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INTRODUÇÃO

Arequipa 2003 – Santiago 2013
A desigualdade, a pobreza e a exclusão são marcas constitutivas
dos processos sociais na América Latina. No continente mais desigual do
planeta, esses são temas incontornáveis em qualquer estudo sociológico e,
desde os primeiros congressos da Associação Latino Americana de Sociologia, eles foram objeto de elaboradas análises empíricas e de aprofundadas
discussões teóricas.
Os regimes conservadores e ditatoriais e as políticas neoliberais
adotadas nas décadas de 1980 e 1990 foram responsáveis pela ampliação da
brecha social e pelo crescimento do número de indivíduos e comunidades
vulneráveis. A cada congresso da ALAS o número de envolvidos com a
temática da desigualdade e dos gravíssimos problemas sociais a ela associados aumentava significativamente. Desde Arequipa (Peru, 2003) o GT
Desigualdad, pobreza, exclusión social y vulnerabilidad transformou-se num
dos grupos de trabalho com o maior número de inscrições. Nos congressos
subsequentes, em Porto Alegre (2005), Guadalajara (2007), Buenos Aires
(2009) e Recife (2011), centenas de pesquisadores dos vários campos das
Ciências Sociais apresentaram os resultados dos seus estudos discutindo-os com colegas originários de praticamente todos os países da América
Central e América do Sul. Uma afinada parceria entre os coordenadores
permitiu realizar uma nova seleção dos melhores trabalhos, que resultou
na publicação de três livros: Desigualdad, pobreza, exclusión y vulnerabilidad en América Latina (Toluca: Editora da UEAM, 2005), traduzido e
adaptado para o português sob o título Desigualdades na América Latina:
novas perspectivas analíticas (Porto Alegre: UFRGS, 2005); América Latina
interrogada: mecanismos de desigualdad y exclusión social (México: Miguel
Angel Porrua, 2012); e o presente, com textos apresentados no XXVIII
Congresso (Recife, 2011).
No período de dez anos, a América Latina mudou significativamente.
A redemocratização, a eleição de governos progressistas e as novas dinâmicas econômicas permitiram reduzir a pobreza extrema, ampliar a democracia participativa e redefinir o foco das políticas públicas, voltando-as
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agora para a maioria da população e não para os segmentos historicamente
privilegiados. A desigualdade estrutural continua assolando o continente
e pouco se avançou no que concerne à redistribuição de renda mais equitativa. Ao mesmo tempo, novos problemas se acrescentam ao complexo
quadro social, como é o caso, entre outros, do peso do envelhecimento
da população, das formas de acesso à Justiça ou da eficiência e eficácia
das políticas públicas depois do desmantelamento do aparelho de Estado
pelas minorias neoliberais. Mas, apesar disso, o pensamento social crítico
latino-americano apresenta indispensáveis contribuições para a correta
identificação dos problemas e para a busca de soluções.
O título desta obra faz menção ao trabalho coletivo de milhares de
ativistas latino-americanos que lutaram e continuam lutando incansavelmente pela construção de um continente mais justo. O GT Desigualdad foi
e continua sendo um espaço de discussão privilegiado para todos aqueles
preocupados com a justiça e emancipação sociais. O lançamento desta obra
no XXIX Congresso (Santiago do Chile, outubro de 2013) busca sinalizar
os avanços registrados até agora e se constitui numa base de reflexão sobre
o desafiador futuro.
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