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RESUMO

Esta pesquisa analisa a relação entre Direito e Literatura especificamente no que diz respeito ao cumprimento do Estado de Bem-estar Social. 
Realizando levantamento histórico e documental, sobre os direitos sociais assegurados formalmente aos cidadãos, o estudo interpreta a obra 
Vidas Secas, a qual relata a trajetória de uma família no período do conhecido êxodo nordestino, um processo migratório secular de populações 
oriundas das regiões nordeste do Brasil.  Os direitos sociais surgem com o escopo de promover o bem-estar, reduzir a desigualdade social e 
assegurar a equidade. No Estado de Bem-estar Social, o conflito frequente das classes mais favorecidas e das menos favorecidas não 
desapareceu. Objetiva-se, aqui, apontar de que modo o Estado como promotor do bem-estar social acaba se distanciando do modelo formal, na 
medida em que não se efetiva os direitos sociais. Para este apontamento é que se realiza a análise da obra literária como documento histórico. 
Metodologicamente, empreendem-se de modo descritivo leituras teóricas, legislativas e normativas, revisando Constituições e Tratados. A leitura 
de Vidas Secas servirá como suporte para análise da inefetividade no cumprimento das obrigações mínimas à subsistência, observando que não se 
trata apenas de uma problemática atual, mas secular. A pesquisa se caracteriza também como de levantamento, uma vez que para 
fundamentação das hipóteses busca corroborar os fatos reais descritos a partir de dados estatísticos. Os resultados parciais obtidos são 
apresentados de modo teórico-bibliográfico e não pretende ser investigatória no sentido de mudar ou interferir nesta conjuntura. O estudo ainda 
está em fase de levantamento de dados estatísticos para confirmação das hipóteses, por isso não se tem, ainda, uma conclusão, mas algumas 
hipóteses desta inefetividade, decorrentes, por exemplo, de: hipossuficiência, intolerância, exclusão social e escolar de crianças, a dificuldade de 
diálogo entre os membros da família, e destes para com a sociedade, o Estado como um órgão indiferente diante de toda a discrepância social, a 
falta registro civil de nascimento e suas consequências, e um questionamento, quanto a possibilidade dos pais não possuidores de registro civil 
não se alertarem para a sua necessidade em relação aos seus descendentes. Tais proposições fundamentam e encaminham conclusão que 
pretende apontar o descumprimento do Estado na promoção do bem estar social.
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