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RELEVÂNCIA 

A temática da pobreza e da exclusão social têm ocupado acadêmicos e 

políticos na identificação das causas socioeconômicas e na busca de 

soluções. 



IMPACTO

O impacto esperado é a mobilização e engajamento de comunidades 

distintas por meio de discussão e debate sobre as possibilidades de 

minimização do fenômeno social da pobreza no Brasil, envolvendo a 

sociedade civil e empresarial.



SITUAÇÃO PROBLEMA

A partir do cenário econômico brasileiro atual, é possível elaborar 

propostas que contribuam com ações que impactam positivamente na 

diminuição da desigualdade financeira entre as populações?



HIPÓTESE

As condições básicas para uma vida saudável, conforme  indicação da 

OMS (Organização Social da Saúde) devem ser  retomadas e debatidas 

pela  sociedade civil. Dessa maneira, é possível sensibilizar e mobilizar 

a  população na reflexão e proposição de novas ideias que possam 

contribuir com a diminuição da  pobreza e desigualdade social.



INTRODUÇÃO

A partir dos estudos sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), pensamos sobre a erradicação da pobreza no Brasil.

Nossa hipótese inicial foi que para acabar com a pobreza era necessário que 

cada cidadão recebesse um prato de comida de outro cidadão.



http://monografias.brasilescola.uol.com.br/psicologia/a-polItica-assistencia-so
cial-servico-convivencia-fortalecimento-de-vinculos-familiares.htm



OBJETIVOS

Identificar fatores que determinam a atual situação de pobreza no 

Brasil,  selecionar os fatores determinantes da mesma e apresentar 

hipóteses de solução para esse problema. 



METODOLOGIA
Nossa pesquisa iniciou com o estudo sobre os conceitos de pobreza:  Pobreza 

Extrema,  Pobreza Moderada e Pobreza Relativa.

Através de discussões em grupo e análise de textos discutimos que a pobreza 

em nosso país iniciou desde a chegada dos portugueses no Brasil: trabalho 

escravo e trabalho indígena, divisão de terras (Capitanias Hereditárias) e 

Exploração de terras (Bandeirantismo).

 



METODOLOGIA

Fizemos uma coleta de dados e informações sobre os  projetos sociais realizados 

nos últimos vinte e cinco anos para erradicar a pobreza. Selecionamos esse 

período, pois ao longo da pesquisa detectamos que no período monárquico e 

início da República não houve ações governamentais relevantes direcionadas a 

esse foco.



METODOLOGIA

A partir do levantamento bibliográfico, elaboramos um questionário para 

comparar dados e opiniões: conceito de pobreza,  índices e possíveis soluções 

para a pobreza no Brasil .



RESULTADOS ESPERADOS E ENCAMINHAMENTOS

Nessa primeira etapa da pesquisa, concluímos que nosso conceito de pobreza 

estava equivocado inicialmente.  A partir de estudos e análise de pesquisas 

ampliamos esse conceito e reformulamos nossas hipóteses.

Após a aplicação do questionário, analisaremos e compararemos os resultados 

com os projetos e ações sociais voltados para a Erradicação da Pobreza no Brasil.



•https://docs.google.com/a/sidarta.org.br/for
ms/d/e/1FAIpQLSfq7OBQP4x13Ur24c1fR1RNC
E-nYbj0BHaGZQZXTVtKiRDZHQ/viewform

QUESTIONÁRIO

https://docs.google.com/a/sidarta.org.br/forms/d/e/1FAIpQLSfq7OBQP4x13Ur24c1fR1RNCE-nYbj0BHaGZQZXTVtKiRDZHQ/viewform
https://docs.google.com/a/sidarta.org.br/forms/d/e/1FAIpQLSfq7OBQP4x13Ur24c1fR1RNCE-nYbj0BHaGZQZXTVtKiRDZHQ/viewform
https://docs.google.com/a/sidarta.org.br/forms/d/e/1FAIpQLSfq7OBQP4x13Ur24c1fR1RNCE-nYbj0BHaGZQZXTVtKiRDZHQ/viewform
https://docs.google.com/a/sidarta.org.br/forms/d/e/1FAIpQLSfq7OBQP4x13Ur24c1fR1RNCE-nYbj0BHaGZQZXTVtKiRDZHQ/viewform
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