
MARCIANO 
DE BRITO

FILOSOFIA ... DESAFIOS DA 
SOCIEDADE BRASILEIRA: 

POBREZA E FOME.

23.06.2020



2

Tema: Desafios da Sociedade Brasileira: Pobreza e Fome.

Objetivo: Reconhecer as causas e identificar as consequências da
pobreza e da fome na sociedade brasileira.

 Conceitos.
 Pobreza e Fome no Brasil
 Olhar da Filosofia.

 Atividades de Fixação.
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A. ( ) Uso de força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra
pessoa ou contra um grupo ou comunidade; que resulte somente em sofrimento e
morte.

B. ( ) Uso de força física ou poder, na prática, contra si próprio, outra pessoa ou contra
um grupo ou comunidade; que resulte, ou possa resultar em sofrimento, morte, dano
psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação.

C. ( ) Uso de força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra
pessoa ou contra um grupo ou comunidade; que resulte, ou possa resultar em
sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação.

D. ( ) Uso de força física ou poder, em ameaça ou na prática, apenas contra outra
pessoa, que resulte, ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico,
desenvolvimento prejudicado ou privação.

E. ( ) Uso de força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra
pessoa ou contra um grupo ou comunidade; que não resulte em nada.

1. No centro da ética, desde a Antiguidade clássica (greco-romana) até nossos dias, encontra-se o problema
da violência e dos meios para evitá-la, diminuí-la ou controlá-la. Como a Organização Mundial da Saúde
(OMS) define Violência? (Marque a alternativa correta)
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Todo ser humano tem direito a um
padrão de vida capaz de assegurar-lhe,
e a sua família, saúde e bem-estar,
inclusive alimentação, vestuário,
habitação, cuidados médicos e os
serviços sociais indispensáveis, e direito
à segurança em caso de desemprego,
doença, invalidez, viuvez, velhice ou
outros casos de perda dos meios de
subsistência em circunstâncias fora de
seu controle.

(ONU: Declaração Universal dos Direitos Humanos - Artigo XXV)
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• Agenda 2030: Coleção de 17 metas
globais, estabelecidas pela Assembleia
Geral das Nações Unidas que abrangem
questões de desenvolvimento social e
econômico.

• Foi adotada pelos 193 países membros
da Organização das Nações Unidas (ONU)
em 25 de setembro de 2015.

• Objetivo 1: Acabar com a pobreza em
todas as suas formas, em todos os lugares

• Objetivo 2: Acabar com a fome, alcançar
a segurança alimentar e melhoria da
nutrição e promover a agricultura
sustentável.

Agenda 2030
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• Privação do bem-estar que pode ser
entendida como a limitação da
capacidade que os indivíduos possuem
de participar na sociedade. Essa
limitação envolve fatores como:

1. Sentir-se seguro.
2. Ter acesso a oportunidades.
3. Ter uma alimentação adequada.
4. Ter bons relacionamentos sociais.

• Pobreza Monetária: Valor que serve
como linha de corte para diferenciar
pobres e não pobres.

Pobreza: Conceito
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• A pobreza uma forma de exclusão social:
resultado da distribuição desigual dos bens
essenciais para uma vida digna.

• BENS ESSENCIAIS: São as necessidades
básicas dos indivíduos, famílias e
comunidades. Por exemplo:

1. Educação.
2. Saúde.
3. Alimentação e nutrição.
4. Acesso á água potável e saneamento.
5. Trabalho e emprego.
6. Habitação.
7. Acesso a Mercados.
8. Participação na Comunidade.
9. Bem estar social.

Pobreza: Conceito
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• Nível de renda com o qual uma pessoa ou
uma família não possui condições de obter
todos os recursos necessários para viver.

• A “Linha de Pobreza” é definida em
dólares por dia; a partir de diversos
estudos feitos pelo Banco Mundial.

• Segundo o Banco Mundial, quase metade
da população global vivia abaixo da “Linha
da Pobreza em 2018.

• Linha de Corte atual: US$ 1,90 diários.

• Brasil: R$ 89,00 mensais; por pessoa.

Linha de Pobreza 
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• Sensação fisiológica pelo qual o corpo
percebe que necessita de alimento para
manter suas atividades inerentes à vida.

• Charles Darwin: a luta pelo alimento
para a manutenção da vida é um dos
principais mecanismos da seleção
natural na evolução das espécies.

• A fome não é decorrente da produção
insuficiente de alimentos.

• Pelo contrário: a produção de alimentos
é mais do que suficiente para suprir as
necessidades da população mundial.

Fome
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A pobreza uma forma de exclusão social: resultado da distribuição desigual dos
bens essenciais para uma vida digna.

1. Qual é o conceito de “Linha de Pobreza”? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Nível de renda com o qual uma pessoa, ou uma família, possui condições
de obter todos os recursos necessários para consumir supérfluos.

