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RESUMO 
O homem, enquanto ser social, necessita conviver em sociedade. Diante 
dessa relação histórico-dialética, inúmeros fatos implicaram no 
reconhecimento de direitos civis, políticos e sociais inerentes à 
cidadania. Ocorre que nem sempre tais direitos são percebidos, seja 
pelo desrespeito à legislação, seja por políticas públicas ineficazes, 
ensejando a possibilidade de acionamento do Judiciário para assegurar 
a dignidade da pessoa humana. Dessa forma, é fundamental um sistema 
jurídico efetivo. Este estudo se propõe a analisar a efetividade do 
sistema jurídico e sua relação com o pleno exercício da cidadania, dentro 
do contexto da redemocratização brasileira. Para tanto, realizou-se 
levantamento bibliográfico, de abordagem qualitativa, com discussão 
teórica orientada pelo materialismo histórico-dialético e fundamentada 
em livros e artigos de escritores clássicos e contemporâneos. Verificou-
se a existência de barreiras à efetividade do sistema jurídico e, ao tempo 
que este deriva da cidadania, torna-se imprescindível para o pleno 
exercício dela, vislumbrando-se, assim, um processo de 
retroalimentação. 
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ABSTRACT 

Man as a social being needs to live in society. Given this relationship, 
historically, the facts implied the recognition of civil, political and social 
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rights inherent to citizenship. It happens that without rights of action of 
the judiciary they are not by the population, so it is not allowed by the 
population, if they are shown by public policies, to trigger the lawsuit to 
ensure that neither action is to the human person. Thus, an effective 
legal system is needed. It aims, therefore, by analyzing the 
redemocratization of the Brazilian legal system and its relationship with 
the context of the redemocratization of the exercise of citizenship, 
within the context of Brazilian democracy. For this purpose, a qualitative 
bibliographic survey was carried out, with theoretical discussion guided 
by historical-dialectical materialism and based on books and articles by 
classical and contemporary theorists. It was verified the existence of 
protection to the legal system and, necessary time for the exercise of 
citizenship; thus envisioning a feedback process.  
 

Keywords: Citizenship; Juridical system; Effectiveness. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O ser humano, enquanto ser social, necessita conviver com outros membros da espécie. 

Para tanto, nesta relação dialógica, torna-se imprescindível a colaboração mútua, a igualdade 

e a participação. Acontece que, ao longo dos anos, características individualistas em alguns 

agrupamentos de homens se sobrepuseram às necessidades sociais dos coletivos fragilizados. 

Como exemplo, pode-se mencionar a ascensão da classe burguesa, fato que desencadeou 

movimentos sociais em busca de reconhecimento de direitos oportunizadores de justiça social. 

Em vista disso, a cidadania passa a ser entendida como a conexão de direitos civis, 

políticos e sociais fundados na igualdade, embora não de classe social, sendo o Estado e a 

sociedade civil responsáveis pela plena implementação que perpassa a normatização legal e 

implica na efetiva promoção da dignidade da pessoa humana. 

O fato é que, sob o regime capitalista e no ambiente do modelo neoliberal, a cidadania 

resta enfraquecida (BURGAYA, 2020) em razão de direitos suprimidos e, neste aspecto, é 

imperioso que instâncias alternativas sejam acionadas visando à garantia dos direitos sociais 

contidos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88). 

Assim, para uma compreensão mais ampla dos postulados conceituais de cidadania, 

convém apontar as ideias de Rees (2016), conforme demonstrado no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Elementos fundantes da cidadania 

Elemento Características 

Civil 

Composto pelos direitos necessários à liberdade individual: liberdade da pessoa, 

liberdade de discurso, liberdade de pensamento e fé; direito à propriedade, direito à 

celebração de contratos válidos e direito à justiça. 

Político 

Trata-se do direito de participar em um exercício de poder político, como membro de 

um corpo [partido político, organização política, instituição, esfera pública, conselhos, 

espaços de participação], investido de autoridade política ou como eleitor de tal corpo. 

