


ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

• Lorenz von Stein (1815- 1890) 

• O Estado deveria não só livrar o proletariado do jugo 

do capital, mas também impedir que o trabalho o 

dominasse 



ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

• Implementação 

• Um dos maiores temores das classes dirigentes da Prússia e da Alemanha era a instrução 

e a inteligência ativa de uma classe trabalhadora em rápida expansão, e sua receptividade 

ostensiva às ideias revolucionárias de Karl Marx. O medo de 

uma revolução inspirou uma série de reformas, com 

Bismarck insistindo no abrandamento das crueldades mais claras do capitalismo. 



ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

• 1884 e 1887, foram aprovadas no Reichstag leis que 

protegiam, de maneira ainda rudimentar, os 

trabalhadores de acidentes, doenças e velhice. Diversas 

nações europeias, como a Áustria e a Hungria, o 

fizeram.  

 



ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

• Um passo ainda mais abrangente foi dado na Grã-Bretanha 
vinte e cinco anos depois da iniciativa de Bismarck. Graças a homens, 

mulheres e organizações socialmente engajadas, como George Bernard 

Shaw, Sidney e Beatrice Webb, H.G. Wells, a Fabian Society e os 

sindicatos, já poderosos e bem organizados, e sob o patrocínio de 

David Lloyd George, ministro da fazenda, foram aprovadas em 1911 

leis que instituíam o seguro contra doença ou 

invalidez e, mais tarde, o seguro-desemprego. 

 



ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

• Em meados da década de 1930, surgiu, entre os 

economistas americanos, um grupo que estava 

comprometido com o propósito do bem-estar social. A 

Universidade de Wisconsin foi o berço tanto das ideias 

quanto das iniciativas práticas fundamentais para a 

legislação de bem estar social. Entre os seus intelectuais 

mais influentes, John R. Commons 



ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

• Em 1935, leis foram redigidas por Thomas H. Eliot, um advogado 

de Massachusetts, mais tarde congressista daquele Estado. Elas 

concediam uma verbas que permitiam que os Estados cuidassem 

adequadamente dos membros das parcelas menos 

privilegiadas da sociedade, estipulando também um sistema 

compulsório de aposentadoria para aqueles que 

trabalhavam nos setores industriais e comerciais da 

economia, tal como um sistema de seguro-desemprego 



ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

Como reagiu o poder econômico? 

• Nenhuma lei da história americana foi mais amargamente criticada 

pelos empresários e por seus porta-vozes do que o Social Security 

Actde 1935.  

• James L. Donnelly, da Illinois Manufacturers Association, proclamou-a 

um projeto para danificar a vida nacional, que acabaria por 

“sufocar a responsabilidade individual”. 

  



ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

Como Como reagiu o poder econômico? 

 

• George P. Chandler, da Câmara de Comércio de Ohio, 

explicou, um tanto inesperadamente, que a queda de 

Roma podia ser atribuída a medidas 

semelhantes.  



ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

Como Como reagiu o poder econômico? 

• A National Association of Manufacturers afirmou que a legislação 

proposta iria facilitar “o derradeiro controle socialista 

da vida e da indústria”.  

• Arthur M. Schlesinger Jr. escreveu: “Com o seguro 

desemprego ninguém irá trabalhar; o resultado 

será a decadência moral, a bancarrota financeira 

e o colapso da república”.  

 



ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

 Como reagiu o poder econômico? 

• A oposição republicana votou para que o projeto fosse 

submetido a uma nova comissão – ou seja, para destruí-lo. 

No entanto, a lei acabou por ser aprovada por uma 

considerável maioria. 

 



ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

 

• O Social Security Act de 1935 foi apenas o princípio. Estavam 

por vir assistência médico-hospitalar, auxílio pleno a 

famílias com crianças, moradia para famílias de baixa 

renda e subsídios habitacionais, entre outras coisas.  



ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

No Brasil 

 

Início do XX fim da escravidão importação de mão 

de obra trabalhadores europeus. 

 



ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

No Brasil 

Organizam-se em sindicatos, principalmente no 

estado de São Paulo. Pauta: aumento de salários e 

reduc ̧ão nas jornadas de trabalho. 

 *Querelas entre trabalhadores e empregadores, no entanto, eram 

geralmente tratadas como caso de poli ́cia, e na ̃o como de poli ́ticas pu ́blicas. 

 



ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

No Brasil 

 

• 1919 - Lei dos Acidentes de Trabalho. Esta exigia que os 

empregadores se responsabilizassem pelos 

custos e infortúnios causados aos 

trabalhadores por acidentes sofridos durante o 

exerci ́cio de suas atividades profissionais 



ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

No Brasil 

 

• 1930 - Reformas nos aparelhos do Estado de Bem-Estar Social 

voltadas especialmente para políticas que tinham como alvo os 

trabalhadores urbanos. 