B. ( ) Nível de renda com o qual o governo consegue suprir as necessidades
básicas de indivíduos, famílias e comunidades.

C. ( ) Nível de renda com o qual uma pessoa, ou uma família, não possui
condições de obter todos os recursos necessários para viver.

D. ( ) Nível de renda com o qual uma pessoa ou uma família possui condições
de obter todos os recursos necessários para viver.

E. ( ) Nível de renda com o qual o governo deveria suprir as necessidades
básicas de indivíduos, famílias e comunidades.
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A pobreza uma forma de exclusão social: resultado da distribuição desigual dos
bens essenciais para uma vida digna.

1. Qual é o conceito de “Linha de Pobreza”? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Nível de renda com o qual uma pessoa, ou uma família, possui condições
de obter todos os recursos necessários para consumir supérfluos.

B. ( ) Nível de renda com o qual o governo consegue suprir as necessidades
básicas de indivíduos, famílias e comunidades.

C. ( ) Nível de renda com o qual uma pessoa, ou uma família, não possui
condições de obter todos os recursos necessários para viver.

D. ( ) Nível de renda com o qual uma pessoa ou uma família possui condições
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A fome não é decorrente da produção insuficiente de alimentos. Pelo
contrário: a produção de alimentos é mais do que suficiente para suprir
as necessidades da população mundial.

2. Qual é o conceito de “Fome”? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Luta pelo alimento com a finalidade de obter lucro com a venda.
B. ( ) Sensação psicológica pelo qual o corpo percebe que necessita

de alimento para manter suas atividades inerentes à vida.
C. ( ) Sensação fisiológica pela qual o corpo percebe que necessita de

alimento para manter suas atividades inerentes à vida.
D. ( ) Sensação fisiológica pela qual o corpo percebe que não necessita

de alimento para manter suas atividades inerentes à vida.
E. ( ) Sensação fisiológica pela qual a mente percebe que necessita

de alimento para manter suas atividades inerentes à vida.
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Pobreza e Fome no Brasil• Segundo a Constituição Federal de 1988:

Constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil: Construir uma
sociedade livre, justa e solidária; Garantir o
desenvolvimento nacional; Erradicar a
pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais; Promover o
bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação. (ARTIGO 3º)

São direitos sociais a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância,
a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição. (ARTIGO 6º)

15

Meirinha: Fortaleza (1991 & 2016)
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• De acordo com a Organização das
Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura (FAO), o Brasil está
voltando ao Mapa da Fome.

• Segundo a Síntese de Indicadores
Sociais (SIS) do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE): entre
2016 e 2017, a pobreza da população
passou de 25,7% para 26,5%.

• Os extremamente pobres, saltaram
de 6,6%, em 2016, para 7,4%, em
2017.

Pobreza e Fome no Brasil
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1. Fome.

2. Baixa esperança de vida.

3. Doenças.

4. Falta de oportunidades de emprego.

5. Carência de água potável e de
saneamento.

6. Maiores riscos de instabilidade
política e violência.

7. Emigração.

8. Existência de discriminação social
contra grupos vulneráveis.

9. Existência de pessoas sem-abrigo.

10. Depressão econômica.

Consequências da Pobreza
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• A pobreza resulta de um conjunto de fatores:

1. Fatores políticos: corrupção e mau
funcionamento de um sistema democrático.

2. Fatores econômicos: Foco exclusivo em
índices econômicos.

3. Fatores socioculturais: reduzida instrução,
discriminação social (raça), etc.

4. Fatores naturais: desastres naturais,
doenças.

5. Fatores históricos: colonialismo, passado de
autoritarismo político.

Causas da pobreza
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Segundo a Síntese de Indicadores Sociais (SIS), do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE): entre 2016 e 2017, a pobreza da população passou de 25,7%
para 26,5%.

3. Quais são as principais causas da pobreza no Brasil? (Marque a alternativa
correta)

A. ( ) Fatores Políticos, Fatores Econômicos, Fatores Socioculturais, Fatores
Naturais e Fatores Históricos.

B. ( ) Fatores Políticos, Fatores Filosóficos, Fatores Socioculturais, Fatores
Naturais e Fatores Históricos.

C. ( ) Fatores Políticos, Fatores Econômicos, Fatores Geográficos, Fatores
Naturais e Fatores Históricos.

D. ( ) Fatores Econômicos, Fatores Socioculturais e Fatores Naturais.
E. ( ) Fatores Políticos, Fatores Socioculturais, Fatores Naturais e Fatores

Históricos.
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• Senso Comum: O pobre é pobre por sua própria
culpa (preguiça, ignorância) ou por vontade
divina ou por inferioridade natural.

• O pensamento sobre a pobreza, no Brasil é
resultado de uma elaboração intelectual sobre a
realidade realizada por pensadores e
intelectuais que descrevem e explicam o mundo
a partir do ponto de vista da Classe Dominante.