Neste caso, as instituições correspondentes são o Parlamento e os corpos eletivos 

locais. 

Social 

Representa a gama de direito a um mínimo de bem-estar econômico e segurança para 

o direito de compartilhar integralmente o patrimônio social e de viver a vida como um 

ser civilizado, de acordo com os padrões prevalentes na sociedade. As instituições mais 

intimamente ligadas a ele são o sistema educacional e o conjunto de serviços sociais. 

Fonte: Rees, 2016, p. 4-5. 

 

Como fenômeno social, o direito deve acompanhar as transformações sociais e, neste 

particular, uma vez violado ou ameaçado, conclama-se o acesso à justiça a fim de que o Estado 

exercite a função jurisdicional. Cappelletti e Garth (1988) esclarecem que o acesso à justiça 

serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – sistema pelo qual as 

pessoas podem reivindicar seus direitos e ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado: a 

de ser igualmente acessível a todos e produzir resultados que sejam justos individual e 

socialmente. Contudo, contextualiza-se que o país permanece imerso no processo de 

redemocratização e se defronta com a existência de projetos políticos distintos que acarretam, 

dentre outros aspectos, na afirmação ou na supressão de direitos (MIGUEL, 2016; MOTA; 2018; 

MAURIEL, 2018; TEJADAS, 2020; SANTOS, 2020). 

Diante do exposto, apresenta-se a seguinte questão norteadora: como se dá a relação 

entre a efetividade do sistema jurídico e o exercício pleno da cidadania? Considerando esta 

indagação, o presente estudo objetiva analisar a efetividade do sistema jurídico e a sua relação 

com o pleno exercício da cidadania, dentro do contexto da redemocratização brasileira. Por 

meio do levantamento bibliográfico, com cunho qualitativo e orientado pelo materialismo 

histórico-dialético, expõe-se a discussão teórica, fundamentada em livros e artigos de escritores 

clássicos e contemporâneos, estruturada em dois constructos, quais sejam: cidadania plena, na 

qual se dispõe sobre o homem como ser social e os elementos inerentes à cidadania, e sistema 

jurídico, no qual consta a compreensão de efetividade e o processo de redemocratização 

brasileiro. 
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Como última seção, nas Considerações Finais, estão expostos os posicionamentos 

acerca do tema, bem como o desfecho correspondente à questão norteadora do estudo e o 

objetivo. 

 

2 CIDADANIA PLENA: BREVES APONTAMENTOS 

 

Naturalmente, desde a concepção do ser humano, é imprescindível a participação de 

outros membros da espécie para que possa viver de forma plena e feliz. Esse entendimento vai 

ao encontro da afirmação de Aristóteles (1998) ao manifestar que o homem é um ser social. 

Inerente a essa condição, está a necessidade de colaboração com os demais membros na 

construção do meio ambiente favorável ao seu desenvolvimento. Desta forma, a soma dos 

esforços individuais resulta em benefícios para a coletividade e a igualdade entre cada um 

deles, não compreendida como formal, mas levando em conta as diferenças que são próprias 

da essência humana, é um fator que torna este ambiente harmônico. Dessa forma, são iguais 

na medida de suas igualdades e desiguais na medida de suas desigualdades, bem como a 

participação que redunda na representatividade e poder decisório. 

Ao dispor sobre a condição humana, Arendt (1999), insere o termo vita activa 

compreendido como a vida humana empenhada ativamente em fazer algo, com raízes 

permanentes num mundo de homens ou de coisas feitas pelos homens, e que não existiria sem 

a atividade humana que o produziu, cuidou ou organizou. Na concepção da autora, vita activa 

designa três atividades humanas fundamentais: a) labor – processo biológico do corpo humano; 

b) trabalho – artificialismo da existência humana que produz um mundo de coisas nitidamente 

diferentes de qualquer ambiente natural; c) ação – atividade diretamente exercida entre os 

homens, e não o homem, que vivem na Terra e habitam o mundo, vida política. Trata-se de 

