais; 97,5% das municipais e 85,9% das 

estaduais. No ano letivo de 2020, foi estimado que os alunos perderam uma média de 279 dias 

de aulas presenciais suspensas, o que é problemático pois é estimado que nesta fase os alunos 

do ensino básico aprendem significativamente menos no sistema remoto do que 

presencialmente (é estimado que os alunos aprendem apenas 17% do ensino de matemática, e 

38% de português no ensino remoto do que aprenderiam presencialmente). (SENADO. 2021). 

É estimado que a motivação dos alunos oriundos do sistema público estava muito abaixo 

do suficiente, para os alunos do ensino médio, estava sendo assistida apenas cerca de 1/3 das 

horas previstas, isso é por causa tanto de questões em ambiente familiar como, dificuldades do 

acesso a computadores, tablets e celulares e o acesso à internet, quanto aos avanços das redes 

de ensino na oferta do ensino a distância. Os alunos do ensino público, em comparação aos do 

ensino privado, normalmente são oriundos de círculos familiares nos quais esses recursos são 

mais difíceis de se ter acesso, o que leva a um aprofundamento ainda maior das desigualdades 

existentes na educação. Por fim, percebeu-se que houve uma queda na proficiência média tanto 

dos alunos do ensino público quanto aqueles do ensino privado, porém os primeiros foram mais 

afetados negativamente pelas externalidades da pandemia do que o segundo grupo nos 

resultados educacionais. O ENEM também foi prejudicado no ano de 2020, devido a atrasos no 

cronograma e uma incerteza se a prova seria ou não realizada. Os alunos que estavam saindo 

do ensino médio apresentaram desinteresse e desilusão recorde na questão da realização da 

prova. 

A pandemia teve um efeito consideravelmente negativo na saúde mental de jovens 

estudantes devido ao isolamento social, incertezas com o seu próprio futuro e preocupações 
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causadas pela pandemia, morte de entes queridos, etc. Tanto aqueles alunos mais novos que 

acabaram por sair da adolescência, quanto os adultos matriculados no ensino superior, tiveram 

a saúde mental negativamente afetada, sendo mais uma externalidade que prejudica os ganhos 

educacionais. Essa incerteza psicológica juntamente com uma incerteza econômica no seio 

familiar acabou por aumentar a evasão escolar, o número de jovens (15 a 29 anos) que já pensou 

em desistir de estudar durante a pandemia foi de 28%, em 2020, para 43% em 2021. Com cerca 

de 6% realmente abandonando os estudos, as principais dificuldades são questões financeiras 

(21% dos jovens que abandonaram os estudos relataram essa questão) e a não adaptação ao 

EAD (14% dos jovens estudantes), no período de 2020-2021 o número de jovens que não 

estavam estudando cresceu de 28% para 36%. O estudo constatou que os alunos que 

abandonaram os estudos estavam com a saúde mental negativamente afetada, com 61% desses 

indivíduos relatando sintomas de ansiedade, 51% relatando exaustão física e/ou mental, e cerca 

de 10% deste apresentando quadro depressivo ou de abuso de álcool e/ou drogas. Há uma 

preocupação do governo com tais questões, pois a evasão escolar diminui a expectativa de vida 

desses jovens, diminuindo a empregabilidade e renda média futura; criando assim um ciclo de 

perpetuação das desigualdades, além das perdas econômicas que ela causa (cerca de 220 bilhões 

por ano). (SENADO. 2021). 

 Concluímos que a recuperação do tempo perdido, e o déficit educacional causado 

após 2 anos de pandemia de COVID-19, acabaram por ser um grande desafio e prioridade nos 

próximos anos para uma grande parcela dos municípios, desde com uma busca ativa dos 

alunos para a redução da evasão escolar, e ajuda prioritária para aqueles alunos que voltaram 

tendo maiores dificuldades no aprendizado. (UNICEF. 2022). 

No âmbito econômico, os efeitos negativos na economia foram mais significativos no 

ano de 2020 e na primeira parte de 2021, porém, há o entendimento de relatórios 

governamentais de que os efeitos da pandemia na economia brasileira serão de longo prazo e 

sentidos até a década de 2040. Esses efeitos duradouros se devem à queda na expectativa de 

vida, e à queda no consumo, produção e renda decorrentes dessas vidas perdidas, além de 

maiores gastos no sistema público de saúde para cobrir as sequelas que o vírus da COVID-19 

causou. Essa queda econômica é heterogênea entre os estados, devido ao perfil etário das mortes 

e perspectiva de vida em cada estado, na simulação feita para o 2050 sobre os impactos no PIB 

no longo prazo, os efeitos da pandemia são mais expressivos nos seguintes estados; Amazonas 

(-1,38%), Acre (-1,35%), Rondônia (-1,20%) e Roraima (-1,10%). Já os estados que se 

recuperam mais rapidamente até o período são Pará (0,34%), Tocantins (0,28%), Piauí (0,14%), 
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Maranhão (0,12%), Minas Gerais (0,09%) e Espírito Santo (0,03%). Ou seja, no curto prazo 

houve uma queda da economia      pela paralisação da produção econômica, e no longo prazo o 

prejuízo econômico será resultado direto dos óbitos da doença. (PORSE; POZZA, 2021). 

