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 O Estado de bem-estar social 
  
 

-O Estado de Bem-Estar Social é um Estado 
assistencialista, em que o Governo deve prover as 
necessidades básicas da população mediante a prestação 
de serviços ou, até mesmo, mediante pagamento em 
dinheiro. No entanto, para configurar um Estado de 
Bem-Estar Social não basta a vontade política e algumas 
ações sociais desconexas a título de auxílio à população, 
é preciso mais que isso: é necessário que a população 
tenha direito reconhecido pelas normas legais a esses 
serviços sociais, e, ainda, que os benefícios sejam 
universalmente concedidos, independentemente de 
recolhimentos de impostos e contribuições. 
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-No Brasil o Estado de Bem-Estar Social chegou com atraso, haja 
vista que a ação do Estado (de meados da década 1930 até o 
final da década 1960) estava direcionada a alavancar o 
desenvolvimento nacional, no qual o Governo era o principal 
agente responsável e indutor desse desenvolvimento 
(principalmente através de empresas públicas e sociedades de 
economia mista). 
No período pós-1964, as ações sociais de seguridade e habitação 
eram direcionadas para a classe média, em detrimento da classe 
trabalhadora pobre e excluída. No início da década de 1980, 
como consequência das duas crises do petróleo ocorridas na 
década anterior, as políticas mais uma vez se concentraram na 
área econõmica.  
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-Chega a democracia em 1985, e a Constituição de 1988 
incorpora direitos reprimidos pela ditadura e consagra 
uma série de políticas de caráter sociouniversal 
(incluindo trabalhadores e não trabalhadores) -que, no 
entanto, não chegaram a se consolidar em face da crise 
fiscal do Estado brasileiro6 -, que foram em seguida 
desmanteladas pelo Governo Collor de Melo. No governo 
FHC, houve políticas de bem-estar nas áreas de: 
educação, saúde, previdência e assistência social -
condicionadas a disponibilidade econômica.  


