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NEOLIBERALISMO E AUSTERIDADE NO BRASIL FRENTE A DEMANDA
POR UM DESENVOLVIMENTO CONTRA-HEGEMÔNICO
Clara Skarlleth Lopes de Araújo1, Diana Melissa Ferreira Alves Diniz2,
Sebastião Casimiro de Sousa Neto3,
Resumo: A constituição Federal de 1988 estabeleceu um projeto de
desenvolvimento através dos fundamentos de sua Ordem Econômica, que tem
como finalidade assegurar uma existência digna a todos, realizando a justiça
social. Entretanto, as opções de políticas tomadas pelos governantes durante a
vigência da Carta Magna, muitas vezes, se afastam de tais preceitos,
especialmente quando orientadas pelo neoliberalismo. As agendas neoliberais
são pautadas pela austeridade e, no Brasil, tiveram resultados catastróficos para
as populações mais vulneráveis durante sua execução na década de 1990 e no
início dos anos 2000. A partir de 2016, medidas de cunho neoliberal têm sido
retomadas no país, destacando-se a Emenda Constitucional nº 95 (Emenda do
teto dos gastos), a Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) e a Reforma da
previdência, ainda em tramitação. Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi
averiguar se as políticas de austeridade do neoliberalismo contribuem
efetivamente para o desenvolvimento do país. Desta feita, quando a
metodologia, valeu-se do método de abordagem dialético, contrapondo os
aspectos políticos, sociais e econômicos da temática abordada e, como método
auxiliar, foi utilizado o histórico, ante a necessidade de se compreender as
implicações sociais contemporâneas através do passado. Já em relação à
pesquisa, esta teve natureza teórica e exploratória, utilizando-se da técnica
bibliográfica com abordagem qualitativa. Como síntese do que foi colhido nesse
estudo, observou-se a agenda neoliberal de austeridade não contribui para o
desenvolvimento nacional, tendo, na verdade, substancial contribuição no
aprofundamento das desigualdades, razão pela qual surge a demanda por um
novo desenvolvimento compatível com a ampliação das liberdades, com a
inclusão social e a promoção de direitos.
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