atividades fundamentais porque a cada uma delas corresponde uma das condições básicas, 

respectivamente, a própria vida, mundanidade e pluralidade, mediante as quais a vida foi dada 

ao homem na Terra (ARENDT, 1999, p. 15). Em idêntico sentido, Arendt (1999) reconhece que 

todas as atividades são condicionadas pelo fato de que os homens vivem juntos; nem mesmo o 

eremita em meio à natureza selvagem, é possível sem um mundo que, direta ou indiretamente, 

testemunhe a presença de outros seres humanos (ARENDT, 1999). 
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Ocorre que nesse mundo em que os homens vivem juntos, alguns membros vislumbram 

as benesses que a coletividade geral pode trazer individualmente para eles. Quanto a isso, 

Arendt (1999) contextualiza que a ascensão social coincidiu historicamente com a 

transformação da preocupação individual com a propriedade privada em preocupação pública. 

Ademais, ao passar para a esfera pública, a sociedade assumiu o disfarce de uma associação de 

proprietários que ao invés de se arrogarem acesso à esfera pública em virtude de sua riqueza, 

exigiram dela proteção para o acúmulo de mais riqueza. A contradição entre o público e o 

privado submergiu ambas na esfera do social, posto que a esfera pública se tornou função da 

esfera privada e esta passou a ser a única preocupação comum que sobreviveu (ARENDT, 1999). 

Registre-se que na concepção da autora, a esfera pública, o comum, pode ser conceituada da 

seguinte forma: 

 

O termo público denota dois fenômenos intimamente correlatos, mas não 
perfeitamente idênticos. Significa, em primeiro lugar, que tudo o que vem a público 
pode ser visto e ouvido por todos e tem a maior divulgação possível. [...]. Em segundo 
lugar, o termo público significa o próprio mundo, na medida em que é comum a todos 
nós e diferente do lugar que nos cabe dentro dele. Este mundo, contudo, não é 
idêntico à terra ou à natureza como espaço limitado para o movimento dos homens e 
condição geral da vida orgânica. Antes, tem a ver com o artefato humano, com o 
produto das mãos humanas, com os negócios realizados entre os que, juntos, habitam 
o mundo feito pelo homem. (ARENDT, 1999, p. 59-62). 

 

Isso é retratado por Marx e Engels (1998) ao compartilharem o pensamento de que a 

classe em ascensão, dominante na sociedade, detentora dos meios de produção, qual seja, a 

burguesia, ao buscar o enriquecimento, transforma os homens em seres individualistas, 

pervertendo o caráter essencialmente social. Corroborando com este posicionamento, Pereira 

(2020), Sen (2010), Castells (2018) e Dardot e Laval (2016) reafirmam o caráter desigual e 

desproporcional que sobre o sujeito social recai, no que remete à garantia dos seus direitos, 

notadamente sob o cenário do neoliberalismo econômico. 

Nessa conjunção, no século XIX, ganha força o modelo político e econômico do laissez-

faire, símbolo de liberalismo, responsável por oportunizar injustiça, especialmente, na troca de 

trabalho por salário insuficiente para assegurar dignidade humana à classe proletária, gerando 

desigualdade social, além de insurgir em crise econômica. A experiência internacional em países 

como Inglaterra, Estados Unidos, França e Alemanha demonstra que associada a períodos de 

depressão econômica está a política social compensatória; e no Brasil não é diferente. Por sua 
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vez, as medidas redistributivas, em sentido estrito, de modo geral são iniciadas ou expandidas 

em períodos de abundância relativa (SANTOS, 1994). 

