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A desigualdade  social  e a fome

A desigualdade social,  chamada também de desigualdade econômica, é um

problema  social  presente  em  todos  os  países  do  mundo.Ela  decorre,

principalmente, da má distribuição de renda e da falta de investimento na área

social, como educação e saúde.Desta maneira, a maioria da população fica a

mercê de uma minoria que detém os recursos, o que gera as desigualdades.

Causas:

- Má distribuição de renda
- Má administração dos recursos
- Lógica de acumulação do mercado capitalista (consumo, mais-valia)
- Falta de investimento nas áreas sociais, culturais, saúde e educação
- Falta de oportunidades de trabalho
- Corrupção

Consequências;

Se um país não consegue atender as necessidades básicas de grande parte de
seus cidadãos, tampouco irá prosperar de forma equitativa.Umas das 
consequências mais graves são a pobreza, a miséria e a favelização. Ademais,
a desigualdade social traz:

- Fome, desnutrição e mortalidade infantil,
- Aumento das taxas de desemprego
- Grandes diferenças entre as classes sociais
- Marginalização de parte da sociedade
- Atraso no progresso da economia do país
- Aumento dos índices de violência e criminalidade

Segundo a ONU, o Brasil é o oitavo país com o maior índice de desigualdade 
social e econômica do mundo.



                         

Curiosidades

- Na União Europeia, o país que apresenta maior desigualdade 
social é Portugal.

- Os países com menor desigualdade social são: Noruega, Japão e
Suécia.

- Os países que apresentam maiores desigualdades sociais são do
continente africano: Namíbia, Lesoto e Serra Leoa.

Responda:

1) Quais  os principais  fatores para que existam as 
desigualdade  sociais?

2) O que desigualdade  social  traz como consequências?
3) Qual a colocação  do Brasil, segundo a ONU no índice  de 

desigualdade  social no mundo?
4) Qual o país  da União  Européia  que apresenta  a maior  

desigualdade  social?
5) Quais  os países  com a menores desigualdades sociais do

mundo?
6) Quais os países  que apresentam  asgmaiores  

desigualdades  sociais?
7) Qual  o  continente mais pobre do mundo?


