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Pobreza e exclusão

UTOPIA

SOCIOLOGIA

POBREZA

ABSOLUTA

RELATIVA

CRIMINALIDADE

IGUALDADE

URBANIZAÇÃO

SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

ABUNDÂNCIA E CONSUMISMO

E REALIDADE

Diferença sociais
e Desigualdades

Estudo para políticas públicas

Crise do setor agrário

J. Friedmann  e L. Sandercock Pouco aceitável 

Fazemos parte da humanidade (totalidade)

Universalismo cristão
Laicização da sociedade
Expansão do capitalismo, relações 
interétnicas e internacionais
Desenvolvimento da ciência (biologia)
Modernidade

• Aspirações políticas
• Ciência
• Religião
• Imaginário popular

1 . Características biológicas, étnicas, 
sociais e psicológicas
2 . Resultado de certos sistemas sociais
3. “Cultura da Pobreza” (Oscar Lewis)

Causas

Despossessão psicológica, 
social e política

Garantia de sobrevivência saudável

Aspectos culturais e 
especificidades de grupos

Condição determinada pelo padrão 
de vida vigente

Crescimento da pobreza urbana

Ocupação das periferias das cidades

Igualdade
Tolerância
Justiça
Distribuição de bens equitativa

• Indústrias de massa
• Apropriação e monopólio de bens sociais e 
   econômicos por grupos sociais diferentes
• Estigmatização de grupos sociais

Panorama histórico: 
• França em meados do século XVII e XVIII
• Revolução Francesa – “Declaração dos Direito Humanos”
• Estatuto legal dos princípios de cidadania
• Uma única humanidade
• Estado republicano



CAPITAL ESTADO NEOLIBERAL

EXCLUSÃO SOCIAL

TRABALHO

Séc. XIX – Karl Marx
• Exército industrial de reserva
• Força de manobra
• Inelasticidade na oferta de emprego
• Marginalidade

Séc. XX – globalização
• Dumping social
• Robotização
• Desemprego estrutural
• Tecnologia de vanguarda
• Diminuição da jornada de trabalho

Ineficiência e renúncia à responsabilidade da pobreza

Responsável pelo futuro das comunidades carentes

Teorias de alerta e denúncia 

Sociedade de abundância

Séc. XIX – Thomas Malthus e David Ricardo, Karl Marx
Séc. XX – Alfred Marshall
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Teorias da Globalização

CONSEQUÊNCIAS

APARENTE RIQUEZA DO MUNDO 
DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DESIGUALDADES SOCIAIS
EXCLUSÃO
MISÉRIA

Distanciamento entre nações e regiões ricas e pobres
Acentuam-se as disparidades regionais
Centraliza-se a geração de riqueza
Evidenciam-se as desigualdades sociais
Acirram-se a competição entre países e regiões
Abandono de valores
Deterioração dos serviços públicos
Insurreição das minorias

Novas necessidades
Crescimento da produtividade
Consumo
Menos participação do cidadão
Popularização e perda de qualidade da educação
Oscilação das moedas