No Brasil, observa-se que os efetivos progressos na legislação social coincidem com a 

existência dos governos autoritários de Vargas e na década pós-1966, numa aproximação com 

a estratégia bismarckiana de tentar obter a aquiescência em troca do reconhecimento de 

alguns direitos civis, caracterizando-se, a princípio, a relação entre o poder e o público pela 

extensão regulada da cidadania e, posteriormente, pelo recesso da cidadania política (SANTOS, 

1994). Carvalho (2003) corrobora com a ideia de Santos (1994), ao explicitar que no Brasil 

primeiro foram implantados os direitos sociais, nos momentos de supressão dos direitos 

políticos e de redução dos direitos civis por um ditador popular. Após, os direitos políticos, 

exemplifique-se que a expansão do direito do voto se deu também em período ditatorial, no 

qual órgãos de representação política foram transformados em peças decorativas do regime. 

Por fim, muitos direitos civis permanecem inacessíveis à maioria da população. Invertendo a 

cronologia e a lógica da sequência dos direitos descrita por Marshall (1967) (CARVALHO, 2003). 

Nessa toada, o homem enquanto ser social, integrante do Estado, com direitos e 

deveres, é considerado cidadão. Para Marshal (1967), a cidadania é composta por três partes: 

a) elemento civil (séc. XVIII) – concernentes à liberdade individual, por exemplo, direito à 

justiça; b) elemento político (séc. XIX) – possibilidade de participação no exercício do poder 

político; c) elemento social (séc. XX) – relativos a um mínimo bem-estar, como, direito à 

educação. Marshall (1967) defende a existência de uma espécie de igualdade humana básica 

conexa com o conceito de participação integral na sociedade – cidadania, sendo aceitável a 

desigualdade do sistema de classes, desde que reconhecida a igualdade de cidadania 

(MARSHALL, 1967). Complementa Marshall (1967) que a igualdade é inerente à cidadania, 

todavia, a estrutura da desigualdade foi edificada sobre ela. Na visão do autor, a igualdade 

perante a lei não existe diante de um cenário em que o direito se encontre posto, mas o remédio 

jurídico esteja, por vezes, fora do alcance do indivíduo, frente a barreiras de duas espécies: a) 

preconceito de classes e parcialidade; b) efeitos automáticos da distribuição desigual de renda 

que operava através do sistema de preços (MARSHALL, 1967). 

Nesse ínterim, Esping-Andersen (1991) expõe que a cidadania social constitui a ideia 

fundamental de um Welfare State, segundo a proposta de Marshall (1967), e poucos 

discordariam disso. No entanto, Esping-Andersen (1991) propõe que o conceito precisa ser bem 
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especificado, uma vez que deve envolver a garantia de direitos sociais. Dessa maneira, quando 

os direitos sociais adquirem o status legal e prático de direitos de propriedade, quando são 

invioláveis e quando são assegurados com base na cidadania em vez de terem base no 

desempenho, implicam uma desmercadorização do status dos indivíduos perante o mercado. 

Todavia, o conceito de cidadania social também envolve estratificação social e, assim, o status 

de cidadão vai competir com a posição de classe das pessoas, e pode mesmo substituí-lo. É 

preciso levar em conta a forma com que as atividades estatais se entrelaçam com o papel do 

mercado e da família em termos de provisão social, visto que a proteção social é, por essência, 

o fundamento da perspectiva cidadã, isto é, a descaracterização do constructo cidadania é 

permeada pela insuficiência da proteção social, esta incumbida ao Estado o dever de responder 

pelo seu provimento, reduzindo a pobreza e as fissuras sociais. 

Nestes termos, caso o Estado se omita ou se isente de atuar diretamente na solução do 

problema social, a pobreza naturalmente se aprofundará e o risco de que os dispositivos 

preconizados na CF/88 serão fulminados de pronto, nesta espécie de decisão. Sirén (2020) 

assevera que a proteção social conduzida pelo Estado por meio da ampliação dos gastos sociais 

tende a expandir a cidadania e este ponto é fundamental para definir novos marcos de 

igualdade e senso de justiça ao tecido societário. Em vista disso, o exercício pleno da cidadania 

transcende a existência de normas legais e pressupõe que o Estado e a sociedade assegurem 

liberdade e acesso a direitos hábeis a promover a dignidade da pessoa humana, seja por meio 

da implementação de políticas públicas, seja mediante o acionamento de um sistema jurídico 

efetivo, ainda que diante da contestada democracia brasileira. 

