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Avanço econômico não acaba com desigualdades  

(Fernando Dantas e Wilson Tosta)

Ex-presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o economista Sérgio Besserman constata que o 
quadro traçado pela Pnad 2008 reflete "o pico de um ciclo que acabou com a crise". E pondera que o avanço econômico,
puro e simples, não garante melhorias na desigualdade. "Falta uma política estruturante de distribuição do 
conhecimento", comenta. Marcelo Neri, diretor do Centro de Políticas Sociais (CPS) da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), aponta o fato de que a renda domiciliar (total e per capita), que é um indicador mais acurado do bem-estar dos 
pobres, manteve o ritmo de melhora, tanto de crescimento quanto de queda da desigualdade. Segundo os cálculos de 
Marcelo Neri, a pobreza caiu 12% em 2008, um pouco acima da queda média anual desde 2004, de 11%.

      Na educação, a PNAD mostra o aumento de 97% para 97,5% na proporção de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos       
frequentando a escola, dado que se conjuga com a queda no trabalho infantil - de 2007 para 2008, quase 400 mil jovens 
de 5 a 17 anos deixaram de trabalhar. Nos dois casos, porém, os índices se mostraram com distorções e desigualdades.

Em seis Estados - Roraima, Santa Catarina, Pernambuco, Alagoas, Goiás e Rio Grande do Norte - houve redução na 
proporção de jovens matriculados na escola. E o trabalho dos mais jovens, com idades de 5 a 9 anos, passou de 1% para 
0,9% de um ano para o outro. "Não caiu nada", criticou a professora Rosana Morgado, da Escola de Serviço Social da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A pesquisa também revela a continuidade do processo de envelhecimento da população brasileira, acelerado pela 
contínua queda da taxa de fecundidade, que saiu de 1,95 filhos por mulher em 2007 para 1,89 em 2008. A PNAD foi a 
campo em setembro do ano passado, mês do colapso do Lehman Brother, que deflagrou a turbulência mundial. Mas os 
2,5 mil pesquisadores, que ouviram 391 mil pessoas em 150 mil domicílios, não captaram os efeitos da crise, que só 
começaram a ser sentidos na economia real em meados do último trimestre do ano passado.