Os problemas econômicos causados pela crise epidêmica de COVID-19 poderiam ter 

sido piores se os poderes do Executivo e Legislativo não tivessem chegado a um consenso para 

a aprovação do auxílio emergencial (apelidado de "corona voucher") como um programa de 

renda mínima durante o auge da pandemia, programa este sendo mais abrangente que o Bolsa 

Família e funcionando junto do mesmo. Esse auxílio teria inicialmente três parcelas no valor 

de 600 reais (1200 reais para casos de mães solo) sendo prorrogado primeiro em mais dois 

meses no mesmo valor e posteriormente em mais quatro parcelas pela metade dos valores. 

Graças ao programa, houve uma diminuição nos índices de pobreza de forma significativa. 

(IBGE. 2021. p.52). Cerca de 12% do total da população encontrava-se na faixa socioeconômica 

da pobreza na pré-pandemia e indo para 8% durante o período de pagamento do auxílio, o 

mesmo se referindo a extrema pobreza que passou de 3% para 1% do total da população durante 

a manutenção do programa. (PORSE; POZZA, 2021) 

Os programas sociais de auxílio impediram que tivéssemos um aumento na 

desigualdade de renda no período, como também foram responsáveis por um recorde nas taxas 

de equabilidade de renda. (IBGE. 2021. p.52-53). O índice de Gini da desigualdade de renda 

acabou por atingir pela primeira vez uma marca abaixo de 0,50 sendo 0 o mínimo, e o 1 o 

máximo nesta escala de desigualdade de renda. Posteriormente, com o auxílio caindo pela 

metade (o valor de 300 reais não mitigava as perdas que os mais vulneráveis economicamente 

tiveram na renda com a pandemia, tanto pela perda do emprego e também pela diminuição do 

poder de compra causada pela inflação) e com seu posterior fim, os índices de desigualdade 

voltaram ao seu nível pré-pandémico. (Menezes-Filho; Komatsu; Rosa. 2021, p.6). 

Nesse contexto, considerando a teoria de nivelamento da renda proposta por Pedro 

Ferreira, apresentada no Capítulo 1, muito provavelmente teremos uma via de mão dupla, se 

nada for feito para mitigar ou reverter as externalidades da pandemia no referente ao ensino 

público. Por um lado, o fim da pandemia levou a um fortalecimento e maior apoio público e 

populacional da importância das políticas de bem-estar social referente ao sistema único de 

saúde, e de políticas de distribuição de renda, em especial o caso do programa bolsa-família21 

                                                   
21 O Bolsa-família foi renomeado e reformulado para Auxílio-Brasil durante o governo de Jair Messias Bolsonaro, 

e neste início de governo Lula III está ocorrendo o contrário; o Auxílio-Brasil está retornando as suas origens de 

Bolsa-família  
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que, como dito anteriormente, no contexto do auge da pandemia se transformou em uma espécie 

de política de renda mínima. Deste modo, no curto-médio prazo teremos uma diminuição das 

desigualdades devido ao fortalecimento das políticas econômicas de distribuição de renda, algo 

semelhante ao nivelamento da renda que ocorreu durante o pós-guerra na Europa, com a 

garantia de um mínimo de renda para o consumo de bens essenciais para a sobrevivência. 

 Do outro lado da pressão nas desigualdades, ela pode aumentar no médio-longo prazo 

devido ao déficit educacional causado pela pandemia e isolamento social, no qual os alunos do 

ensino público básico e médio foram os maiores prejudicados, devido ao ambiente social no 

qual estes vivem em comparação com seus pares no ensino privado. Verifica-se, nas escolas 

públicas, um déficit de investimento nessas escolas com pouquíssimos casos de exceção. No 

estado de São Paulo, temos as Etecs que acabam por ser escolas públicas com um ensino de 

maior investimento e resultados (entre 20 escolas públicas de São Paulo com maiores médias 

no INPE, 19 são Etecs.), aliado à formação profissionalizante. Importante citar que muitos 

estudantes do ensino básico, ensino médio e aqueles no ensino superior em maior escala, devido 

a transição para a vida adulta relataram problemas referentes à saúde mental neste período, o 

que acaba por prejudicar e muito os resultados e engajamento escolar. 

Além do aumento da evasão escolar, em uma economia cujos empregos ficam cada vez 

mais sofisticados, e com uma necessidade de mais anos de estudo para uma entrada no mercado 

de trabalho, os alunos de escolas públicas que foram mais prejudicados pela pandemia como 

mostrado no capítulo anterior, terão grandes desvantagens em relação aos alunos do sistema 

privado, tanto durante a realização do ENEM quanto para outros vestibulares para entrada em 

faculdades e universidades. Além disso, após o início do ensino superior eles também terão 

dificuldades devido ao déficit que ficou daquelas matérias que deveriam ter sido ensinadas 

anteriormente, gerando desta maneira uma bola de neve. Portanto, um dos efeitos mais nocivos 

da pandemia é esse fechamento das portas da universidade para a população mais pobre, o que 

no longo prazo poderá levar a um efeito multiplicador das desigualdades, devido a relação dos 

anos estudados dos pais com os anos estudados pelos filhos, pois; quanto maior os anos de 

educação, maior a renda, e quanto maior a renda de um indivíduo, maior será a qualidade e os 

anos de educação dos filhos deste. 

