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RESUMO

A presente pesquisa consiste no estudo sobre o aumento da pobreza extrema no Brasil nos últimos anos  e a consequente violação à dignidade da 
pessoa humana daqueles que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade socieconômica. Questiona-se, como problemática, se o 
Estado está realmente cumprindo o seu papel de promover o bem-estar social ou se a falta de investimentos públicos nas áreas sociais, tais como 
saúde, educação, saneamento básico, emprego, alimentação adequada agravam as mazelas já existentes na sociedade e, com isso, leva milhões 
de brasileiros a viveram abaixo da linha da pobreza absoluta. Cogita-se que a pobreza extrema é uma das causas que impedem às pessoas de se 
autodeterminarem e realizarem suas escolhas na busca de uma vida digna. Ela é considerada como uma das causas de privação de capacidades 
substanciais que permitem ao indivíduo obter o pleno desenvolvimento humano, hipótese confirmada a luz de diversas pesquisas científicas já 
realizadas, as quais demonstraram que a pobreza em seu viés absoluto ou extremo agride brutalmente a dignidade daqueles que se encontram 
em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica, uma vez que os impedem de obter as condições mínimas para ter uma vida digna. 
Desta forma, conclui-se que a solução para o problema da pobreza extrema no Brasil está diretamente relacionada com a efetivação de políticas 
públicas eficazes por parte do Estado, de modo a concretizar os Direitos Sociais que visam garantir a efetivação da igualdade material e 
possibilitar às pessoas as mínimas condições para se alcançar uma vida com condições mais dignas. Busca-se, então, a possibilidade de se 
reconhecer que a erradicação da marginalização e da pobreza extrema no Brasil somente será possível com a atuação positiva do Estado na 
efetivação dos Direitos Sociais. Ressalta-se que a concretização de tais direitos é imprescindível para possibilitar aos indivíduos tenham o pleno 
desenvolvimento humano e se autodeterminem na busca por uma vida mais digna. Para tanto, utilizou-se os métodos crítico, de revisão 
bibliográfica e análise documental, de modo a comprovar que a pobreza extrema acaba por violar diretamente a própria dignidade humana, 
razão pela qual é imprescindível que o Estado promova políticas públicas eficazes para cumprir o objetivo constitucional de erradicar a pobreza e 
a marginalização, bem como reduzir as desigualdades sociais.
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