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RESUMO: A influência do Estado sobre as famílias pobres que vivem à margem 
da sociedade gera perguntas muitas vezes ignoradas ao se tratar da 
necessidade de investimentos em políticas públicas de efeitos concretos. No 
cenário brasileiro, surge a problemática da atual situação de famílias construídas 
à base da marginalização e da pobreza, incidindo em altas taxas de 
desigualdade e de exclusão social, muitas vezes em razão de um ciclo de 
gerações familiares situadas em setores desatendidos pelo Estado. Dessa 
forma, o presente projeto pretende realizar uma análise crítica da interferência 
do Estado no desenvolvimento como liberdade dessas famílias em condições de 
pobreza e de miséria, tendo como principal teórico os ideais de Amartya Sen. 
Nesta abordagem, procura-se a verificação e a constatação do respeito ou não 
da autonomia da vontade e da garantia à dignidade da pessoa humana nestes 
grupos, com base nos pressupostos modernos Kantianos. A metodologia, 
portanto, utiliza a revisão da vasta literatura voltada à dignidade da pessoa 
humana e ao desenvolvimento do indivíduo com o pressuposto da liberdade, 
procurando descobrir quais direitos são ameaçados pelo atual quadro 
problemático. Além disso, a pesquisa procura demonstrar a coleta dos relatos 
desses grupos vulneráveis para a comparação dos dados bibliográficos e 
jurisprudenciais, da legislação nacional e internacional, além do estudo das 
atuais políticas públicas que se relacionem com a situação-problema. A pesquisa 
é justificável pela visível limitação das condições de desenvolvimento dessas 
famílias ao se estudar a influência da estrutura base de criação de filhos, da 
natalidade e da educação sexual, bem como do orçamento mínimo necessário 
e da liberdade de planejamento familiar, percebendo as consequências fáticas 
que esta comunidade sofre na sociedade. Durante o estudo, anunciam-se 
prementes indagações sobre como é reproduzido, ao longo do tempo, o ciclo 
perpetuado e histórico da construção dessas famílias, sempre à margem do 
ponto focal de incidência das políticas públicas sociais. No Brasil, já é realidade 
a percepção de famílias inteiras morando nas ruas, em situações degradantes, 
em que, por vezes, é perceptível até o estímulo ao trabalho infantil, tão 
comumente observado nas cidades. Por toda a pesquisa, conclui-se que há, 
principalmente, clara omissão do Estado frente a grupos de vulnerabilidade, 
sendo esta omissão decorrente de um arcabouço histórico fomentado pela 
exclusão social e pelo descompromisso com o indivíduo na essência, em sua 
singularidade. Além disso, constata-se a dificuldade na criação de políticas 
públicas especializadas nesta problemática, tais como em educação e em 
segurança pública, fator este que cria na sociedade brasileira uma banalização 
com a situação dessas famílias, o que resulta em prejuízo no desenvolvimento 
individual da pessoa humana, assim como nas famílias afetadas. Nota-se, então, 
um quadro geral alarmante e em desrespeito aos princípios mínimos éticos, 
incorrendo em grave violação dos Direitos Humanos e aos direitos essenciais à 
vida sustentável em sociedade, inerentes, principalmente, aos grupos em 



situação de vulnerabilidade e, por consequência, de risco, como crianças, 
adolescentes e idosos. 
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