  Temos assim no curto prazo um processo de diminuição das desigualdades devido a 

políticas públicas de distribuição de renda por parte do fortalecimento do estado de bem-estar 

social, ao mesmo tempo em qual temos uma tendência futura de agravamento das desigualdades 

devido às consequências da pandemia de COVID-19 na educação, caso tal problema não seja 

combatido de forma eficaz pelos entes do Estado, e autoridades públicas competentes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho vimos como as desigualdades se originaram, mudaram com o passar de 

décadas, e se enraizaram no Estado brasileiro criando até mesmo uma legitimação na sociedade 

para sua existência. E como tal problema estrutural gerou consequências negativas em uma 

situação de extrema calamidade como foi a pandemia de COVID-19. 

Sobre a hipótese baseada na tese de Souza a qual este trabalho buscava responder, a 

janela de tempo nestas primeiras semanas de 2023 com a mudança no executivo de um governo 

conservador para um governo de caráter progressista22, ainda está muito recente para responder 

de forma definitiva tal questão, pois essas reformas estruturais que ocorreram na Europa do 

pós-guerra, como descrito por Souza, demandam muito capital político para a sua realização, 

levando em conta que tais reformas abalam muito a manutenção de privilégios, e interesses, 

pois como dito anteriormente nesse trabalho, a desigualdade de certa forma já está enraizada na 

sociedade brasileira, e até mesmo legitimada por aqueles que mais prejudica, devido a questões 

como: a formação oligárquica do estado brasileiro, as relações de classe e cidadania, um Estado 

historicamente com poucos períodos democráticos até a promulgação da CF de 88, e a formação 

do mercado de trabalho. O que esta conclusão de trabalho pode sim fazer, são prospecções para 

o futuro levando em conta o novo governo executivo que recém assumiu, e o novo legislativo 

que ainda irá assumir, ambos para o mandato de 2023-2026. 

Algumas reformas de caráter progressista na economia que estão sendo estudadas, e 

poderão entrar em pauta pelo atual governo federal ainda em 2023 são: Mudança na política de 

preços, e o fim do PPI na Petrobrás; uma reforma tributária  progressista diminuindo o imposto 

sobre o consumo, abatendo mais na renda, além de ampliar a faixa de isenção do imposto de 

renda (IR)23, reequilibrando assim o sistema tributário para melhor distribuição de renda24; 

aumento no salário mínimo; estabelecimento de uma âncora fiscal, em substituição ao teto de 

gastos25; e um Estado mais presente na economia financiando a reindustrialização nesse 

contexto de uma economia que busca a sustentabilidade, em especial com o hidrogênio verde.26 

                                                   
22 Algo que está ocorrendo em toda a América Latina, que recém saiu de uma conservadora, e entrando em uma 

segunda onda progressista, esta ao mesmo tempo com suas diferenças e semelhanças à onda progressista que 

ocorreu durante os anos 2000. 
23 O valor não é atualizado desde 2015, e atualmente o limite de isenção está em quem ganha até R$ 1.903,98, e 

planeja-se ampliar essa faixa até aqueles que ganham R$ 5 mil. 
24 https://g1.globo.com/economia/noticia/2023/01/16/haddad-diz-que-se-depender-do-governo-reforma-

tributaria-sera-votada-no-1o-semestre.ghtml 
25 https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/12/09/haddad-diz-que-ancora-fiscal-acordo-com-uniao-europeia-

e-reforma-tributaria-serao-grandes-movimentos-da-fazenda-em-2023.ghtml 
26 https://www.youtube.com/watch?v=lTjtcc-Qrgg 

https://www.youtube.com/watch?v=lTjtcc-Qrgg
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Essa conclusão é uma prospecção, pois a janela de tempo atual é muito pequena para 

termos a confirmação de que tal reformas serão implementadas, ou se serão eficazes e 

suficientes para melhorar o problema da desigualdade, problema este que o país apresenta desde 

antes da independência como estado-nação. Isso depende de muitas variáveis tais como: apoio 

da sociedade civil a elas; o contexto da economia mundial nos próximos anos; se o governo terá 

apoio no legislativo para realizar reformas estruturais, portanto, se a implementação de reformas 

e o sucesso delas irá ocorrer ou não, é algo que está preso nas possibilidades infinitas do futuro. 

Este seguinte trabalho tem então como conclusão a esperança de que o Brasil como estado 

consiga no futuro resolver as questões da pobreza e de desigualdade, e caminhe para o 

desenvolvimento econômico aliado a preservação ambiental e a justiça social. 
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