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A cidade de Hamburgo, a mais rica da Europa, exibe tanto a mais alta proporção de
milionários  como a  mais  elevada  incidência  de  beneficiários  da  assistência  pública  da
Alemanha;  já  Nova  Iorque  concentra  a  maior  quantidade  de  ricos  do  Planeta,  mas
também um  dos  maiores  exércitos  de  pessoas  sem  teto  e  indigentes  do  hemisfério
ocidental. Aparentemente contraditórios, esses fenômenos estão vinculados ao avanço da
prosperidade econômica global  – não há declínio econômico nesses países – que traz
retrocesso e desarticulação do Estado de bem-estar social.
(Adaptado  de  Loic  Wacquant,  Parias  urbanos.  Marginalidad  em la  ciudad  a  comienzos  del  milenio.  Buenos  Aires:
Manancial, 2015.)
a) Por que a produção da riqueza em países desenvolvidos está gerando mais pobres?
Além do conflito de classes, cite outro tipo de conflito social observado em Nova Iorque
que também é condicionante para a geração de pobreza.
b) O que é o Estado de bem-estar social? Dê um exemplo de recuo do Estado de bem-
estar social.

Objetivo da Questão
Objetivou-se com essa questão abordar o conceito de Estado de Bem Estar Social. Ao
mesmo  tempo,  foi  exigido  conhecimento  a  respeito  do  avanço  da  pobreza  e  da
desigualdade nos países ricos.
Item do programa das provas que foi abordado na questão: Estado e governo; direitos
civis, direitos políticos, direitos sociais e direitos humanos; desigualdade.
Há correlação entre as áreas de Geografia, Sociologia e História.

Resposta Esperada
a) (2 pontos)
A produção da riqueza em países desenvolvidos está gerando mais pobres, apesar do
aumento da prosperidade econômica global, em razão da alta concentração de renda que
caracteriza o atual estágio do desenvolvimento capitalista. Em Nova Iorque, não é apenas
o  conflito  entre  classes  sociais  que  estabelece  patamares  de  pobreza,  mas  também
conflitos de origem racial, étnica e de gênero. Há ainda discriminação contra imigrantes,
tendo em vista os processos de xenofobia.
b) (2 pontos)
O Estado de bem-estar social é definido como aquele capaz de intervir nos processos sic
soc1a1s [sociais]  e  estabelecer  uma convivência  digna entre  as  mais  diversas  classes
sociais, raças e gêneros. Ele é também garantidor da existência da cidadania, ou seja, age
como  elemento  regulador  dos  direitos  sociais.  Há  atualmente  inúmeros  exemplos  de
recuos do Estado de bem-estar social. Trata-se basicamente da precarização dos direitos
trabalhistas  e  da  privatização  da  saúde  e  da  educação,  promovendo-se  uma  maior
expansão da pobreza.