 

3 SISTEMA JURÍDICO E DEMOCRACIA 

 

Encontra-se vigente no Brasil o processo de redemocratização e o Estado, enquanto um 

dos atores responsáveis pela promoção da justiça social, imprescindível que esteja alicerçado 

em um acessível e justo sistema jurídico. Para Canotilho (2002), o acesso à justiça objetiva 

primordialmente garantir aos cidadãos a defesa de direitos e interesses legalmente constituídos 

(direito material é o próprio fim, o qual é alcançado por meio do acesso aos tribunais) e não 

apenas promover o acesso aos tribunais, possibilitando a solução de controvérsias em um prazo 
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razoável e garantia de imparcialidade e independência, mediante regras de contraditório, 

apresentação de provas, alegação de questões de fato e de direito. 

Auxiliando a esclarecer o que vem a ser acesso à justiça, Cappelletti e Garth (1988) 

afirmam que serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – sistema pelo 

qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e ou resolver seus litígios sob os auspícios do 

Estado: a de ser igualmente acessível a todos e produzir resultados que sejam justos individual 

e socialmente. O conceito de acesso à justiça tem sido aprimorado ao longo do tempo. Durante 

os séculos XVIII e XIX, significava fundamentalmente o direito formal de um indivíduo propor 

ou contestar uma ação; era considerado um direito natural e, portanto, inerente à pessoa, não 

precisando da proteção estatal, este se mantinha inerte. Com o tempo, passou a ser 

considerado o mais básico dos direitos humanos, um requisito fundamental de um sistema 

jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir e não somente proclamar direitos 

(CAPPELLETTI; GARTH, 1988). 

A efetividade perfeita do sistema jurídico é percebida por Cappelletti e Garth (1988) 

como utópica, uma vez que as diferenças entre as partes jamais seriam completamente 

erradicadas, tendo em vista obstáculos como a possibilidade das partes, problemas especiais 

dos interesses difusos, custas judiciais e os empecilhos agravados pela conexão existente entre 

eles. Respeitados os fundamentos da Teoria Tridimensional do Direito proposta por Reale, em 

1968, segundo a qual o direito é abrangido pela interdependência e correlação entre três 

elementos: a) fato – social; b) valor – axiológico; c) norma – normativo; sendo a norma 

resultante de um fato ao qual foi atribuído valor para a sociedade. Depreende-se um aspecto 

histórico da citada teoria. Ocorre que o direito como fenômeno social deve não apenas estar 

atento às transformações sociais, econômicas e outras, as quais atualmente estão cada vez mais 

céleres em resposta aos constantes avanços tecnológicos, mas também antever e debater as 

tendências. Como exemplo vigente, têm-se as demandas jurídicas que envolvem questões 

eletrônicas, redes sociais, bioética, ética corporativa, aeroespacial, entre outras demandas. 

Ilustra-se com o posicionamento de Bobbio (2004) acerca da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem que com relação ao conteúdo há um processo parado e não concluído, os 

direitos elencados não são os únicos e possíveis, são os direitos do homem histórico, redigidos 

conforme o contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Acrescenta que o importante não é 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

1093 

proclamar os direitos do homem, mas protegê-los e a tutela deles perpassa por três aspectos: 

promoção, controle e garantia. 

