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Resumo O Gasto Público Social (GPS) pode ser definido como a parcela da 

riqueza produzida por um país que é redirecionada ás políticas de promoção do 

bem estar social e programas sociais. A influência da lógica econômica em 

voga, bem como os ditames de legislações específicas influenciam diretamente 

os padrões de distribuição do Gasto Público Social. Com efeito, salientando 

que o Brasil desde sua independência teve sete cartas magnas (ou oito, se 

considerar a emenda n° 1 à constituição de 1967 por parte do regime militar), 

podemos observar que cada momento e cada anseio material refletido 

formalmente em texto constitucional têm linhas bem marcadas de cada 

geração. Portanto, a evolução dos Direitos Fundamentais e o processo de 

centralização da Constituição Federal em relação ao ordenamento jurídico 

podem demonstrar o tipo e a qualidade do Gasto Público Social em cada 

época. È mister o crescimento do Gasto Público Social influenciar no 

desenvolvimento humano e social de uma sociedade. Em se tratando do Brasil, 

esse Gasto quase que dobrou entre 1980 (período anterior a vigência da atual 

carta-magna) e 2005 (já sob os ditames da constituição de 1988). Sendo 

assim, o presente estudo se constituiu numa análise bibliográfica e posterior 

comparação de três variantes por época : Gasto Público Social,  Índice de GINI 

e índice de Desenvolvimento Humano. O objetivo do emprego deste método é 

avaliar a influências da ordem Social e Econômica estabelecida na constituição 

na promoção de qualidade de vida, o que pode ser atestado pelos Índices de 

GINI e o Índice de Desenvolvimento Humano. Em suma, pôde-se observar que 

o Desenvolvimento humano acompanha a inflexão do Gasto Público Social, no 

entanto, ainda há gargalos que impedem um maior desenvolvimento.  
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