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Resumo:

O presente trabalho consiste analisar a influência do salário mínimo verificando 

se essa política pode vir a ser mais um instrumento para a obtenção de uma 

conquista que vise uma cidadania plena. Primeiramente foi contextualizada a 

trajetória histórica do salário mínimo sendo divididas em quatro períodos, em 

seguida avaliamos a questão da cidadania no Brasil, tendo como enfoque o 

período pós-30. A partir destas questões, foram expostas alguns comentários a 

respeito da política do salário mínimo se este de fato pode ser considerado 

como  um  alternativa  positiva  ou  negativa  em  combate  no  que  tange  às 

questões das desigualdades sociais. Existe uma vasta literatura relacionada ao 

tema  salário  mínimo,  onde  esta  temática  é  trabalhada  de  forma  crítica  e 

acadêmica, trazendo assim um entendimento acerca da evolução econômica e 

social  enfocando  principalmente  o  momento  histórico  em que  vivemos  e  a 

importância das ciências sociais a fim de decifrar aquilo que não se vê sem um 

olhar  crítico  e  de  alguma  forma  contribuir  para  o  campo  do  saber.  Não 

pretendemos encerrar o assunto, visto que, é bastante polêmico o tema a ser 

estudado, nosso interesse, portanto, limita-se a questão da desigualdade social 

e  os  direitos  dos  cidadãos  adquiridos  constitucionalmente.  Milton  Santos 

(1996), através de duas perguntas básicas, resume bem esta questão proposta 

para o estudo: “Quantos habitantes,  no Brasil,  são cidadãos? Quantos nem 

sequer sabem que não o são”? 
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