• criação do Ministe ́rio do Trabalho (1930) e promulgada uma nova 

legislac ̧a ̃o trabalhista. 

 

*ESPINOSA, 2008 

 



ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

No Brasil 

 

• 1934 Constituição criação da Justiça do Trabalho(art.122) os 

sindicatos  serão reconhecidos de conformidade com a lei 

(art.120) 

• Mas o Estado cooptava os sindicatos “trazendo seus li ́deres para os 

quadros burocráticos, legislativos e judiciários, controlando-os, 

cooptando-os.” (COSTA, 2005, p. 113). 

 

 



ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

No Brasil 

 

1943 Surgimento da CLT 

 

 



ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

No Brasil 

 

1933 – Criação dos Institutos de Aposentadorias e Penso ̃es 

por categoria profissional 



ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

No Brasil 

Em vez de mobilizar, o regime populista buscou cooptar 

seletivamente segmentos de trabalhadores em um processo 

de 'inclusão controlada'. Trabalhadores rurais e trabalhadores 

urbanos não-organizados foram sistematicamente ignorados 

neste processo.” 

 

 

 



ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

No Brasil 

 

Previde ̂ncia Social -  instituição da Lei Eloi Chaves em 1923, que 

determinou a criação de uma Caixa de Aposentadoria e Pensões 

(CAP) para os empregados das empresas ferrovia ́rias brasileiras. 

 O modelo das CAPs foi estendido mais tarde para outras 

categorias profissionais e, no ano de 1930 

 



ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

No Brasil 

 

1960 – Aprovação no Congresso Nacional da Lei Orgânica da 

Previde ̂ncia Social (LOPS), que visava unificar os diversos 

institutos , ale ́m de estender a cobertura previdenciária para 

empregadores e trabalhadores autônomos. Sua fusão efetiva 

ocorreu em 1966 com a criação do Instituto Nacional de 

Previde ̂ncia Social (INPS) 



ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

No Brasil 

 

Lei de Diretrizes de Bases de 1971 abria ainda mais as 

portas da educac ̧ão para o sistema privado, tornando o 

ensino uma atividade cada vez mais lucrativa. 

 



ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

No Brasil 

 

• Fim da ditatura - fortalecimento dos sindicatos e a sua 

descentralizac ̧ão 
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No Brasil 

 

• 1998 Constituição cidadã – Sindicatos de Servidores 

Públicos 

 

 



DIREITA X ESQUERDA 

A direita é o conjunto de forças políticas que, em um país 

capitalista e democrático, luta sobretudo por assegurar a ordem, 

dando prioridade a esse objetivo, enquanto a esquerda reúne 

aqueles que estão dispostos, até certo ponto, a arriscar a ordem 

em nome da justiça – ou em nome da justiça e da proteção 

ambiental, que só na segunda metade do século XX assumiu 

estatuto de objetivo político fundamental das sociedades 

modernas. (BRESSER-PEREIRA 2006, pp. 26-27) 

 



DIREITA X ESQUERDA 

A esquerda se caracteriza por atribuir ao Estado papel ativo na 

redução da injustiça social ou da desigualdade, enquanto a direita, 

percebendo que o Estado, ao se democratizar, foi saindo do 

controle, defende um papel do Estado mínimo, limitado à garantia 

da ordem pública, dando preponderância absoluta para o mercado 

na coordenação da vida social  

 

       (BRESSER-PEREIRA 2006, pp. 26-27) 

 



DIREITA X ESQUERDA 

 

Noberto Bobbio diz que é de esquerda quem defende a igualdade, quem 

luta por uma distribuição de renda mais igual, por uma maior justiça social. E 

é de direita quem não tem este objetivo como prioridade, vendo a 

desigualdade como inevitável e sob muitos aspectos desejável 

 

 

         (BRESSER-PEREIRA 1997, p. 55) 



ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

 

No Brasil 

 

• EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 95, DE 2016 – novo regime 

fiscal 

Congelamento de gastos primários por 20 anos 

(saúde, educação, assistência social, cultura, defesa nacional etc.) 

 

 



 



Imposto de renda sobre dividendos e remessa de lucro para o 

exterior. 



FIM DO “ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL” 

No Brasil 

 

• 2017 Aprovada a Reforma Trabalhista – fim de direitos 

históricos 

 









FIM DO “ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL” 

No Brasil 

 

•2017 – Proposta de desmonte da previdência em 

tramitação 

 
 

 



FIM DO “ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL” 

No Brasil 

 

•2019 – Nova Proposta de desmonte da previdência 

em tramitação PEC 006 

 
 

 