• Essa elaboração intelectual incorporada pelo
senso comum social é denomina ideologia.

• IDEOLOGIA: Opiniões e as idéias da CLASSE
DOMINANTE tornam-se o ponto de vista e a
opinião de todas as classes e de toda a
sociedade.

Olhar da Filosofia
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• A função principal da Ideologia é ocultar
e dissimular as divisões sociais e políticas;
por meio de conceitos como “Indivisão” e
“Diferenças Sociais”.

• Indivisão: Apesar da divisão social das
classes, somos levados a crer que somos
todos iguais porque participamos da
Idéia de humanidade, nação, pátria, etc.

• Diferenças naturais: Somos levados a
crer que as desigualdades sociais,
econômicas e políticas são produzidas
por diferenças individuais de talento,
capacidade, inteligência, etc.

Olhar da Filosofia
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• A Ideologia produz Ilusão Social: As classes
sociais devem aceitar as condições em que
vivem porque são naturais, normais e justas.

• A ideologia afirma que somos todos
cidadãos e, portanto, temos todos os
mesmos direitos sociais, econômicos,
políticos e culturais. Porém:

1. As crianças de rua não têm direitos,
2. Os negros e índios são discriminados como

inferiores.
3. Os homossexuais são perseguidos como

pervertidos, etc.

• A função da ideologia é impedir-nos de
pensar nessas coisas.

Filosofando
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• O Estado pode minimizar a Pobreza e
a Fome através de políticas públicas:

1. Favorecer uma melhor
empregabilidade.

2. Propiciar políticas de inclusão social:

 Educação.
 Cultura.
 Lazer.
 Saúde.
 Condições de moradia dignas, etc.

Existe Solução? 
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O pensamento sobre a pobreza, no Brasil, é o resultado de uma elaboração
intelectual sobre a realidade; realizada por pensadores ou intelectuais que
descrevem e explicam o mundo a partir do ponto de vista da Classe Dominante.

4. Qual é o conceito de “Ideologia”? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Opiniões e as idéias da Classe Dominante não são levadas em
consideração ao se elaborar explicações sobre a realidade.

B. ( ) Opiniões e as idéias da Classe Dominante tornam-se o ponto de vista e a
opinião de todas as classes e de toda a sociedade.

C. ( ) Opiniões e as idéias da Classe Dominante não se tornam o ponto de vista
e a opinião de todas as classes e de toda a sociedade.

D. ( ) Opiniões e as idéias da Classe Dominante circulam somente entre os
mais ricos da sociedade.

E. ( ) Opiniões e as idéias da Classe Dominada tornam-se o ponto de vista e a
opinião de todas as classes e de toda a sociedade.
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O pensamento sobre a pobreza, no Brasil, é o resultado de uma elaboração
intelectual sobre a realidade; realizada por pensadores ou intelectuais que
descrevem e explicam o mundo a partir do ponto de vista da Classe Dominante.

4. Qual é o conceito de “Ideologia”? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Opiniões e as idéias da Classe Dominante não são levadas em
consideração ao se elaborar explicações sobre a realidade.

B. ( ) Opiniões e as idéias da Classe Dominante tornam-se o ponto de vista e a
opinião de todas as classes e de toda a sociedade.

C. ( ) Opiniões e as idéias da Classe Dominante não se tornam o ponto de vista
e a opinião de todas as classes e de toda a sociedade.

D. ( ) Opiniões e as idéias da Classe Dominante circulam somente entre os
mais ricos da sociedade.

E. ( ) Opiniões e as idéias da Classe Dominada tornam-se o ponto de vista e a
opinião de todas as classes e de toda a sociedade.
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Tema: Desafios da Sociedade
Brasileira – Trabalho.

Objetivo: Reconhecer as causas
e consequências do fenômeno
do desemprego e subemprego
no Brasil Contemporâneo.
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A função principal da Ideologia é ocultar e dissimular as divisões sociais e
políticas; por meio de conceitos como “Indivisão” e “Diferenças Sociais”.

1. Qual é o conceito de “Indivisão”? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Apesar da divisão social das classes, somos levados a crer que não somos
todos iguais e não participamos da Idéia de humanidade, nação, pátria, etc.

B. ( ) Somos levados a crer que as desigualdades sociais, econômicas e políticas
são produzidas por diferenças individuais de talento, capacidade,
inteligência, etc.

C. ( )Apesar da divisão social das classes, somos levados a crer que somos
todos iguais porque participamos da Idéia de humanidade, nação, pátria, etc.

D. ( ) Somos levados a crer que as desigualdades sociais, econômicas e políticas
são produzidas por Deus.

E. ( ) Somos levados a crer que as desigualdades sociais, econômicas e políticas
são produzidas por diferenças raciais.



Gabarito
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QUESTÃO O1 C

QUESTÃO 02 C

QUESTÃO 03 A

QUESTÃO 04 B

ATIVIDADE PARA CASA C