Sobre esse assunto, Bobbio (2004) destaca que teoria e prática percorrem duas estradas 

diversas e a velocidades muito desiguais. Além disso, supera a tese de que os direitos do homem 

seriam um direito natural, confirmando, indubitavelmente, a sociabilidade, ou a não-

naturalidade, desses direitos e, prova disso, é que as exigências de direitos sociais se tornaram 

tanto mais numerosas quanto mais rápidas, resultando em profunda transformação da 

sociedade no que concerne ao discernimento sobre os seus direitos. Concernente ao sistema 

jurídico, Habermas (2003) releva que os direitos fundamentais e os princípios do Estado de 

direito exaram somente a vertente performativa da autoconstituição de uma comunidade de 

parceiros do direito, livres e iguais. Esta prática é perpetuada nas formas de organização do 

Estado Democrático de Direito. Ademais, Habermas (2003) registra que toda constituição 

histórica desenvolve uma dupla relação com o tempo: a) marca o início e, simultaneamente, 

enuncia o seu caráter normativo, isto é, relembra que a tarefa de interpretação e de 

configuração do sistema dos direitos dos direitos se apresenta para cada geração como uma 

nova tarefa, e b) enquanto projeto de uma sociedade justa, articula o horizonte de expectativas 

de um futuro antecipado no presente. 

Para se discorrer sobre um sistema jurídico efetivo, faz-se imperioso compreendê-lo à 

luz de três elementos essenciais: a) o direito normatizado com vista, dentre outros aspectos, a 

assegurar a dignidade da pessoa humana e o devido processo legal; b) o desenho organizacional 

e a estruturação do Poder Judiciário para que o Estado possa exercitar a jurisdição; e, c) a 

garantia de que a coexistência dos outros dois constructos é acessível a todos, tendo como 

plano de fundo a conscientização da população acerca de seus direitos e deveres. Em que pese 

a promulgação em 1988, da Constituição Cidadã, a realidade posta no Brasil não permite que 

se fale em efetividade do sistema jurídico. Contribui para isso, o fato de que o processo de 

redemocratização brasileiro ainda não se firmou e o país se defronta com a existência de 

projetos políticos distintos que se alternam no governo. Aqui não se pretende criticar a salutar 

alternância no poder, mas ressaltar a descontinuidade nas políticas embasam cada um dos 

projetos. 

A CF/88 é a mais liberal e democrática que o país teve. Os direitos políticos adquiriram 

amplitude nunca antes atingida. Contudo, cumpre expor que 500 anos após a conquista das 
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terras brasileiras pelos portugueses a democracia política não solucionou os problemas 

econômicos mais sérios, como a desigualdade e o desemprego. Adicionalmente, persistem os 

problemas da área social, sobretudo na educação, nos serviços de saúde e saneamento, além 

do agravamento da situação dos direitos civis no que se refere à segurança individual, à 

integridade física, ao acesso à justiça (CARVALHO, 2003). 

O Judiciário também não cumpre seu papel. O acesso à justiça é limitado a pequena 

parcela da população, tendo em vista as seguintes barreiras: desconhecimento dos direitos 

pelas pessoas; custos processuais e a demora do processo judicial; os custos dos serviços 

advocatícios, entre outros fatores que obstam a regularidade e a fluidez dos processos judiciais. 

Apesar de ser dever constitucional do Estado prestar assistência jurídica gratuita aos pobres, os 

defensores públicos estão em quantidade insuficiente para atender à demanda; tribunais 

sobrecarregados (CARVALHO, 2003), sendo estes outros problemas que precisam de 

encaminhamentos céleres, visto que esta realidade compromete o papel que o Judiciário 

deveria desenvolver em busca da equidade social. 

O processo de construção democrática enfrenta hoje no Brasil um dilema cujas raízes 

estão na existência de uma confluência perversa (DAGNINO, 2004) entre dois processos 

distintos, ligados a dois projetos políticos diferentes. De um lado, um processo de alargamento 

da democracia, que se expressa no restabelecimento da democracia formal e na criação de 

espaços públicos e na crescente participação da sociedade civil nos processos de discussão e de 

tomada de decisão relacionados com as questões e políticas públicas, e em movimentos sociais 

desempenharam um papel fundamental na luta contra o regime militar, cujo marco formal 

desse processo é a CF/88. Do outro lado, como parte da estratégia do Estado para a 

implementação do ajuste neoliberal, a emergência de um projeto de Estado que busca 

progressivamente se isentar de seu papel de garantidor de direitos mediante o encolhimento 

de suas responsabilidades sociais e sua transferência para a sociedade civil (DAGNINO, 2004). 

