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Desigualdade latina, a maior 
do mundo - mas em queda 
KAIlCELO KEIII 
!!PW .. PAlA A rOlHA 

Se no futuro um historia
dor fosse nomear as princi' 
pais mudanças ocorridas 
na sociedade brasileira e lati
no-americana na pIimeira 
década do terceiro milênio, 
poderia chamá-Ia de década 
da redur,-dO da desigualdade 
de renda. Da mesma forma 
que a de 90 foi a da estabili· 
dade p;lra nós (de(XIis dos vi
zinhos) e a de 80 a da rede
mocratlzação. 

De 2001 até 2008 a renda 
real percapifa dos 10% mais 
ricos CI"l'Sa'U 11,2% e a dos 
10% mais pobres 72% puxa. 
dos como o cre5CimelllO e os 
olhos dos chineses. Existe 
paralelo enlTe a fotografia e 
os movimentos do Brasil e da 
América Latina. Em ambos, o 
nivel da desigualdade é dos 
maisai10s do mWldo. mases· 
ráemqueda. 

A má noticia é que ainda 
somos muito desiguais, a 
00a notícia prospectiva é que 
há cres<:imento a ser gerado 
na baseda pirámidesocial. 

Há ITês contribuições c('n' 
trais dorelatório do Pnud, 

1) Incorporar o efeito da 
desigualdade em todas as di-

mens6es centrais do desen
volvimento humano -Ieia
se educação e saÍlde para 
além da renda. 

Não estamos apenas 
olhando para médias. mas 
para a distribuiçao desses 
elementos ao longo de nos
sasdesiguaissociedades. 

2) Alongar o horizollle de 
tempo p;lra além dos anos 
correntes, ou mesmo do ciclo 
de vida das pl.'Ssoas, o que já 
seria um formidável avanço. 
O relatório vai além, olhando 
a transmissão da desigualda· 
de entre ger .. ções pelas vias 
daeducação. 

J) Olhar as aspirações e as 
atitudes subjetivas através 
da investigação sistemática e 
objetiva de aspectos subjeti· 
vos. N,!Io há mudança real, 
sem a visão e ação daqueles 
que as protagonizam. 

Apesar de todas as dificul
dades e os riscos associados 
ã empreitada. podemos ago
ra começar a tentar entender 
as mentes inspiradoras do 
realismo fantástico de Ga
briel Garcia Márquez ou dos 
bares lúgubres de Mário Var
gasLlosa. 
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