Embora apontando para direções opostas e até antagônicas, ambos os projetos 

requerem uma sociedade civil ativa e propositiva. Para tanto, os coletivos se apoiam no sujeito 

social assertivo, o qual não pode atuar com opacidade, a desconfiança recorrente nos políticos 

(PRZEWORSKI, 2020), o conformismo (SILVA, 2021), a impotência (MIGUEL, 2016), a inércia 

(CHAUI, 2007), o despreparo político (SILVA, 2002), a resignação (SANTOS, 2013), pois estes 

fatores contribuem para a regressão dos seus direitos. O esforço de identificação de ambos os 
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projetos políticos ganha sentido se puder contribuir para o enfrentamento da crise discursiva 

que ajuda a atravancar o avanço do processo de construção democrática no Brasil, com a 

exposição do conflito político-cultural entre distintos desenhos de sociedade e os respectivos 

setores sociais neles empenhados e a reafirmação da democracia como formato capaz de 

abrigá-lo (DAGNINO, 2004). 

Nesse contexto, Draibe (1989), ao tratar  sobre a equação desenvolvimento econômico 

x equidade social, leva em consideração os vigentes parâmetros demográficos, o atual padrão 

de proteção social, as tendências gerais de transformação e as variáveis que mais 

proximamente podem afetar as políticas sociais, quais sejam: a) no plano econômico, as taxas 

de crescimento da economia, de emprego e de salários; b) no plano institucional, o grau de 

eficácia dos mecanismos de política econômica e social, o perfil de funcionamento do setor 

público, o desempenho em geral do aparelho de Estado; c) no plano político, a orientação 

político-ideológica e a definição de estratégias e prioridades de governo vis-à-vis a pobreza, a 

miséria, a exclusão social. Consecutivamente, Draibe (1989) descreve os contornos possíveis 

para a equação desenvolvimento econômico x equidade social, cujo comportamento das 

variáveis acima originou a listagem de três diferentes lógicas de evolução futura da proteção 

social: a) Mínima Proteção Social (ou a impossível manutenção); b) Reversão Conservadora (de 

orientação liberal); c) Nova Proteção Social (ou a sociedade que protege). 

Dessa forma, um sistema jurídico justo e acessível é intrínseco ao pleno exercício da 

cidadania, tornando-se, portanto, fundamental no espectro da realidade brasileira, 

principalmente em períodos cujo projeto político de Estado almeje isentá-lo de seu papel de 

garantidor de direitos por meio da redução de suas responsabilidades sociais, com a 

concomitante transferência para a sociedade civil ou quando não se vislumbre a 

implementação de políticas públicas eficazes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ciente da necessidade humana de viver em sociedade, dos fatos históricos que findaram 

na afirmação ou na supressão de direitos e dos elementos que compõem a definição de 

cidadania, e o relacionamento deles com a implementação de um sistema jurídico justo, 

constata-se a existência de barreiras à efetividade deste, bem como se verifica que o sistema 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

1096 

jurídico deriva da cidadania, ao tempo em que se torna imprescindível para o exercício pleno 

dela. Essa situação possibilita vislumbrar um processo de retroalimentação cuja manutenção é 

fundamental nos dias atuais. 

Nessa senda, acredita-se ter respondido ao questionamento proposto e atingido o 

objetivo traçado, uma vez que concernentes à análise da efetividade do sistema jurídico e a sua 

relação com o exercício pleno da cidadania dentro do contexto da redemocratização brasileira, 

e que os constructos foram discutidos, ainda que de forma sintética, mas com uma imersão 

profunda, crítica e reflexiva. Por fim, resta demonstrado o relevante papel de uma sociedade 

civil ativa e propositiva na construção democrática brasileira, especialmente, no cenário ora 

apresentado de extremismo e polarização social que fragilizam os direitos adquiridos quiçá o 

Estado Democrático de Direito. 
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